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Hoofdstuk 2

Rotterdam verdwijnt en 
verschijnt, 1940  – 1948

INLEIDING

In 1965, een kwart eeuw na het bombardement op Rotterdam, verscheen 
van de historicus Rein Blijstra het boek Rotterdam, stad in Beweging. Het 
kan gelezen worden als de officiële kroniek van de wederopbouw van 
Rotterdam die plaats vond onder de stedenbouwkundige leiding van 
Cornelis van Traa. Blijstra: “De wederopbouw van de binnenstad was 
een schier bovenmenselijke taak. Men had nergens een voorbeeld of een 
traditie, men was letterlijk gedwongen ‘uit het niets’ te scheppen. Wij 
mogen dit bedenken als we later tot de slotsom komen dat het in enkele, 
of zelfs vele opzichten, misschien zelfs beter had gekund.” 1
 Dat de stad niet opnieuw opgebouwd kon worden op de ruïnes van 
de oude stad, maar uit het niets geschapen moest worden, kwam niet 
zozeer voort uit het bombardement, maar uit de beslissing om het puin 
te ruimen en alle percelen te onteigenen. Blijstra’s wederopbouw mono-
grafie van Rotterdam vertelt over de manier waarop een aangrijpende 
historische gebeurtenis een stad kan provoceren tot het in gang zetten 
van voorheen onvoorstelbare projecten. De interactie tussen geschiede-
nis en stedenbouw speelt een belangrijke rol in het boek: “Het zal ons 
doel zijn, na te gaan, hoe de logische en soms onlogische ontwikkeling 
was: hoe uit onvoorziene en ook niet te beïnvloeden oorzaken tastbare 
en niet altijd aangename gevolgen voortvloeien. Hoe de mens ingreep 
in de historische gebeurtenissen en hoe hij zelf deel uitmaakt van de 
historische gebeurtenissen, deze laatste vormt en er door bepaald wordt.” 2  
Blijstra’s boek is zowel een reconstructie van de historische feiten als een 
recensie van de verschillende stedenbouwkundige en architectonische 
projecten die in het kader van de wederopbouw gerealiseerd waren. Stad 
in beweging werd geschreven vóórdat de ideologie van kleinschaligheid 

 149. Het grootste deel van het rapport behandelde een netwerk van goe-
derenstations over de gehele stad en de ideale structuur van een stationsem-
placement: “Wanneer een stad een groote uitgebreidheid verkrijgt, kan men 
niet met één locaal-goederenstation volstaan, maar moet zowel in het cen-
trum als in de noordelijke, zuidelijke, westelijke en oostelijke stadskwartie-
ren locaal-goederenstations worden aangetroffen. Een inwoner van ’t noor-
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worden dan het spoorwegvervoer over vrij grote afstand.” Niet alleen moest 
de stad voor De Jongh goed bereikbaar zijn voor goederen, eenmaal daar 
aangekomen moesten deze ook zo snel en efficiënt mogelijk over de stad ver-
spreid kunnen worden. Zie: G.J. de Jongh, Spoorwegen in en rond Rotterdam, 
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volgt samen: “Het AUP portretteert de bestaande en toekomstige stad, in 
die zin dat het de sociale, economische en ruimtelijke ontwikkelingen die 
het in de stad waarnam ontwerpbaar probeerde te maken. Het Basisplan 
projecteert een in wezen abstract model en ontleent de gewenste sociale 
en economische verhoudingen aan krachtige, deels propagandistische 
visioenen van een nieuwe tijd. Van Traa achtte het ongewenst dit model 
vast te leggen binnen een driedimensionale, stedenbouwkundige vormge-
ving. Niet het AUP, maar het Basisplan introduceerde in de Nederlandse 
stedenbouw de ‘moderne’ planningsprincipes die tot in de jaren zeventig 
het transformatieproces van stad en landschap zouden domineren...” 4  Door 
zijn nuchtere, ontmythologiserende aanpak slaagde Wagenaar erin de 
wederopbouw van Rotterdam te ontdoen van haar eenmaligheid en haar 
te reconstrueren in termen van de hedendaagse planning en stedenbouw. 
In de laatste alinea’s van zijn proefschrift speculeert Wagenaar zelfs dat 
het wellicht beter was geweest als men Witteveens plan onverkort had 
uitgevoerd, in plaats van verder te gaan met het Basisplan. 5  Wagenaars 
kritiek op het Basisplan spitst zich vooral toe op de ontkoppeling van vorm 
en inhoud. De ontwerpers van het Basisplan verweet hij een stedenbouw 
in het leven te hebben geroepen die bestaat uit beleidsvoornemens. Daar 
tegenover presenteerde hij het plan Witteveen als inspiratie om de stad 
te herontdekken als een eenheid van vorm en inhoud. Het resultaat van 
een dergelijke heroriëntatie zou volgens Wagenaar een ontsnapping heb-
ben geboden uit de postmoderne crisis waarin hij de stedenbouw van 
de jaren tachtig en negentig plaatste. 6  In plaats van de wederopbouw 
te beschrijven vanuit haar historische aanleiding, de vernietiging van 
Rotterdam, analyseerde Wagenaar haar langs de lijnen van de dialectiek 
tussen eindbeeld- en procesplanning die het stedenbouwdebat vanaf de 
jaren zeventig kenmerkt. 7

Het hoogtepunt in de wederopbouwhistoriografie van de jaren negentig 
was het boek Een geruisloze doorbraak uit 1995. Onder redactie van Cor 
Wagenaar en Koos Bosma werd ieder aspect van de wederopbouw van 
ons land uit de doeken gedaan volgens een nauwkeurig vastgestelde 
matrix waaraan de verschillende onderzoekers zich bij het beschrijven 
van het hun toegewezen gebied of thema te houden hadden. De twee 
redacteuren gaven in het voorwoord een niet mis te verstaan mission state-
ment voor een geschiedschrijving waaruit ieder persoonlijk engagement 
is verdreven. “De afgelopen twintig jaar is de wederopbouwgeschiedenis 
geschreven vanuit drie uiteenlopende gezichtspunten. De oudste gene-
ratie geschiedschrijvers, de planners die de oorlog hebben meegemaakt 
en een belangrijke functie vervulden in de wederopbouw van hun land, 

van de jaren zestig en zeventig een dergelijke beoordeling onmogelijk 
zou maken. 3  Het boek fascineert vooral omdat het een gedetailleerd 
beeld geeft van een nieuwe binnenstad. Binnen één generatie werd een 
lege vlakte omgevormd tot een vanzelfsprekende hedendaagse stedelijke 
omgeving. Deze transformatie werd door Rein Blijstra, die erbij was als 
getuige, beschreven als een historische daad.

De meest recente golf van geschiedschrijving over de wederopbouw van 
Rotterdam dateert uit het midden van de jaren negentig en culmineerde 
in een bombardement van boeken, tentoonstellingen en manifestaties 
gedurende het jubileumjaar van de bevrijding: 1995. Ditmaal was het 
onderzoek grotendeels van de hand van historici en kunsthistorici, allen 
van na de oorlog, sommigen zelfs geboren na de publicatie van Blijstra’s 
Stad in Beweging. Deze onderzoekers hadden in tegenstelling tot Blijstra 
geen directe toegang tot de feiten en werkten ook niet vanuit een en-
gagement met de wederopbouw zelf. Zij stelden zich tot doel om aan 
de subjectieve, en door niet louter historiografische belangen gedreven, 
oude geschiedschrijving te ontstijgen. Zij probeerden aan de hand van 
originele documenten en hedendaagse theorievorming over architectuur 
en stedenbouw, de wederopbouw als een historisch proces te analyseren. 
Een van de eerste voorbeelden van deze generatie geschiedschrijvingen 
was Cor Wagenaars Welvaartsstad in wording uit 1993. In dit boek wordt 
getracht de wederopbouw van Rotterdam te bevrijden uit de ideologische 
omklemming door het modernisme. De twee plannen voor de weder-
opbouw van Rotterdam, het eerste door Witteveen (1941) en het tweede 
en definitieve door Van Traa (1946) waren voorheen door historici tegen 
elkaar uitgespeeld als een behoudend plan tegenover een modern plan. Van 
Traa’s dynamische en flexibele plan zou volgens de overlevering hebben 
aangesloten bij de modernistische traditie van onder andere CIAM en het 
Algemeen Uitbreidingsplan voor Amsterdam van Cornelis Van Eesteren, 
terwijl het plan van Witteveen op vorm en monumentaliteit was gericht en 
daarom conservatief zou zijn geweest. Wagenaar toonde aan hoe het plan 
van Van Eesteren eerder vergelijkbaar is met dat van Witteveen omdat het 
eveneens een driedimensionaal eindbeeld voorstelt waarnaar toegewerkt 
kan worden, terwijl het plan Van Traa een stedenbouwkundig proces 
voorstelt dat erop is gericht de economische dynamiek van de stad een 
plaats te geven. Aan de hand van een nauwkeurige reconstructie van de 
besluitvorming liet Wagenaar zien hoe onder leiding van de industriële elite 
van Rotterdam het plan Witteveen langzamerhand werd vervangen door 
een model van flexibele stedenbouw dat in velerlei opzicht de tegenpool 
was van Van Eesterens AUP uit 1934. Zelf vatte Wagenaar zijn these als 
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maakten vaak heroïsche ooggetuigenverslagen van de condities waaronder 
de wederopbouw gestalte kreeg. De volgende generatie die als kind of 
puber de oorlog heeft ervaren, bestaat niet zelden uit onderzoekers op 
heksenjacht, gedreven door een heilig vuur, op zoek naar verzetshelden 
en collaborateurs. Zij kiezen voor de geëngageerde en op bronnenma-
teriaal gebaseerde documentaire. De jongere generatie onderzoekers, 
die de bombardementen slechts uit de overlevering kent, oordeelt niet 
zo rechtlijnig en is primair geïnteresseerd in de context waaronder de 
wederopbouw zich afspeelde: de verborgen intenties achter de plannen 
voor de materiële wederopbouw; de relaties tussen de diverse plannings-
niveaus (van nationale planning tot monumentenzorg); de relationele, 
politieke en economische netwerken; de combinatie van gegevens uit 
(obscure) tijdschriften, brochures en archieven; het tot spreken brengen 
van nog levende getuigen; de amerikanisering en de koude oorlog die de 
Marshallhulp vergezelde; sporen van het moderniseringstraject, dat wil 
zeggen de beoogde gedragsveranderingen die zouden moeten samengaan 
met de wederopgebouwde woon- en werkomgeving. De redacteuren van 
dit boek mogen tot deze groep worden gerekend.” 8

Dankzij de zuivering en herschikking van het historisch onderzoek door 
Bosma en Wagenaar, kan de architectuurgeschiedenis van de wederopbouw 
zich uitstrekken over alle mogelijke aspecten van deze periode. Maar 
wat in het duister blijft is de vernietiging zelf. Zo is het merkwaardig dat 
de onderzoekers het bombardement alleen uit de overlevering zeiden te 
kennen. Rotterdam centrum geeft op verschillende plekken immers nog 
steeds toegang tot de gebeurtenissen van en na mei 1940. Nog steeds 
wordt net als in elke andere Nederlandse stad de bebouwing steeds ouder 
naarmate men het centrum nadert. In Rotterdam treedt er net voordat 
men het centrum bereikt een scherpe cesuur op waarna de bebouwing 
steeds nieuwer wordt met als climax het glanzende hoofdkantoor van 
Nationale Nederlanden. Dit is het directe en nog steeds zeer voelbare 
gevolg van de vernietiging van het stadscentrum in mei 1940.

Een historicus als Rein Blijstra – door Bosma en Wagenaar bekritiseerd 
vanwege zijn betrokkenheid bij wat hij als historicus beschreef – liet zien 
hoe de ontwerpers en bestuurders van Rotterdam door de gebeurtenissen 
zelf werden beïnvloed. Hetzelfde geldt voor de amateur-historicus Loek 
Elfferich en zijn fascinatie voor het vermeende verraad van Rotterdam door 
een ‘vijfde colonne’ in de periode voorafgaand aan het bombardement. 
Zijn werk levert aangrijpende close-ups op van de angst, het wantrouwen 
en de chaos in de stad rond mei 1940. 9  Ook voor architecten en steden-

bouwers had het bombardement en haar vervolg diepgaande gevolgen. 
Net zoals de bewoners van het centrum hun huis en hun buurt voorgoed 
verloren, verloren de architecten en stedenbouwkundigen de stedelijke 
context waarbinnen zij jaren lang hadden gewerkt. Dit gold niet alleen 
voor de fysieke vorm van de stad, maar ook voor het administratieve 
en professionele weefsel. Het overleven vergde van de bewoners en ook 
van de architecten en planners niet alleen een grote hoeveelheid prak-
tische maatregelen en improvisatievermogen, maar ook een aanpassing 
op mentaal niveau. Het verliezen van de stedelijke context, gekoppeld 
aan een jarenlange bouwstop, zorgde voor een herbezinning op de bete-
kenis van stadsvorm en stadsidee en de rol van de architect daarin. De 
hoofdfiguur van dit boek, de architect J.H. van den Broek (1898 – 1978), 
had vanaf het begin van zijn carrière in de jaren twintig tot aan 1940 
gewerkt temidden van een fijnmazig bouwmilieu dat al generaties lang 
bestond. De vernieuwing van de stad kwam tot stilstand vanaf het moment 
dat er geen administratief of fysiek kader meer was en de professionele 
en mentale omgeving op losse schroeven was komen te staan. Van den 
Broek moest, net als de andere Rotterdammers, leren om te gaan met 
het stedelijke vacuüm waar hij zich in bevond.

VERDWIJNING

Bombarderen en puinruimen, 1940 – 1941
Het Duitse leger besloot 14 mei, maar volgens sommige auteurs al enkele 
dagen eerder, het centrum van Rotterdam met brisant- en brandbommen 
te vernietigen en dit voorbeeld aan de andere Europese steden voor te 
houden om zo de capitulatie af te dwingen. 10  Nieuw was het veroorzaken 
van een Flächenbrand, een tapijt van vuur, dat een groot en dichtbebouwd 
territorium integraal kon vernietigen. Later in de oorlog werd dit middel 
door de geallieerden geperfectioneerd op Duitse steden. Niet alleen de 
vernietiging van de stad ontsproot aan het brein van het Duitse leger, ook 
het verwijderen van de sporen van de oude stad. De dag na het bombarde-
ment ontbood de Ortskommandant van het Duitse leger Burgemeester P.J. 
Oud en liet merken dat hij zeer ontstemd was over het feit dat zijn troepen 
vanwege het puin niet vrijelijk door de binnenstad konden trekken. De 
binnenstad moest puinvrij gemaakt worden. 11  Dit idee werd snel opgepakt 
door de plaatselijke bestuurders en met grote inzet uitgevoerd.

W.G. Witteveen, directeur van de Gemeentelijke Technische Dienst, kreeg 
de opdracht om het puin te ruimen. De eerste week werkten 32.000 werk-

afb. 42, 45 – 48
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heeft gevormd van de stad. De derde is orgware: de organisatorische, 
economische, politieke, financiële en bestuurlijke structuren die de stad 
laten functioneren. Het werk van J.H. van den Broek is niet los te zien van 
de specifiek Rotterdamse hardware, software en orgware. Hij ontleende 
zijn ideeën en instrumentarium voor een groot deel aan de dingen die hij 
om zich heen waarnam, en richtte zich op de tekortkomingen en vereisten 
van de stad, of deze nu fysiek, organisatorisch of ideematig waren.

Sinds 1937 was Van den Broek door zijn associatie met Jan Brinkman, 
huisarchitect geworden van belangrijke Rotterdamse ondernemingen zoals 
Van Ommeren, Holland Amerika Lijn, Müller-Thomsen en Van Nelle. 
Tot 1940 realiseerde hij naast woningen voor het particuliere bouwbedrijf, 
vele bedrijfsgebouwen aan de randen van de uitdijende stad. Het bombar-
dement plaatste Van den Broek met zijn hele praktijk ineens in het lege 
centrum van het stedelijk project. Niet alleen werd Van den Broek door 
het verdwijnen van zijn ‘natuurlijke’ context gedwongen zich als architect 
te herpositioneren. Hem, en anderen, werd gevraagd de vorm, het functio-
neren en de idee van de stad opnieuw uit te vinden. Het wegvallen van de 
historisch gevormde stedelijke omstandigheden zorgde er uiteindelijk voor 
dat de symbiotische relatie tussen de praktijk van J.H. van den Broek en 
de ontwikkeling van Rotterdam, steeds intensiever werd. Van den Broeks 
werk uit de jaren 1940 – 1948 zou men daarom kunnen beschouwen als 
de incubatietijd waarin de verhouding tussen stedenbouwkundige en 
architectonische vorm en inhoud opnieuw werd gedefinieerd.

Zoals de ondernemer Lodewijk Pincoffs in de negentiende eeuw de 
mogelijkheden voor de stad zag door de aanleg van een nieuwe open 
zeeverbinding, zo waren het in 1940 de ondernemers die het snelst 
reageerden op de vernietiging van het oude Rotterdam. Zij zagen de 
mogelijkheden die de leegte van het stadshart bood. De ondernemers 
vertrouwden niet langer op de overgeleverde ideeën en beelden van de 
stad en haar instituties. In plaats daarvan stelden zij samen met de ar-
chitecten, met wie zij fabrieken, loodsen en kantoren hadden gebouwd, 
een agenda op voor de wederopbouw van het centrum van Rotterdam. 
Het engagement van de ondernemers bij de wederopbouw, en de be-
langrijke rol die de moderne architecten daarin speelden, kan voor een 
belangrijk deel worden toegeschreven aan de toenmalige directeur van 
de Van Nellefabriek: Charles (Kees) van der Leeuw.

Het historisch vertrouwde beeld van Rotterdam was overigens niet direct 
uit het zicht verdwenen. Direct na het bombardement begon W.G. Wit-

lozen binnen de brandgrens van de binnenstad; ze maakten straten vrij 
zodat het bezettingsleger er doorheen kon trekken. Vele gebouwen waren 
slechts gedeeltelijk beschadigd, waarvan sommige een grote symbolische 
en historische waarde hadden. De bouwpolitie legde een lijst aan van 144 
te redden gebouwen. De secretaris-generaal van het departement van 
kunsten, onderwijs en wetenschappen schreef echter aan de Burgemeester 
van Rotterdam dat het “onbegonnen werk is temidden van de algemene 
ruïne enkele gebouwen in stand te houden. Er moet een nieuwe stad 
komen en men binde den nieuwen stedenbouwer niet aan bestaande 
gebouwen. Voor behoud komen alleen in aanmerking: De Delftse Poort, 
het Schielandshuis en wellicht de toren van de St. Laurenskerk, de kerk 
zelf niet. Van dringend belang is echter ook het behoud van onderdelen 
van verwoeste gebouwen, welke t.z.t. in een museum kunnen worden 
geplaatst of toegepast bij den herbouw van de stad.” 12

Het eventuele voortbestaan van de historische context zagen de autoriteiten 
als een obstakel voor de wederopbouw. Eerst werd besloten om van de 
tientallen gebouwen die nog te redden waren er slechts een handvol te 
behouden. Zodoende kon het puin integraal verwijderd worden en ontstond 
er een nagenoeg perfecte leegte. De Laurenskerk, het Witte huis, de Beurs, 
het Postkantoor, het Raadhuis en het Schielandshuis demonstreerden 
door hun geïsoleerde positie hoeveel ruimte de oude stad al die tijd had 
ingenomen. Het creëren van een fysieke leegte was niet genoeg; ook de 
kadastrale stad van eigendom en bestemming moest verwijderd worden. De 
regeringscommissaris voor de wederopbouw onteigende 24 mei 1940 met 
“één pennestreek” de gehele binnenstad. 13  Na die juridisch gezien précaire 
maatregel kon de stad eenvoudig worden veranderd in een egale vlakte, vrij 
van ruimtelijke of administratieve bepaling. Toen het puin was geruimd 
werden de archeologische resten van de middeleeuwse stad nauwkeurig 
in kaart gebracht en weer afgedekt en werd de vlakte geëgaliseerd. De 
laatste ingreep – het uit de grond trekken van de funderingspalen – was 
een merkwaardig spiegelbeeld van het heien dat Rotterdam gedurende 
de tweede helft van de twintigste eeuw zou gaan domineren.

Het lege centrum van Rotterdam
Om greep te krijgen op de intrinsieke band tussen Van den Broek en 
de stad waarin hij werkte, is het nuttig om de stedelijke context onder 
te verdelen in drie categorieën, ontleend aan de logistieke theorie.  14   De 
eerste categorie is die van de hardware: de infrastructuur, de bebouwing, 
de openbare ruimte en de fysieke infrastructuur van de stad. De tweede 
is de software: de ideeën, kennis, verwachtingen en beelden die men zich 
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teveen, die al bijna vijftien jaar de stedenbouwkundige ontwikkeling van 
Rotterdam onder zijn hoede had, te werken aan een wederopbouwplan 
voor het centrum. Het onbehagen van de ondernemers verenigd rond 
Charles van der Leeuw, met het plan Witteveen groeide en zij lieten dit 
vanaf het midden van de oorlog steeds sterker blijken. Tegen het einde 
van de oorlog zou hun kritiek zelfs leiden tot het ontwerp van een geheel 
nieuw plan voor het centrum. Het gave stedenbouwkundige ontwerp van 
Witteveen werd ontmanteld in verschillende lagen die weinig meer met 
elkaar van doen hadden: infrastructuur, bestemmingsplan en architec-
tuur. Met deze ‘ontkoppeling van vorm en inhoud’ werd volgens Cor 
Wagenaar een flexibiliteit gezocht die vooral de economische ontwikkeling 
van Rotterdam zou bedienen. De vervanging van het plan Witteveen 
door dat van zijn rechterhand en latere opvolger C. van Traa werd door 
Wagenaar verklaard in termen van strategie, politiek en bedrijfseconomie. 
Wat betreft de stedenbouwkundige methodes en resultaten legde hij de 
nadruk op wat er verloren ging: “Na jaren te hebben gesteund op de 
roem van het Basisplan, die in niet geringe mate op het drijfzand van de 
propaganda was gebouwd, verzet Rotterdam de bakens: de stad heeft niet 
alleen architectuur nodig, maar vooral een specifiek stadsbeeld. Dat dit 
niet langer het beeld van Witteveen kan zijn staat vast – dat Witteveens 
pleidooi voor de stad als een ruimtelijke compositie op grote schaal nog 
niets aan belang heeft ingeboet eveneens.” 15  De ondernemers rond Van 
der Leeuw, de stedenbouwer Van Traa en de architect Van den Broek 
leerden tijdens de oorlog de afwezigheid van een historisch gefixeerde 
stadsvorm waarderen. Zij trachtten een stedenbouw te ontwikkelen die 
de flexibiliteit en de vormeloosheid van de leegte na het bombardement 
zou weten vast te houden. Hun zoektocht naar een stedenbouwkundige 
onderlegger met de eigenschappen van een leeg vlak waarop alles kan, 
is het onderwerp van dit hoofdstuk.

PUINSCHRIJVERS

De wederopbouw volgens Witteveen, 1928 – 1944
Nog tijdens het puinruimen begon Witteveen met het ontwerp van een 
nieuw stadsplan. Een reden voor zijn voortvarendheid was dat hij zo snel 
mogelijk zoveel mogelijk mensen aan het werk moest zetten om ze te 
kunnen behoeden voor de Arbeitseinsatz. Een andere, inhoudelijke, reden 
was dat de wederopbouw van het centrum in vele opzichten het sluitstuk 
was van de talrijke vooroorlogse projecten die Witteveen had ontworpen 
voor ‘Groot Rotterdam’, de agglomeratie van 1, 5 miljoen inwoners aan 

de Maas. Nadat hij in de jaren twintig en dertig eerst Rotterdam Zuid, 
het Land van Hoboken en Rotterdam Noord-West had uitgebreid, en 
voorbereidingen had getroffen om Hillegersberg, Overschie, Schiedam 
en Vlaardingen bij de stad te betrekken, kreeg hij nu de kans om het 
nieuwe centrum voor deze vooralsnog hypothetische stad te bouwen. 
Net zoals in zijn eerdere plannen werd de verkeersruimte aangewend 
om de stad structuur te geven. 16  Het eerste plan waarmee Witteveen 
– reeds anderhalve maand na het bombardement – naar buiten kwam, 
was het wegenschema voor de nieuwe stad. Hierin was de stadsdriehoek 
omgebouwd tot een driehoek van verkeerswegen met als monumentaal 
hoogtepunt het Hofplein. Het Maasstation aan de rivier was opgegeven, 
de spoorlijn omgelegd rond het Kralingse Bos en het station Delftse Poort 
was het Centraal Station geworden. Tenslotte werd de zeedijk opgetrokken 
tot aan de Boompjes. Vervolgens werkte Witteveen de woningblokken uit, 
en in de herfst van 1940 verscheen een plan voor de nieuwe stad in haar 
basisuitleg. Cor Wagenaar beschrijft Witteveens stadscentrum als volgt: 
“In overeenstemming met al voor de oorlog geopperde ideeën projecteerde 
Witteveen op de plaats van de verwoeste historische stad een moderne 
‘city’, gedomineerd door banken, kantoren en hoogwaardige winkels.” 17  
Witteveen werkte vervolgens zijn ‘city’ op tot een driedimensionaal bouw-
werk; hij verdeelde het gebied in twaalf wijken die ieder aan een specifieke 
architectonische supervisor toegewezen zouden worden. De supervisors 
legden verantwoordelijkheid af aan Witteveen, en de architecten aan de 
supervisors. Vanuit deze ontwerppiramide ontstond in de maanden en 
jaren daarna een pijnlijk gedetailleerd totaalontwerp voor de gehele stad. 
Waar dat op zou moeten uitdraaien wordt geïllustreerd door een tekening 
van een monumentaal gebouw aan de Blaak, dat geen architectonisch 
ontwerp blijkt te zijn maar een supervisievoorstel van de supervisor van 
dit gebied: F.A. Eschauzier. De architect die het gebouw uiteindelijk zou 
ontwerpen, moest dat doen binnen de smalle marges die de supervisor 
overliet. De architectuurhistorica Annet Tijhuis is de archeoloog van dit 
papieren Rotterdam. Uit de talloze geveltekeningen, plattegronden, schetsen 
en perspectieven die zij heeft ontdekt, geïnventariseerd, beschreven en 
gepubliceerd komt een virtuele stad naar voren met evenveel afwisseling, 
details, willekeurige variatie en sfeer als de verdwenen historische stad. 18  
De papieren architectuur suggereerde dat het trauma van de vernietiging 
van de stad was uitgebannen door het tot in de kleinste details voorteke-
nen van de nieuwe stad. Terwijl de vlakte er geruisloos bij lag, was het 
mogelijk om gebruikmakend van de tekeningen die het Adviesbureau 
Stadsplan Rotterdam (ASRO) onder leiding van Witteveen maakte, zich 
een volledige wandeling door de nieuwe stad voor te stellen.

afb. 49 – 52
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De mentale wederopbouw, 1940 – 1941
Bosma en Wagenaar beweren in 1995: “In plaats van de ruïneromantiek 
domineerde in Nederland de lyriek van de wijkgedachte en de open-
gelegde stad.” 19  Hierbij zijn twee aantekeningen te maken; ten eerste 
werd de wijkgedachte pas na de oorlog geïntroduceerd in het stedelijk 
project. 20  Ten tweede is de lyriek van de opengelegde stad in Rotterdam 
niet los te zien van een vorm van ‘ruïneromantiek’ die in Rotterdam 
wel degelijk bestond. Voordat de ondernemers en ontwerpers rond Van 
der Leeuw de basis legden voor de nieuwe stedenbouwkundige ideeën 
en methodes van het Basisplan, werd de betekenis van de vernietiging 
van het stadscentrum onderzocht in gedichten, romans, korte verhalen, 
literaire impressies en toneelstukken. Deze werden in de eerste maanden 
van de oorlog geproduceerd door een groep literatoren rond de journalist 
Ben Stroman: de ‘puinschrijvers’.

Ben Stroman, die behalve journalist bij het Rotterdams Nieuwsblad ook 
auteur was van de ‘eerste Nederlandse grotestadsroman’ Stad! uit 1932, 
begon al voor de oorlog met het literair vormgeven aan de havenstad, 
hoe deze werkte, wat haar impact was op haar bewoners, welke ‘per-
soonlijkheid’ zij bezat. 21  Maar het bombardement van Mei 1940 dwong 
hem een stad te beschrijven die niet meer bestond en tegelijkertijd nog 
niet bestond. Rond Stroman ontstond een literair laboratorium waarin het 
bombardement, het puin, de leegte en de wederopbouw werden gecom-
bineerd in een integraal verhaal over de identiteit van Rotterdam. Bij de 
constructie van deze imaginaire stad speelden naast Stroman een aantal 
andere schrijvers sleutelrollen. Zo was er Leo Ott, bekend barpianist en 
journalist die later een monografie over Maaskants Groothandelsgebouw 
zou publiceren. 22  Verder was er M.J. Brusse, eveneens journalist en be-
kwaam in het ontbloten van de haven als de ‘echte ziel’ van Rotterdam. 
Tenslotte was er Anton Koolhaas, later bekend als schrijver van boeken 
waarin dieren een hoofdrol spelen, directeur van het Filmmuseum en 
vader van de architect Rem Koolhaas. 23

De puinschrijvers zochten naar een manier om de harde werkelijkheid 
van de verdwenen stadsvorm om te zetten in een positief cultureel project. 
Dit wordt duidelijk uit een aantal fragmenten uit vijf literaire producten 
die ontstonden tussen 1940 en 1941. Het eerste is het libretto voor een 
musical revue. Het tweede is de inleiding door een anonieme schrijver 
bij een verzameling teksten naar aanleiding van het bombardement. Het 
derde is een kort verhaal in dezelfde bundel. Het vierde is een stadshis-
torische beschouwing bij een verzameling foto’s van de verdwenen stad. 

Het vijfde is het enige dat na de oorlog bekendheid heeft gekregen: een 
gedicht van Bloem, geschreven voor Koolhaas’ revue. 

De ‘Revue met girls’, Het Hart van Rotterdam, werd geïnitieerd door Anton 
Koolhaas samen met J.H. Speenhoff en Jan Musch met bijdragen van 
andere Rotterdamse schrijvers. 24  Hoewel Het Hart van Rotterdam op 1 
september 1941 is uitgevoerd, werd het libretto nooit gepubliceerd. 25  Het 
stuk bestaat uit vijf taferelen, elk geschreven door een andere schrijver; 
het was gestoffeerd met gedichten, liederen, muziek, ballet, lichtbeelden 
etc., allen gemaakt door bekende kunstenaars. De taferelen geven uitsne-
den uit het verleden, heden en de toekomst van de stad: de bouw van de 
Laurenskerk in de late middeleeuwen, de glorietijd van de haven in de 
negentiende eeuw, het puinruimen net na het bombardement, het leven 
in de stad tijdens de oorlog en tenslotte de zakenlui en reders die een 
nieuw élan vinden in het Beursgebouw aan de Coolsingel. De proloog is 
een duizelingwekkend relaas van een imaginaire reis door de tijd vanuit 
de verwoeste stad naar haar wortels in de middeleeuwen.

Het manuscript in het Gemeentearchief van Rotterdam is voorzien van 
een inleiding door Ben Stroman, waarin deze de achtergrond van Kool-
haas’ revue beschrijft. Kort na het bombardement toen het puinruimen 
in volle gang was, kregen, aldus Stroman, vier bevriende schrijvers-
journalisten hetzelfde mysterieuze telefoontje van Anton Koolhaas: “Met 
Anton Koolhaas – ik heb je iets te vertellen. Zou je dan en dan om zoo en zoo 
laat een uurtje bij mij kunnen komen? ... Neen vraag mij niets ... Het gaat 
niet door dit apparaat. Het is een beetje ... hoe zal ik het zeggen ... Ik moet 
er eerst zelf nog eens over nadenken ... (...) Buiten klonk het doffe gebons 
van een nieuwe puinontploffing. Men werkte. Men haaste zich, de stad 
vrij te maken voor den nieuwen tijd, een tijd van bezinnen en bouwen. 
Dus ik verwacht je. Een zucht dezerzijds en de opmerking: Je voert glib-
berige fluistergesprekken in een tijd als deze, Koolhaas! Prompt het protest: 
Zeg waar zie je me voor aan! En een bezwerend: Stil maar, Stil maar. 
Ik wou alleen dat je minder vaag was geweest. Dus je komt. Ja, ik kom.” 
Het plan van Koolhaas bleek te zijn samen een spel te schrijven over 
de wederopbouw van Rotterdam. Op de vraag van Stroman waarom 
en waartoe, antwoordde Koolhaas: “Om te spelen natuurlijk. Werk ge-
ven aan getroffen kunstenaars. Zoo veelzijdig mogelijk, decorateurs, 
musici, danseressen... Een spel dus met een revueachtig karakter.” Net 
als het puinruimen en de wederopbouw was de musical een vorm van 
werkverschaffing. De vier uitgenodigde schrijvers reageerden echter 
geschokt op het idee van Koolhaas om een blijmoedig spel te maken over 
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het drama van Rotterdam. Ze maakten zich tegelijkertijd zorgen om hun 
krachteloosheid als schrijvers in het licht van de recente gebeurtenissen 
en vroegen zich af welk passend literair antwoord zij konden geven. De 
conclusie was dat men het spel niet kon schrijven zonder ook het leed, 
de verwoesting, kortom het puin erbij te betrekken. Koolhaas voegde 
daaraan toe: ”Maar we moeten niet stilstaan bij het puin; het moet 
een spel zijn uit het puin geboren, maar het moet den blik er overheen 
richten, naar de toekomst.”

De uitdaging om juist vanuit haar verwoesting een toekomstbeeld voor 
Rotterdam te maken, bracht een aantal van de schrijvers er toe hun 
esthetische fascinatie voor het puin niet langer onder stoelen of banken 
te steken. Dit werd door Stroman als volgt beschreven: “Toen klonk er 
een stem zacht, met een merkbare trilling van aandoening, een andere 
aandoening dan die der herinnering: Het puin is helemaal niet lelijk als je 
het zoo ziet in die felle zon, tegen de strak blauwe lucht, of in het begin van 
den avond, onder dat rosse, horizontale schijnsel...” Stroman geeft ook de 
reactie weer van een beeldend kunstenaar op het puin: “Ik teekende de 
Hoogstraat en het is misschien krankzinnig om het te bekennen, maar ik 
vond de Hoogstraat nu pas voor het eerst mooi.” Vooral deze fragmenten 
tonen aan hoe dicht de verwantschap van de Rotterdamse puinschrijvers 
was met de naoorlogse Trümmer-literatur. 26  Deze werd door Bosma en 
Wagenaar als volgt beschreven: “Uit Duitse pennen vloeide de opgewarmde 
inkt van de traditionele ruïneromantiek: het ‘rijpen bij de aanblik van 
de ruïnes’ en ‘de aantrekkingskracht van de bezeerde architectuur’.” 27  
Koolhaas zelf bood weerstand tegen een puur melancholische fascinatie 
met het puin; Stroman hoorde hem zeggen: “Onmisbaar is het puin zeer 
zeker, maar voor een nieuw verschiet.” De discussie die daarop volgde 
werd ook door de schrijver weergegeven: “Dus mooi puin? Ook geen mooi 
puin. Ruw, hard, verbijsterend puin dan? hoe zou het spel dan blijmoedig 
kunnen zijn? Men dacht weer na, vreemde opgaaf: een spel uit het puin 
geboren, maar geen mooi puin, en geen gruwzaam puin ... Toen klonk 
het verlossende woord van den initiatiefnemer: Het leed dat geleden is 
moet als zacht mos over het puin heengegroeid zijn en het verschrikkelijke mild 
maken.” Enkele maanden nadat Koolhaas deze uitspraken deed waren 
de puinhopen geëgaliseerd, en lag er een met gras en onkruid begroeide 
toendra-achtige vlakte waar ooit het centrum had gestaan. De rafelige 
driedimensionale littekens die zich dramatisch aftekenden tegen de lucht 
waren verdwenen ten gunste van een bevreemdend gladde ruimte. De 
verwoesting van de stad verloor haar dramatiek; ervoor in de plaats 
kwam een verwachtingsvolle stilte.

Stromans verslag van het schrijven van Het Hart van Rotterdam laat zien hoe 
Koolhaas en de zijnen de gewelddadige verwoesting van de stad probeerden 
te integreren in een historisch continuüm waar ook het ontstaan en de 
uitbreiding van de stad in pasten. Daarom presenteerden zij de uitbreiding 
van de haven en de stad vanaf het einde van de negentiende eeuw als 
een natuurverschijnsel. Net zoals Victor Hugo in zijn Nôtre Dame de Paris 
uit 1832, schreven zij aan de ontwikkeling van de stad een natuurlijke, 
primordiale kracht toe. 28  De schoksgewijze en door zware technologie 
bepaalde veranderingen van het negentiende-eeuwse Rotterdam werden 
in verband gebracht met de eveneens schoksgewijze verandering die de 
stad doormaakte vanaf het voorjaar van 1940. Dit was de eerste stap in 
het verzoenen van de geschiedenis van de stad met haar vernietiging.

Om deze nieuwe stadsgeschiedenis te visualiseren, maakten Koolhaas en 
zijn medewerkers gebruik van diverse technieken, waarvan sommige uit het 
negentiende-eeuwse diorama afkomstig waren. “Terwijl de begeleidende 
muziek opklinkt, splijt het scherm vaneen en komt het projectiedoek bloot, 
waarop een caleidoscopisch beeld van de groeiende stad voorbij schuift. 
De beelden worden tevoorschijn getoverd door twee projectietoestellen. 
Met eenige centimeters verschil worden de beelden in rood en groen 
op het doek geworpen, waardoor een fantastisch kleurenbeeld ontstaat. 
Men ziet eerst de oude stad, bezocht door koggen, daarna schepen uit 
den bloeitijd van ons land, de 17e eeuw. De zich vernieuwende stad drukt 
zich naar voren. Trotsche gebouwen trekken voorbij. Bruggen en kranen 
ontvouwen een machtig beeld van welvaart. De apotheose vormt de Nieuw 
Amsterdam, die met haar verlichte patrijspoorten door het projectiebeeld 
vaart, begeleid door een grootsche stijging van de muziek. Koor:
 Wij heien en metselen, wij sloopen en breken. 
 Wij bouwen de stad.
 Wij hameren, timmeren, spitten en steken.
 Verruimen de stad.”

Het lied van de bouwers van de vooroorlogse stad had ook gezongen 
kunnen worden door de tienduizenden puinruimers die in het voorjaar 
van 1940 de stad aan het egaliseren waren. Het bouwen van de stad 
bestond zowel uit het slopen en breken als uit het bouwen en aanleggen. 
Het koppelen van de modernisering van de stad aan haar vernietiging 
was gesuggereerd in de anoniem geschreven inleiding bij de bundel 
Stukgoed (1941): “Rotterdam: rumoerig kruispunt van den handel, gretig 
levend van de zee, stad van gulzig slurpende graanelevators, van onver-
zadigbaar kolentransito en rusteloos stukgoedverkeer (...) dit van eigen 
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onverwoestbaarheid overtuigde Rotterdam zwoegde, sloofde en slaafde 
tot een wurgende wereldcrisis den trots van den arbeid brak. Jaren gingen 
voorbij waarin Rotterdam Rotterdam niet meer was. Toen laaide, in een 
meinacht, de glorie van weleer nog éénmaal hoog op, onweerstaanbaar 
en ontzaglijk, huiveringwekkend als een ramp. Het moest zoo zijn.” Het 
geloof in de spirituele onverwoestbaarheid van Rotterdam werd na een 
periode van stagnatie hersteld door de fysieke verwoesting van de stad. Zo 
werd de (werkelijke) ramp van mei 1940 omschreven als het oplaaien van 
de glorie ‘als een ramp’ en de decennia voorafgaand aan het verdwijnen 
van het centrum werden omschreven als een periode waarin Rotterdam 
‘niet meer was’. Daaruit volgde dat het bombardement geïnterpreteerd 
kon worden als onderdeel van de onvermijdelijke ontwikkeling van de 
stad. Het in elkaar schuiven van metafoor en werkelijkheid produceerde 
een metafysisch stadsidee, waarin de fysieke vorm van de stad slechts 
de expressie was van de ontwikkeling van haar karakter.

Er was één gebouw dat men wel eeuwigheidswaarde toedichtte en waar-
aan men de vergankelijkheid van de rest van de fysieke stad kon afmeten: 
de Laurenskerk. In ‘Koraal’, het verhaal dat Ben Stroman schreef in de 
verhalen- en gedichtenbundel Stukgoed, van  J.W. de Boer e.a. uit 1941 zegt 
een stervende grootvader tegen zijn kleinkind terwijl ze samen naar het 
puinruimen kijken: “De toren van de Grote Kerk, daar mot je naar kijken. 
As een brandende fakkel heb-ie die nacht midden in de stad gestaan. Hij 
was het hart van alle vuur. Alles om hem heen is bezweken, maar hij is 
blijven staan. Zie je hem!?! Kijk er ‘s goed naar. Da’s Rotterdam en niks 
anders. En nou kenne jullie strakkies met je kinderen en je kleinkinderen 
over de brokken van onze stad wandelen zoo hard as je maar wil, zoo lang 
hij blijft staan, ken je niks gebeuren. Wat er niet tege kon, most er an, maar 
hij heb het uitgehoue. Ze hebben hem niet klein gekrege. Als jullie het 
waard zijn, mag je allemaal tegen hem aanleunen. Hij zal d’r voor zorgen, 
dat jullie net zoo goed weer in Rotterdam wonen as wij het hebbe gedaan.” 29  
De Laurenskerk was de personificatie van de historische identiteit van 
Rotterdam en de stadsvorm als geheel was ontdaan van de herinnerin-
gen die zij droeg. Het was alsof de puinschrijvers het advies volgden van 
de Directeur Generaal van het Departement voor Onderwijs, Kunst en 
Wetenschappen om de stad te bevrijden van al haar oude gebouwen op 
één of twee na. De puinschrijvers riepen een beeld op van een stad in een 
staat van permanente fysieke transformatie. Toen Rotterdam aan het einde 
van de jaren zestig van de negentiende eeuw aarzelend toestond dat de 
Rijksspoorwegen een luchtspoor aanlegden dwars door het oude centrum 
van de stad, waarbij de Binnenrotte gedempt moest worden, gaf de stad 

al aan bereid te zijn haar eigen geschiedenis uit te wissen. Gedurende 
de eerste vier decennia van de twintigste eeuw brak men hele wijken af 
om grootschalige gebouwen als het Raadhuis, Postkantoor en Beurs te 
bouwen en om grote straten als de Meent door te breken. 30 

Terwijl de puinschrijvers in eerste instantie het bombardement, het puin-
ruimen en de toekomstige wederopbouw zagen als onderdeel van een 
constante transformatie, beseften enkelen al snel dat er iets was ontstaan 
dat in vele opzichten het tegendeel was van de afgelopen periode. Nadat 
het puin was geruimd en de wederopbouw nog niet was begonnen, nam 
de stilte de overhand. In plaats van de constante verandering was er 
slechts een groen veld waaruit enkele gebouwen oprezen. Aan dit beeld 
veranderde gedurende vijf jaar vrijwel niets. Een zo lange periode zonder 
verandering als tijdens de bezetting had de binnenstad al een eeuw niet 
meer meegemaakt en zou zij ook daarna niet meer meemaken. Naarmate 
de leegte zich openbaarde werd het verdwijnen van de oude stad als een 
opluchting ervaren. De dichter J.C. Bloem werd door Koolhaas gevraagd 
om voor de musical een gedicht te schrijven met als onderwerp de ver-
nietiging van de stad. 31  Hij bracht in zijn gedicht, dat hij enkele weken 
na het bombardement schreef, het pastorale gevoel onder woorden dat 
over de stad zou komen toen het puin was geruimd.

 Rotterdam
 
 Hoe vreemd ligt deze stad nu open,
 Hoe is zij wonderlijk en licht:
 De huizenlooze straten loopen 
 Van niets naar niets – toch niet ontwricht
 
 De hemel straalt als nooit te voren
 Op waar der eeuwen bouw verdween – 
 De zomer heeft geen glans verloren,
 De zon scheen zo’als ze altijd scheen.
 
 Men gaat in innerlijke afzond’ring,
 Herdenkend hoe het is geweest,
 En vindt zichzelf tot zijn verwond’ring
 Geschokt veel minder dan bedeesd.

 Klaag niet, steeds bloesemen de tuinen
 Boven vergankelijkheid en wee:
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 Een herder kust thans op de puinen
 Van Babylon en Niniveh.

Terwijl het in de literaire verbeelding niet ongebruikelijk is de herin-
nering van een stad te verbinden aan haar oude monumenten en plei-
nen, zijn deze afwezig bij Bloem. Door het nog smeulende Rotterdam 
te vergelijken met steden die al duizenden jaren waren verdwenen, liet 
de dichter zien hoezeer Rotterdam definitief verloren en niet recon-
strueerbaar was, zelfs niet als herinnering. Bloem ging niet in op de 
verwoesting maar stelde zich de stille leegte voor die zou volgen. De stad 
van Bloem leidde tot een filosofische bespiegeling over de vergankelijk-
heid van haar vorm.

De stedenbouwer Witteveen wilde de stad haar betekenis terug geven 
door het bouwen van een nieuw stadscentrum, dat een overtuigende 
en afwisselende ruimtelijke en visuele ervaring zou opleveren als een 
over honderden jaren gegroeid centrum; de puinschrijvers beschreven 
de verwondering over de leegte die zij deelden met vele architecten, 
bestuurders en ondernemers. Zij beseften dat de identiteit van een stad 
niet samenviel met haar fysieke vorm, maar hieraan ontsteeg en mis-
schien wel metafysisch van aard was.

Er werd een nieuwe identiteit gecreëerd voor de stad van de toekomst. 
Het ontstaan van deze nieuwe identiteit begon niet bij het bombardement, 
maar werd voor de Tweede Wereldoorlog al voorbereid door diverse 
schrijvers en commentatoren. Aan het einde van de jaren twintig, enkele 
jaren voordat Witteveen de rustieke leegte van het land Hoboken zou 
vervangen door een stelsel van wigvormige bouwblokken en plantsoe-
nen, schreef de architectuurcriticus J.P. Mieras het volgende over dit 
merkwaardige gebied bij het centrum van de stad. “Er is nog een element 
dat de predestinatie van Rotterdam voor wereldstad nog aannemelijker 
maakt. Want je denkt niet, je vreest niet, je hoopt niet over 5 minuten zijn 
we bij de koeien, maar en dit is het wonder van Rotterdam, je staat voor 
de koeien, je staat voor de wei. Let op, dit is de tweeledige kiem, waaruit 
Rotterdam als wereldstad zal groeien. Een viaduct-dwars-door-de-stad 
en de koetjes op de wei op het land van Hoboken.” 32  Zeventien jaar voor 
het bombardement zag Mieras dat leegte meer grootstedelijke identiteit 
kon dragen dan gebouwen. Het is opvallend dat Mieras de leegte in 
het midden verbond aan de zware dynamiek van het luchtspoor. Deze 
verbinding was profetisch voor de stedenbouwkundige visies die twintig 
jaar later oprezen uit het gebombardeerde Rotterdam.

De teksten van de puin- en leegteschrijvers mogen niet worden afgedaan 
als de incidentele reacties van een groep schrijvers op een stedelijke ramp; 
zij documenteren de denkpauze die was ingelast in de stedenbouwkundige 
ontwikkeling van Rotterdam. Enkele jaren lang kon men niets anders 
doen dan nadenken. Bovendien dwong het verdwijnen van het centrum 
tot een heroverweging van de verhouding tussen vorm en inhoud in de 
stedenbouw. Tot op dat moment had stedenbouw bestaan bij de gratie van 
het samenvallen van de geestelijke en organisatorische inhoud van de stad 
met haar fysieke, driedimensionale vorm. Gelijk na het bombardement 
thematiseerden de puinschrijvers de ontkoppeling van de vorm van de 
inhoud van de stad. Deze was onvermijdelijk geworden doordat het idee 
van de stad bleek voort te bestaan terwijl de stad als een materieel artefact 
was verdwenen. De ontkoppeling van de vorm en de inhoud van de ste-
delijke identiteit zou ook het centrale thema worden voor de ondernemers, 
architecten en bestuurders die zich tijdens de oorlog groepeerden, om 
op hun eigen manier een nieuw centrum te bedenken.

Een stad van gips en puin: noodwinkels, 1940
Terwijl Witteveen werkte aan een nieuw stadscentrum dat de eeuwen zou 
moeten trotseren, en de puinschrijvers mediteerden op het puin en de 
leegte, werden er de fragmenten gebouwd van een stad die overeenkomsten 
had met de ‘wonderlijke lichtheid’ waar Bloem over sprak. Onder regie 
van Witteveens Technische Dienst, de Kamer van Koophandel en de 
Burgemeester en Wethouders, begon men direct na het bombardement met 
het voorlopig onder dak brengen van winkeliers en horeca-ondernemers. 
Resultaat hiervan waren de noodwinkelcomplexen die gebouwd werden 
in de buurt van de brandgrens, op het land van Hoboken, in Blijdorp en 
op de Coolsingel. De kleine winkeliers konden een pand huren in de 
noodwinkelcomplexen die standaard geproduceerd werden naar een type 
dat door de architect Cornelis Elffers was ontworpen. Het bestond uit een 
betonnen plaatfundering, muren van baksteen afkomstig uit het puin, 
etalageramen bestaand uit kleine standaardvensters en een houten dak. 
Ook noodcafés werden gebouwd, soms gecombineerd met een kranten- 
en tabakskiosk. Ook verrees, elders in de stad een houten noodcasino 
dat eveneens als schouwburg dienst deed. 33  De grotere winkelbedrijven 
bouwden zelf; zij kregen grond toegewezen in Blijdorp bij de Statentunnel 
en in het land van Hoboken aan de Mathenesserlaan.

De noodwinkelarchitectuur was berekend op een aantal jaren van ge-
bruik. Ze boden niet alleen onderdak; de noodwinkels moesten ook 
tegemoetkomen aan de collectieve behoefte aan winkelen. Winkelen 
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was geen voorraad inslaan maar was het zich – in tijden van schaarste 
– laten verleiden door etalages en warenhuizen, die zich aaneenregen 
langs wandelcircuits in de binnenstad. De noodwinkels moesten in korte 
tijd een aantal functionele en esthetische functies van de verwoeste stad 
overnemen en werden daarbij niet gehouden aan de normale verplich-
tingen van monumentaliteit, architectonische of stedenbouwkundige 
duurzaamheid. Het resultaat was een lichte architectuur en stedenbouw 
die toch streefde naar een grootsteedse uitstraling. Dit project vormde 
een voorlopige stad die in zijn wonderlijkheid en lichtheid deed denken 
aan de decorated sheds van pioniersdorpen in het wilde westen, dingbat 
architectuur in Los Angeles of de vroege casino’s in Las Vegas. 34  De win-
kels en cafés werden desalniettemin door serieuze architecten gebouwd. 
De opgave leidde tot een – gelet op de omstandigheden – onbeschaamd 
lichtzinnige architectuur bestaand uit zij- en achterkanten uit ruw hout of 
steen en cartooneske voorgevels van puinsteen, hout, glas, gips etc. Een 
overgebleven onderdeel van de noodstad is het merkwaardige, cottage-
achtige gebouw van de uitspanning ‘Old Dutch’ tegenover het huidige 
Nederlands Architectuurinstituut. Andere lang verdwenen voorbeelden 
zijn de noodwinkel ‘Eckhart’ naar ontwerp van Sybold van Ravesteyn 
met zijn door neo-rococo omkaderde glazen pui en zijn krullende gipsen 
interieur en het complex ontworpen door Van Tijen en Maaskant voor 
de winkeliersvereniging Noordblaak dat met zijn grillige vorm en wit-
gepleisterde muren een mediterraan dorpje leek te imiteren. 35

De belangrijkste functie van de noodwinkels was het zo mooi mogelijk 
uitbeelden van het idee stad. Het was een schilderkunstige illusie, een 
Potemkin-dorp dat echt gebruikt werd, een tijdelijke en geschiedenisloze 
droomstad die veel mooier en gerieflijker was dan de verdwenen stad 
maar ook dan de net door Witteveen ontworpen nieuwe stad, waarvan 
het museum Boijmans in 1941 de maquette liet zien. 36  Het feit dat geen 
van deze tijdelijke complexen mocht worden gebouwd in gebieden die in 
het stadsplan reeds een functie hadden toegewezen gekregen, suggereert 
dat Witteveen de ondermijnende werking erkende van deze noodstad 
op zijn ‘echte’ stad. 37  Misschien was hij bang dat men de wonderlijke 
lichtheid van de noodwinkels zou verkiezen boven de representatieve 
baksteen van het definitieve centrum.

Van den Broek kreeg in de zomer van 1940 de opdracht van de winkels 
Schürmann, Heinemann & Ostwald, Jungerhans en Kogels om een geza-
menlijk noodgebouw te maken, nadat hun afzonderlijke behuizingen in de 
binnenstad waren verwoest. De locatie die hen werd aangeboden was het 

land van Hoboken – Mieras’ weide met koetjes – van waaruit honderden 
Rotterdammers in mei 1940 het bombardement hadden gade geslagen. Met 
het nieuwe gebouw dat Van den Broek voor hen ontwierp konden de winkels 
profiteren van de vrijheid die de leegte en de tijdelijkheid te bieden hadden. 
Tegelijkertijd beschikte men niet over een bestaande context waartegen het 
gebouw haar aanwezigheid kenbaar kon maken of een stedelijke dynamiek 
aan kon ontlenen; alles moest vanuit het gebouw zelf komen.

De exacte locatie voor het gebouw werd het plantsoentje voor het Uni-
levergebouw tussen de Rochussenstraat en de Wytemaweg. Dit is het 
meest monumentale van de bakstenen gebouwen waarmee Witteveen in 
de jaren dertig het land van Hoboken invulde. De schijnbaar vloeibare 
vorm van het noodgebouw dat bestond uit glas, flinterdunne wanden 
van bakstenen gered uit het puin, vlinderachtige luifels van ijsglas en 
zwevende lichtreclames contrasteerde met de harde contouren van Wit-
teveens stedenbouw. Het ontwerp met zijn zeester-achtige plattegrond, lijkt 
gebaseerd te zijn op stedenbouwkundige ideeën die door hun lichtheid 
geheel tegenovergesteld zijn aan de ideeën van Witteveen. In plaats van 
het programma in te passen in een gebouw dat als een bouwsteen zou 
bijdragen aan de ruimtelijke samenhang van de stad, trachtte Van den 
Broek de bezoeker te omvouwen met licht, kleur en koopwaar.

Van den Broek stelde een alzijdige architectuur voor die de leegte leek 
te willen veroveren. Uiteindelijk werd het gebouw voor Heinemann & 
Ostwald, Jungerhans en Kogels niet gerealiseerd. Jungerhans splitste 
zich af van het drietal en Heinemann & Ostwald en Kogels lieten Van 
den Broek een kleiner pand bouwen. Dit kwam uiteindelijk terecht in 
het noodwinkelcomplex Dijkzigt aan de Mathenesserlaan. Het was op-
gebouwd uit twee winkelstroken tegenover elkaar met een weg er tussen: 
een tijdelijk prototype van iets wat op dat moment nog niet bestond: 
de winkelwandelstraat. 38  Met het tweede ontwerp voor Heinemann & 
Ostwald en Kogels probeerde Van den Broek hetzelfde effect te berei-
ken als met de zeester in het open veld. Terwijl de andere winkels hun 
gestucte, puinstenen of glazen gevels in de rooilijn zetten, bleven de 
grove puinstenen tussenmuren van dit pand onbedekt tot twee meter 
vanaf de rooilijn. De daklijn van de winkelstraat werd doorgezet in een 
betonnen raster. In de diepte die daarmee was gewonnen, arrangeerde 
Van den Broek een aantal glazen vitrines, waarvan de middelste met 
de cilindervorm afkomstig was uit het eerste ontwerp. De vitrines leid-
den de winkelaar bijna ongemerkt door de puinstenen muur naar het 
sprookjesachtige interieur van de winkel. Het terugleggen van de rooi-
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lijn maakte dat een deel van de open ruimte werd toegeëigend door de 
winkel. Binnen gaf het gebouw een kortstondige illusie van het omgeven 
zijn door glas, licht en koopwaar, omkaderd door twee schermen van 
geblakerde puinsteen.

De lichtzinnigheid die de ontwerpen voor Jungerhans, Heinemann 
& Ostwald en Kogels kenmerkte, beperkte zich niet tot de tijdelijke 
winkelvoorzieningen. Ook in ontwerpen voor kantoorgebouwen die 
binnen Witteveens stad zouden verrijzen kwam deze terug. Zowel in 
de presentatietekeningen als in de ornamentering van uiteenlopende 
gebouwen verscheen een kant van Van den Broeks werk die noch in 
het vooroorlogse werk terug te vinden is, noch in de zakelijke nota’s en 
ontwerpen die hij na de bezetting maakte. De ontwerptekeningen hebben 
een visuele directheid en een ongegeneerde symboliek en theatraliteit. 
Zo liet hij een eerste schets voor een kantoorgebouw gepaard gaan met 
kleurpotlood-impressies van met wuivende potpalmen gevulde lobbies 
en vrolijk gekleurde vrachtwagens op pittoreske expeditieterreinen. Als 
een postmoderne wolkenkrabberarchitect avant-la-lettre presenteerde Van 
den Broek aan de reder Anthony Veder verschillende gevelontwerpen 
voor zijn nieuwe kantoorgebouw: classicistisch, glas-staal modern en alle 
nuances daar tussenin. Een zelfde ‘façadisme’ beheerste de ontwerpen 
voor de passage aan de Coolsingel. Een soort architectonisch overacting 
dreef Van den Broek om voor de werf Niehuis & Van den Berg een ont-
werp te maken waarin een grote kraan dwars door de stalen en glazen 
dienstruimtes voor de arbeiders heen stak. Tenslotte demonstreerde Van 
den Broek voor de Blaakprijsvraag uit 1942 een populistische lichtheid 
in de restaurants, planetaria, Spido, watertaxi’s, uitkijkplatforms en de 
wandelroutes waar het ontwerp uit bestond. De neiging tot populisme en 
nostalgie bij moderne architecten was een tendens die ook buiten Rot-
terdam opgang deed in de jaren dertig en vooral tijdens de oorlog. De 
meest bekende voorbeelden zijn de neobarokke stadsplannen van Groep 
32 voor Amsterdam en de ontwerpen van Sybold van Ravesteyn. 39  Min-
der bekend, en even verrassend waren de vele ontwerpen van Rietveld, 
die tijdens de oorlog pilasters en zuilen toepaste maar ook organische, 
rurale elementen zoals strodaken. 40

De plotseling opkomende lichtheid en zelfs banaliteit lijkt verwant te 
zijn aan de stijlverandering die optrad tijdens de oorlog in het werk van 
de Belgische schilder René Magritte. Magritte’s ‘Renoir’ periode werd 
tijdens en na de oorlog beschouwd als een beschamende onderbreking 
van zijn oeuvre. Evenals Van den Broeks wonderlijk-lichte ontwerpen uit 

de oorlog, werd het zowel door kunsthistorici als door de maker zelf uit 
de retrospectieven en oeuvre-besprekingen gehouden. In plaats van de 
nauwkeurig geschilderde scènes van vervreemding, die hun effectiviteit 
ontleenden aan de uitdrukkingsloze egaliteit van de verflaag, ging Magritte 
in die jaren impressionistisch schilderen. De verf werd met ‘gevoelige’ 
streken en in pasteltinten op het doek gesmeerd, met als gevolg een 
Renoir-achtige sensualiteit en ook vulgariteit. Ook al was dat wat werd 
afgebeeld niet minder indringend of surrealistisch dan voor de oorlog, het 
ging nu gepaard met een zonnige, pluche-achtige verftechniek, alsof er 
vaseline op de lens was gesmeerd. Magritte zelf verklaarde deze plotselinge 
stijlbreuk als volgt: “De Duitse bezetting betekende een omslagpunt in 
mijn werk. Voor de oorlog drukten mijn schilderijen angst uit maar de 
oorlogservaring leerde me dat waar het om gaat is bekoorlijkheid uit te 
drukken. Ik leef in een zeer onaangename wereld en mijn werk is bedoeld 
als een offensief daartegen.” 41  Magritte’s werk raakte geïnfecteerd door 
de condities waaronder hij moest werken. Magritte’s Renoir en de latere 
Vache reeksen vormen daar een strategische maar ook intuïtieve reactie 
op. Zo was ook voor Van den Broek het ontwerpen van gebouwen en het 
maken van stedenbouwkundige plannen niet meer zo vanzelfsprekend 
op het moment dat de administratieve, fysieke en mentale stedelijke 
structuur op losse schroeven was gezet. De ontwerpen die hij voor de 
oorlog met een steeds toenemende logica en zekerheid maakte waren in 
wezen reconfiguraties van een bestaande stedelijke structuur. Deze was 
na het bombardement van 1940 niet meer voorhanden.

Scheepvaart en architectuur
In een stad die op dat moment eerder een verhaal was dan een fysieke 
ruimte, moest nieuwe architectuur ‘ergens over gaan’. De behoefte aan 
een architectuur die communicatieve beelden toevoegt aan de leegte 
beperkte zich niet tot de kleine en tijdelijke noodwinkels, maar leidde 
ook tot grootschalige en complexe bouwopgaven tijdens de oorlog. In het 
dubbelontwerp voor een Centre Maritime en een Monument Maritime, 
probeerde Van den Broek deze bijzondere vraag te beantwoorden. Het ont-
werp dat hij in 1943 presenteerde kwam voort uit twee aparte opdrachten. 
Het eerste was voor een groot gebouw voor de opvang en vermaak van 
de duizenden zeevarenden die constant in Rotterdam arriveerden en er 
weer vertrokken. De tweede opdracht was voor een monument voor de 
omgekomen koopvaardijhelden van Rotterdam. Door de twee opdrachten 
samen te voegen in één ensemble kon Van den Broek de narratieve en de 
programmatische eisen die aan het complex waren gesteld uiteen leggen. 
Het centrale referentiepunt was dat van de scheepvaart.
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De plattegronden, doorsneden, maquettes en de filmische perspectieven 
die Van den Broek in 1943 voor het Centre Maritime presenteerde tonen 
een kamvormig gebouw op een strook land tussen de Zalmhaven en de 
Westzeedijk. De kamvorm bestond uit acht wigvormige volumes waarvan 
de grootste over de Zalmhaven uitkraagt. Aan de Westzeedijk verscheen 
het gebouw als een enkele gladde wand die het tracé van de weg volgt. 
Daarmee vormde het een contrast met het net voor de oorlog opgeleverde 
belastinggebouw aan de Puntegaalstraat van architect Hoekstra dat met 
zijn symmetrie en zijn donkere massa de verkeersweg afsloot en constant 
in het tegenlicht leek te staan. Aan de andere kant van de Leuvehaven, 
aan het westelijke uiteinde van de Boompjes, projecteerde Van den Broek 
een immense scheepsboeg. Dit spookachtige fragment van een imaginaire 
reuzenboot leek op te stomen richting het zeegat. In de presentatietekeningen 
vormt het de boeg van een reeks schematisch weergegeven gebouwen aan 
de Boompjes. Van den Broek bekroonde het schip met een mast waaraan 
drie uitkijkplatforms waren bevestigd. Aan de stadskant was de scheeps-
boeg opengewerkt zodat de trap en de liftschacht zichtbaar werden. De 
voet van het monument werd gevormd door een bezoekerspaviljoen van 
glas met een golvend dak, dat de doorkliefde zee uitbeeldde.

De ruimtelijke structuur van het Centre Maritime was direct aan een 
schip ontleend. Onderdeel van de presentatie is een merkwaardige teke-
ning, ‘Schema gezelschapsruimten Nieuw Amsterdam’. Daarmee wordt 
de herkomst van het organiserende principe achter het Centre duidelijk 
gemaakt: het vlaggenschip van de Holland Amerika Lijn. Het schema bevat 
langsdoorsneden en plattegronden van het schip. In de langsdoorsnede is 
de boot verdeeld in honderden meters lange repen die boven elkaar liggen: 
de decks. Op het hooggelegen deck bevinden zich ruimten als het café, de 
grote hal en het theater, enkele lagen lager, op het A-deck bevinden zich de 
eetruimtes, daaronder de gallies. Uit de plattegrond blijkt dat de boot bestaat 
uit een aaneenschakeling van grote ruimtes. IIIe klasse, toeristenklasse 
en eerste klasse zijn van achter naar voren gerangschikt. De vorm en het 
karakter van de verschillende ruimtes zijn bepaald door de doorsnijding 
van de twee indelingsassen: een horizontale naar functie en een verticale 
naar hiërarchie. Alle passagiersruimtes liggen bijvoorbeeld naast elkaar, 
en alle eerste klas ruimtes boven elkaar. Bijzonder veel van deze indeling 
komt terug in Van den Broeks ontwerp voor het Centre Maritime.

In de toelichting op het Centre beschreef Van den Broek het organi-
satorische principe achter het reuzengebouw: “Het ideeënproject gaat 
uit van de geleding van het gebouw in zes bouwmassa’s (secties), die 

horizontaal verbonden zijn door een corridor en verticaal door trap-
penhuizen. Aldus zijn horizontale combinaties mogelijk. De verticale 
trapverbindingen maken het mogelijk bepaalde onderdelen (dak-tea-
room, planetarium, verenigingen, officegalerij) te bereiken buiten de 
eigenlijke Mar. (hoofdingang, W.V.) om. Elke eenheid bestaat uit een 
dienst-centrum (toilets, bergruimte, etage-pantry) trappenhuis, lichtkoker 
en daarom heen kamerruimte. De bruto oppervlakte per sectie bedraagt 
± 1000 m2, de netto oppervlakte ± 900 m2.” Uit de beschrijving van de 
manier waarop de programma’s horizontaal en verticaal zijn gerangschikt 
blijkt hoe letterlijk Van den Broek het schip als model heeft gebruikt: 
“Verticale geleding. Secties 1 en 2 bevatten de officiers-ruimten, rijst-
tafelrestaurant, de dak-tearoom, planetarium. Sectie 3 bevat de dubbele 
entree, hoofdtrappenhuis en de nationale afdelingen. Sectie’s 4 en 5 
bevatten de ruimten voor minderen, daksport. Sectie 6, oorspronkelijk 
voor binnenvaart, thans reserve. Horizontale geleding. Kelder: verwar-
ming, technische installaties, bergplaats. Beg. grond: Restaurants (Opm.: 
door het niveau-verschil liggen de officiersrestaurants hoger dan die voor 
minderen. Er ontstaat daardoor gelegenheid voor een entresol boven 
het ‘crew’ restaurant. Dit blijft daardoor ook lager dan het monumentale 
‘officers’-restaurant. Entresol: nautische en technische kantoren. 1e ver-
dieping: Vereniging-, ontvangst-, voordrachts-, vergaderzalen, eventueel 
Nederlandse afdeling, reserve (vreemde nationale afdeling?). 2e, 3e, 4e 
verdieping: hotel ruimten. Dakverdieping: Tearoom, dakterras, sportzalen, 
toegang planetarium.”

Samen kijken: ontwerpen voor Circus Wevers, 1944
In 1944 kregen Brinkman & Van den Broek de opdracht een gebouw te 
ontwerpen voor Circus Wevers op een onbekende locatie in Rotterdam. 
Doordat het hier om een circus ging, en niet om een groot multifunc-
tioneel gebouw of een monument, was het programma zelf al populair 
en narratief en hoefde de architectuur dit aspect niet nog eens toe te 
voegen. Van den Broek kon simpelweg door middel van zijn architec-
tuur het gegeven programma herschikken en zichtbaar maken. In plaats 
van kranen, vrachtwagens, arbeiders, goederen en bewoners ging het in 
deze situatie om clowns, dieren, publiek, trapezes, lichtorgels en muziek-
combo’s. De traagheid en onzekerheid van de oorlogsperiode bood Van 
den Broek de gelegenheid om het maken van definitieve keuzes in het 
programma en het ontwerp zo lang mogelijk uit te stellen. Het project 
dat hij in 1944 presenteerde bestond uit een groot paneel met daarop 
zestien in zachte aardkleuren en grafietpotlood getekende variaties van 
de cirkelvormige plattegrond van het circus. Iedere variatie gaf een an-
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dere configuratie aan van paarden, clowns, acrobaten, artiesten en het 
publiek. Het gebouw zelf was architectonisch, constructief, logistiek en 
stedenbouwkundig onbepaald.

Bij het maken van dit soort ontwerpen was Van den Broek geïnteres-
seerd in de intensivering van de massapsychologie van het circus en het 
theater. Daarvoor moest hij afstand nemen van de traditionele typologie 
van het circusgebouw. Van den Broek zag in dergelijke opgaven: “De 
psychologie van het sterk geconcentreerd zijn op een middelpunt, dat 
niet alleen het centrum van het schouwspel is, doch ook dat van de toe-
schouwers.” De kern van de opgave was voor hem de stimulering van 
de collectieve ervaring van het kijken. De functie van het gebouw was 
het ruimte geven aan deze ervaring.

Het collectieve kijken naar een spektakel dat zich in het midden van een 
amfitheater afspeelt was volgens Van den Broek van alle tijden. Het werd 
echter in de weg gezeten door ingrijpende veranderingen op het gebied 
van bedrijfsvoering, techniek en smaak. De wisselingen tussen de ver-
schillende voorstellingen werden langer omdat men steeds complexere en 
geavanceerdere decors verwachtte. Oorspronkelijk diende het optreden 
van de clowns ervoor om de tijd van het changement te overbruggen. Met 
de langere wachttijden en het geraffineerder worden van de smaak van 
het publiek, was een rond buitelende clown niet meer voldoende. De 
clown werd vervangen door een variété-act , revue of operette. Het variété-
nummer had echter een aparte bühne nodig, waardoor het samen-naar-
het-midden-kijken werd doorbroken. Van den Broek: “toneel-technisch 
gezien brengt het mee, dat een speel-toneel buiten de piste moet worden 
ingericht, zodat de blik der toeschouwers gedurende dit nummer op een 
excentrisch punt wordt gericht, waardoor ook ruimtelijk de krachtige 
esthetiek van het gecentreerde amphitheater wordt doorbroken.” 42  Het 
typologisch onderzoek bestond uit het op verschillende manieren combi-
neren van twee strijdige manieren van kijken: één waarbij iedereen naar 
een punt in het midden kijkt, en één waarbij iedereen naar een punt in 
de verte kijkt. Van den Broek werkte aanvankelijk in twee richtingen. In 
de eerste probeerde hij zoveel mogelijk de centrische vorm van het circus 
te behouden en daarin de afwijkende vorm van het variété-toneel op te 
nemen. In de tweede werkte hij in omgekeerde richting en ging hij uit 
van de asymmetrische schouwburgvorm om daarin de afwijkende vorm 
van de circus-piste onder te brengen “zodat het te constateren verschijnsel 
zelf: de combinatie van circus en toneel, tot uitgangspunt van een eigen 
ruimte-vorm wordt gemaakt.”

In maart 1945 presenteerde Van den Broek een raster van 4 maal 4 
meetkundige figuren dat de versmelting van het circus en het theater 
verbeeldde. Van links naar rechts werd uitgezet achtereenvolgens een 
cirkelvormig gebouw, een 3/4 cirkelgebouw, een 1/2 cirkelgebouw en 
een 1/4 cirkelgebouw. Van boven naar onder waren de verschillende 
opvoeringtypes afgezet: circus, massa-opera/ballet-show, groot orkest 
met koor en kamerstuk of vergadering, ofwel een toenemende asym-
metrie in de verhouding publiek spektakel. Met deze twee parameters 
ontwikkelde Van den Broek zestien schema’s: vier bouwschema’s met 
elk vier verschillende inrichtingsmogelijkheden. Het schema liet zien 
dat hoewel iedere grondvorm ideaal is voor één type voorstelling, er één 
goed was voor vier verschillende types voorstellingen: de halve cirkel. 
Bij een circus voorstelling in het halve cirkel type, speelt alles zich af 
op de piste tegen de achtergrond van twee licht naar elkaar toegebogen 
dichte wanden. Het variété kan gebruik maken van een klein toneel dat 
tegen het grote toneel is aangeplaatst. Bij een massa-opera strekt een 
wigvormig toneel zich uit over de piste als uitbreiding van het zeer diepe 
toneel achter de piste. Bij een groot orkest met koor zit het koor op een 
tribune die de piste omvat. Bij een toneelvoorstelling tenslotte bezet het 
publiek niet alleen de tribunes maar ook driekwart van de piste en speelt 
alles zich af op het toneel.

Voor het circusontwerp deed Van den Broek onderzoek naar de ontwik-
kelingen omtrent de Raumbühne in Duitsland. Eén van de belangrijkste 
referenties hiervan was het ontwerp voor het Total-Theater van Walter 
Gropius uit 1927. 43  Het ontwerp werd gemaakt in opdracht van de toneelre-
gisseur Erwin Piscator. Piscator koesterde het ideaal van een totaal theater 
waarin “de scheiding tussen actieve spelers en passieve toeschouwers is 
opgeheven.” Alles kwam bij elkaar in een intensieve collectieve en ruim-
telijke ervaring. Deze op het sociaal avant-gardisme gestoelde theatervisie 
die was ontstaan rond theatermakers als Bertold Brecht, werd door Walter 
Gropius beantwoord met een romantisch-technologische interpretatie 
van de schouwburg: als een machine à dramatiser. Zelf verwoordde hij het 
aldus: “Ik zie de opgave van de huidige theaterarchitect zo dat de algemene 
regisseur een groot licht- en ruimteklavier beschikbaar wordt gesteld, zo 
onpersoonlijk en zo veranderbaar, dat niets wordt vastgelegd en dat aan-
passing aan alle visioenen van de verbeeldingskracht mogelijk is.” 44  Het 
grondplan van Gropius’ theaterontwerp bestaat uit een aantal ellipsen en 
cirkels die in elkaar pasten en los van elkaar konden draaien, omhoog en 
omlaag konden bewegen en konden veranderen van toneel in tribune en 
omgekeerd. De gehele machinerie was ingepakt in een glazen mantel van 
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gangen en trappenhuizen en stond tegen een toneeltoren aan. Het leidende 
thema achter het ontwerp was hetzelfde als dat wat Van den Broek bijna 
twintig jaar later zou definiëren als de ‘onmogelijke’ combinatie van het 
schouwburgmodel en het circusmodel, waarin het publiek en het toneel 
achtereenvolgens gescheiden is en opgenomen wordt in één ‘esthetische 
werking’. Ook het Total-Theater was een technologische vermenging tus-
sen theater en circus. De beweeglijkheid van de toneelmachine maakte 
het mogelijk dat het gebouw soms een klassiek theater was en soms een 
ouderwets circus, maar meestal iets daar tussenin.

Uit het onderzoek naar een vast circusgebouw valt af te leiden dat Van den 
Broek net als Piscator en Gropius een nieuwe theatervorm voor ogen stond. 
Van den Broek zag het circus als een hybride van populaire en ouderwetse 
vormen zoals circus, volksspel, variété en revue. Van den Broek: “Het is te 
verwachten, dat in de komende tijd het meer ontwikkelde gemeenschaps-
gevoel deze mogelijkheden zal zoeken en er ook meer speciale stukken 
voor zullen worden geschreven. Hierin schuilen dus niet alleen nieuwe 
economische mogelijkheden voor het circus, doch ook culturele.” 45  Het 
‘meer ontwikkelde gemeenschapsgevoel’ waar Van den Broek aan het 
einde van de oorlog over sprak verwijst naar de mentale ontwikkeling 
die de stad gedurende de bezetting had doorgemaakt. Een van de ‘meer 
speciale stukken’ die voor dit theater geschreven hadden kunnen zijn, was 
Het Hart van Rotterdam van Anton Koolhaas en de puinschrijvers.

OPPOSITIE

De projecten Centre Maritime en Circus Wevers kwamen tot stand tegen 
de achtergrond van het wederopbouwplan van Witteveen. Dit plan zelf 
speelde overigens geen enkele rol binnen deze ontwerpen. Het Centre en 
het Circus waren onderdeel van wat Cor Wagenaar noemde de ‘demontage’ 
van het plan Witteveen door de toenemende invloed van de particuliere 
ondernemers en architecten, ten koste van de gemeentelijke overheid en de 
stedenbouw. 46  Gedurende de hele periode dat Witteveens plan van kracht 
was, werkten architecten als J.H. van den Broek en W. van Tijen mee aan 
de uitholling van Witteveens wederopbouwplan en het samenstellen van 
een nieuwe stedenbouwkundige strategie voor na de oorlog.

De wederopbouw in spiegelbeeld
Nog voordat zij daartoe van de Rotterdamse ondernemers de opdracht 
kregen, voerden de bureaus Maaskant & Van Tijen en Brinkman & 

Van den Broek door middel van ontwerpstudies oppositie tegen het 
wederopbouwplan van W.G. Witteveen. In 1941 verscheen de studie 
Woonmogelijkheden in het Nieuwe Rotterdam. Formeel bestaat de studie 
uit een gedetailleerd stedenbouwkundig plan voor een onderdeel van 
het plan Witteveen in het gebombardeerde Kralingen. In dit plan wor-
den modernistische stedenbouwkundige en typologische principes als 
galerijflats, maisonnettes en gestempelde wooneenheden geprojecteerd 
in een reëel bestaande situatie. In de woorden van de biograaf van Van 
Tijen: “Het was weer typisch zo’n Rotterdamse Van Tijen – Plate actie. 
Ze wilden niet wachten op de gemeentelijke wederopbouwplannen van 
stadsarchitect Witteveen, maar togen zelf aan het werk en kwamen met 
hun eigen ideeën. De studie moest tot een staalkaart leiden van in hun 
ogen goede woningbouwoplossingen op zowel stedenbouwkundig als 
woningtechnisch gebied.” 47  Veel meer echter dan een specifieke oplossing 
voor een specifiek gebied, was de studie een ethisch statement over de 
toekomstige wederopbouw. Het ethische gehalte vinden we in de eerste 
regels van het pamflet: “Nu gaapt in Rotterdam de grote nationale wond. 
Het is bij het helen daarvan, dat zal blijken, welke betekenis Nederland 
als cultuurland bezit.” Deze zin komt aan het einde van een korte tekst 
waarin het langzame vastlopen van de culturele ontwikkeling van het 
bouwen vanaf de zeventiende eeuw werd beschreven. De jaren voor de 
oorlog waren aldus Van Tijen en Van den Broek een dieptepunt omdat 
de winst die was behaald ten opzichte van de negentiende eeuw, teniet 
was gedaan door de reactionaire houding die volgde uit de crisis en de 
angst voor oorlog. Daarmee verwoordden Van Tijen en Van en Broek 
hetzelfde sentiment als de puinschrijvers die de jaren dertig bestempelden 
tot een tijd waarin “Rotterdam Rotterdam niet meer was.”

“Zover waren wij, toen het onweer losbarstte”, schreven Van den Broek 
en Van Tijen aan het eind van hun historisch exposé. Zij namen zich voor 
korte metten te maken met een zich traag voortslepend, op overgeleverde 
kennis en instituties gebaseerd stedelijk project. De stad als een politieke 
en formele palimpsest werd niet langer geduld. Het bombardement en 
het puinruimen werden aangegrepen om vanuit de meest principiële 
en zuivere beginselen de vorm van de stad opnieuw uit te vinden en 
het stedelijke project opnieuw te definiëren. Men werkte daarbij vanuit 
programma in plaats van vanuit ruimtelijke thema’s. In het geval van 
Kralingen was dit het programma wonen; collectief en individueel. In hun 
pamflet stelden Van den Broek en Van Tijen dan ook dat een stadsvorm 
haar historische identiteit niet ontleent aan haar vorm, maar aan het 
feit dat deze vorm een product is van de technische en organisatorische 
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conventies die men in een bepaalde periode hanteerde. Met hun ontwerp 
gaven zij aan welke dat in 1941 waren. Om duidelijk te maken dat het 
vooral ging om een realistisch maar desalniettemin theoretisch project, 
meer dan om één dat voor uitvoering was bestemd, was het project in 
spiegelbeeld ingetekend.

Schaduwkabinet
In 1998 verscheen van Len de Klerk het boek Particuliere Plannen, denk-
beelden en initiatieven van de stedelijke élite inzake de volkswoningbouw en 
de stedenbouw in Rotterdam, 1860 – 1950. Het boek beschrijft een reeks 
van grootschalige projecten die richting hebben gegeven aan de steden-
bouwkundige ontwikkeling van de stad als geheel, maar waren geïnitieerd 
door een elite van verlichte ondernemers dikwijls samen met progressieve 
architecten en ingenieurs. De reeks begint uiteraard bij Lodewijk Pincoffs in 
Feijenoord, en gaat dan via K. van der Mandele van het tuindorp Vreewijk 
naar C.H. van der Leeuw en J.Ph. Backx van de Club Rotterdam. 48  Hoe 
belangrijk en invloedrijk de projecten van dit ‘elitenetwerk’ ook waren, 
tot 1940 speelden die zich aan de rand van de stad af en was hun invloed 
op de stedenbouwkundige ontwikkeling van de hele stad indirect. Het 
bombardement van het centrum, de directe bemoeienis van het Rijk met 
de wederopbouw, de onverstoorbaarheid van Witteveen en het vooruitzicht 
van een geheel veranderde maatschappij na de oorlog, bracht de onder-
nemende elite er toe zich het lot van de integrale stedelijke ontwikkeling 
van Rotterdam en met name van het centrum aan te trekken. 49  Vanaf 
het moment dat havenbaronnen en industriëlen hun aandacht richtten 
op de wederopbouw van het centrum en directe invloed opeisten op de 
stedenbouwkundige ontwikkeling, werd het centrum overgeleverd aan 
een heel andere ontwerpcultuur dan daarvoor. Charles van der Leeuw, 
de directeur van de Van Nellefabriek nam het voortouw.

Tijdens de oorlog werd de Van Nellefabriek het hoofdkwartier van waaruit 
de Rotterdamse captains of industry de aanval inzetten op de wederopbouw-
plannen voor Rotterdam. Vanaf juni 1941 kwam in het huis van Van der 
Leeuw, ontworpen in 1927 door Brinkman & Van der Vlugt, het bestuur 
van de Club Rotterdam bijeen: de zogenaamde kleine commissie. De Club 
Rotterdam werd opgericht in 1928 door Rotterdamse ondernemers en 
besprak het ‘belang van Rotterdam in het algemeen’. De kleine commissie 
richtte zich op de wederopbouw en bestond uit onder andere: K.P. van der 
Mandele, voorzitter van de Kamer van Koophandel, H.C. Hintzen, firmant 
in Mees en Zoonen, J.Ph. Backx, directeur van Thomsen’s Havenbedrijf, 
W.H. de Monchy, directeur van de Holland Amerika Lijn en Ed. Nijgh, 

lid Raad van Beheer van Van Ommeren’s Scheepvaartbedrijf. Van de tien 
leden vertegenwoordigden er zes opdrachtgevers van Brinkman & Van 
den Broek. 50  Maart 1942 lichtte C.H. van der Leeuw de wederopbouw-
plannen van Witteveen toe aan de kleine commissie en terstond voelden 
de ondernemers onbehagen over de benadering van Witteveen.51 Dit 
onbehagen richtte zich op de strikt hiërarchische structuur van waaruit 
Witteveen zijn plannen maakte en waarop noch de ondernemers noch 
het publiek direct invloed konden uitoefenen. Wat vervolgens gebeurde 
beschreef Len de Klerk als een strategie die begon bij adviseren maar 
eindigde bij overname: “Van der Leeuws inleiding (van het stadsplan 
voor de kleine commissie, W.V.) luidt de eerste fase van bemoeiingen 
in. De onvrede maakt een stroom van notities los waarin visies worden 
ontvouwd over de wederopbouw, uiteenlopend van pleidooien voor een 
krachtige bevordering van handel en industrie tot de geestelijke opbloei 
van de stad door haar tot universiteitsstad te verheffen, te beginnen met 
een medische faculteit. De volgende fase wordt gevoed door Witteveens 
klacht dat de heren geen alternatieven aandragen. Zijn kritiek vindt gehoor 
en resulteert binnen de kleine commissie in een nieuwe vloed van notities 
onder het motto Rotterdam 1950. In deze episode ontpopt Van der Leeuw 
zich in toenemende mate als informeel leider en drijvende kracht van de 
kleine commissie. De derde fase volgt op Van der Leeuws benoeming 
tot gedelegeerde van de algemeen Gemachtigde voor de Wederopbouw. 
Daarmee wordt hij feitelijk de opvolger van Witteveen als leider van de 
ASRO (het Adviesbureau Stadsplan Rotterdam, opgericht in 1940 met 
Witteveen aan het hoofd, W.V.).” 52

Eén van de gevolgen van de acties van de ondernemers rond Van der 
Leeuw, was dat Van den Broek een positie kreeg in het machtscentrum 
van het nieuwe Rotterdam. Van der Leeuw stelde voorjaar 1944 de Com-
missie Opbouw Rotterdam (OpRo) in die zou fungeren als een alternatief 
voor de officiële ASRO. Van der Leeuw zelf werd voorzitter, J.H. van den 
Broek werd secretaris, J.Ph. Backx en F. W.C. Blom vertegenwoordigden 
binnen de OpRo de kleine commissie. De architectenbureaus Van Tijen 
& Maaskant, Brinkman & Van den Broek, Kraaijvanger en Verhagen 
vormden de zogenaamde architectengroep van de OpRo. Tenslotte werd 
een Opbouwcommissie gevormd, met daarin leden van de kleine com-
missie en als vertegenwoordiger van de ASRO, de tweede man achter 
Witteveen en zijn latere opvolger: Cornelis van Traa. 53

Van den Broek en de andere architectenbureaus kregen de taak Van 
der Leeuw advies te geven over de noodzakelijke aanpassingen van het 
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stadsplan van Witteveen. De Van Nellefabriek werd een laboratorium 
waar een nieuw Rotterdam werd gemaakt in de vorm van adviezen en 
aanpassingen die uiteindelijk het wederopbouwplan van Witteveen geheel 
zouden overwoekeren. De feitelijke plannen en ontwerpen werden voor 
een groot deel getekend door Brinkman & Van den Broek. Het bureau 
van Van den Broek werd in de oorlogsjaren draaiende gehouden door 
uitbreidings- en onderhoudswerk aan de fabriek, en kreeg onderdak in 
het tennisgebouw aan de voet van de fabriek.

Onderhandelingsstedenbouw
Het geheime werk van de OpRo werd gevoed door een schijnbaar wil-
lekeurige en eindeloze stroom notities die de leden van de kleine com-
missie produceerde als aanvulling op het vigerende wederopbouwplan. 
Backx wilde dat de stad meer in contact zou komen met de rivier; Blom 
wilde de stad als centrum van een verkeersnetwerk voor forenzen; de 
termijnhandelaar in graan en vlas W.B. Willebeek Le Mair wilde dicht-
bebouwde arbeiderswijken etc. De gehele kleine commissie was het er 
over eens dat de nieuwe stadsvorm op een of andere manier diende 
voort te komen uit een nieuwe samenlevingsvorm. Volgens Backx was 
de wederopbouw “geen economisch maar een geestelijk vraagstuk van 
een nieuwe volksgemeenschap.” 54  Boven het gedetailleerde en integraal 
gedachte stedenbouwkundige ontwerp van Witteveen vormde zich een 
wolk van los van elkaar geformuleerde stedenbouwkundige en maat-
schappelijke ideeën.

Daarnaast attaqueerde de kleine commissie en de OpRo het vigerende 
wederopbouwplan van Witteveen en ‘zijn’ ASRO door middel van een 
technisch-zakelijk verkeersnetwerk dat als raamwerk moest dienen voor de 
groei van de nieuwe stad. Een dergelijk systeem zou de minste obstakels 
opleveren voor de zich vanuit haar economische en geestelijke behoeftes 
ontwikkelende stad. Het idee van een binnenstadsring of ruit, werd 
voor het eerst gesignaleerd in de inzending van Cornelis van Eesteren 
voor zowel de Hofpleinprijsvraag als de Blaakprijsvraag van 1942. Deze 
prijsvraag was ingesteld op last van de Reichskommissar für den besetz-
ten Niederländischen Gebiete Arthur Seyss-Inquart, en liet ogenschijnlijk 
weinig ruimte over voor moderne stedenbouw. De ontwerpers werden 
gevraagd, gebruik makend van een ‘volkse’ bouwstijl, een groot aantal 
vierkante meters onder te brengen binnen de strenge stedenbouwkundige 
kaders van Witteveen. 55  Daarnaast moesten een aantal verkeerstechnische 
vraagstukken worden opgelost voor de Blaaklocatie, voor de Hofplein-
locatie of voor allebei. Van Eesteren en de Amsterdamse architecten-

groep De 8 kwamen met een plan dat beide locaties aaneen smeedde 
binnen één voorstel. Op de verzameltekening werden de bouwblokken 
waaruit Witteveen het wederopbouwplan had samengesteld versmolten 
tot een zwart-grijze massa waaruit een helder getekende ruit van brede 
verkeerswegen op leek te rijzen. De inzending onder het motto ‘P.R.’ 
had indertijd slechts terloops aandacht gekregen in de historiografie 
van de wederopbouw terwijl het toch in een heel vroeg stadium vooruit 
wees naar die elementen waarmee het Basisplan voor de wederopbouw 
van het stadscentrum uit 1946, zou afwijken van het wederopbouwplan 
door Witteveen. 56  Van Eesteren trok het Weena door over het Hofplein 
naar de Goudse singel, verbond de Mariniersweg met de Oostblaak en 
de Blaak met de drastisch verbrede Coolsingel. Het resultaat was één 
integraal vormgegeven verkeerscircuit. Het Hofplein werd niets anders 
dan een verkeersplein. 57

Natuurlijk was het idee van een ruit van wegen geen stedenbouwkundige 
innovatie. Wat Van Eesteren toevoegde, en wat zo’n indruk maakte op de 
OpRo, is dat hij de ring behandelde als een autonoom infrastructureel 
systeem dat geheel los stond van het stedelijk weefsel er omheen. Bij 
Witteveen was het wegenpatroon volledig met de stadsvorm geïntegreerd 
zodat het onzichtbaar werd als zelfstandig onderdeel. Maar Van Eesteren 
ontwierp het circuit als een autonoom systeem en plaatste het veel scherper 
in beeld dan de bouwblokken die gegeven waren in het plan Witteveen 
waarbinnen hij tekende. In haar unieke stedenbouwkundige monografie 
van Rotterdam vanuit het perspectief van de automobiliteit, erkent Michelle 
Provoost bijna als enige het inhoudelijke belang van Van Eesterens prijs-
vraaginzending, die zij omschreef als “het doorknippen van de navelstreng 
die bij Witteveen bestond tussen infrastructuur en stad.” 58

De stedelijke ruimte die Van Eesteren in zijn toelichting de prijsvraagjury 
voorhield was een overgedimensioneerde hoge-snelheidsvlakte: “Daar 
over het Hofplein en de Blaak een intens interlokaal verkeer te verwachten 
is, menen de ontwerpers dat het wegprofiel ruimer moet worden opgezet 
en niet veel minder dan 100 m breed zou kunnen zijn.” 59  In de verdere 
uitwerking van het profiel van de ring maakte Van Eesteren geen gebruik 
van de ruimtelijke effecten van stedelijke gebouwen aan de verkeersweg, 
maar van elementen die specifiek bij dit verkeer hoorden en verder geen 
relatie tot de stad hadden: “De ontwerpers hebben het parkeervraagstuk 
trachten op te lossen door langs de trottoirs van de voornaamste pleinen 
en wegen een soort verkeershaventje te projecteren, waarbinnen auto’s 
geparkeerd kunnen worden. Bij het verlaten der geparkeerde auto behoeft 
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men dan de hoofdverkeersweg niet te kruisen.” 60  Van Eesteren ontwierp 
een volledig sluitend verkeerssysteem dat in iedere – bij voorkeur nieuwe 
dan wel verwoeste – stad zou passen.

Ook al was Van Eesterens exclusieve gerichtheid op de stad als een ver-
keerskundig probleem strijdig met de brede ambitie van de OpRo, zij was 
de kiem voor het Basisplan. Van Eesteren bood een stedenbouwkundig 
instrument waarmee de grote hoeveelheid programmapunten die door de 
kleine commissie waren verzameld samengebracht konden worden zonder 
ze ruimtelijk vast te leggen. De basisingrediënten voor een andere vorm 
van stedenbouw waren nu verzameld: een niet territoriaal bepaalde zwerm 
van specifieke stedelijke programma’s, ontsloten door een verkeerskundig 
raster dat als een autonoom object tot stand kon worden gebracht. Gewa-
pend met deze tot op het bot uitgeklede definitie van stedenbouw ging de 
OpRo vanaf 1944 het plan Witteveen te lijf. Met de stedenbouwkundige, 
economische en sociale notities die zij liet maken, deed de OpRo het 
cruciale voorwerk voor het Basisplan voor de Wederopbouw dat uitein-
delijk door Van Traa en de ASRO zou worden gemaakt. Dit was echter 
nooit het – expliciete – doel van haar activiteiten. Officieel deed de OpRo 
niets anders dan het bijstellen van het wederopbouwplan van Witteveen. 
Gaandeweg werd echter duidelijk dat zij uit de dichte papieren stad van 
Witteveen en de ASRO een stad aan het uitkappen was die haar eigen 
logica en samenhang bezat. Vermomd als adviesorgaan voor de ASRO 
deed het OpRo niets anders dan het opnieuw ordenen van het ruimtelijk 
gefixeerde stedelijke programma in thematische clusters en series. De 
ruimtelijke samenhang van het plan Witteveen werd opgelost in een bad 
van activiteiten, verkeersstromen, beelden en ideeën. Van Tijen wierp zich 
op als ideoloog van deze onderhandelingsstedenbouw die stap voor stap 
afstand nam van de methodes van Witteveen, Berlage maar ook van het 
A U P van Van Eesteren. Dit werd duidelijk uit een brief die hij in februari 
1944 stuurde aan Van der Leeuw met een suggestie voor een aantal vragen 
die aan Witteveen gericht zouden kunnen worden: “Wat is Ir. Witteveens 
persoonlijke visie op enkele nog niet geheel duidelijke punten in het plan 
voor de binnenstad, t.w.: 1. De plaats van het hoofdstation. 2. De verdere 
ontwikkeling der oeververbindingen. 3. De plaats der culturele gebou-
wen (concertzaal, schouwburgen). 4. De betekenis en het aspect van de 
Maasboulevard. 5. De afmetingen van het winkelcentrum.” 61  Door niet 
openlijk af te geven op het plan als geheel en daarmee op de fundamentele 
opvattingen die ten grondslag liggen aan het plan, maar directe vragen te 
stellen over de exacte afmetingen, het beeld en de invulling van het plan, 
werd een nieuwe stad van binnenuit gewonnen op de ‘oude’.

In een vertrouwelijke brief van november 1944 aan de architectenwerk-
groep van de OpRo maakte Van Tijen de stedenbouwkundige benadering 
van de OpRo expliciet. De Commissie was tot op dat moment nog bezig 
met moeizame onderhandelingen met Van Eesteren om hem samen met 
Van Traa een geheel nieuw plan te laten maken. Van Eesteren weigerde 
de opdracht. 62  Dit was de laatste keer dat men overwoog op basis van de 
uitgangspunten van de OpRo een nieuw plan te laten tekenen. Een heel 
nieuw plan maken was immers onmogelijk zonder opdracht van op z’n 
minst de Algemeen Gemachtigde voor de Wederopbouw en het Gemeen-
tebestuur. Van Tijen juichte het besluit om geen nieuw plan te maken toe: 
“Wat bereikt moet worden is niet iets gloednieuws of ongekends, door een 
wonderdokter uit een geheime la gehaald tot verbazing der aanschouwers. 
Wat bereikt moet worden is een geordende samenbundeling van het vele, 
wat er feitelijk en potentieel nog of reeds aanwezig is.” 63

De lijst van W. van Tijen, 1944
De basis onder de vele amendementen die de OpRo maakte op het plan 
Witteveen was een stadsidee waarover bij de leden consensus bestond. 
Dit stadsidee kon en mocht echter niet vastgelegd worden in één integrale 
tekst of één integraal ontwerp. In een poging de latente samenhang in 
wat de OpRo deed toch hanteerbaar te maken, gebruikte Van Tijen het 
middel van de checklist. Hij somde op aan welke eisen de stad moest 
voldoen. De lijst was geordend in drie categorieën die achteraf gezien 
getypeerd kunnen worden als software, orgware en hardware. Eerst zette 
Van Tijen de morele principes op een rij waaraan de nieuwe stad gehou-
den moest worden: geestelijke vrijheid, socialisme in de zin van “meer 
structuur, minder materialisme, meer sociaal verantwoordelijkheidsbesef, 
meer zelfwerkzaamheid, meer totaliteit” en een weerbarstig individua-
lisme. 64  Vervolgens formuleerde hij de bestuurlijke en organisatorische 
grondslagen die vast gesteld moesten worden om zo het plan aan haar 
eigen principes te kunnen laten voldoen. Deze grondslagen moesten 
rekening houden met de onzekere dynamiek van de toekomstige soci-
aal-economische ontwikkeling van de stad. In het creëren van ruimte 
voor bedrijven, kantoren, winkels, horeca, cultuur moest men rekening 
houden met deze onzekerheid. Dit gold ook voor de toepassing van de 
wijkgedachte, de financiële structuur en de urgentiepolitiek in de grond-
reservering. Tenslotte somde Van Tijen de zogenaamde ‘stad-elementen’ 
op; stedenbouwkundige onderdelen of thema’s die er al waren, waarvan 
men al had beslist dat ze er zouden komen of elementen waarvan Van 
Tijen en de OpRo vonden dat ze bedacht en uitgevoerd moesten worden. 
Voorbeelden: de stad aan de rivier, het betrekken op elkaar van zeehavens 
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en ook binnenhavens, de dubbelstad bestaand uit Noord en Zuid, de 
oeververbinding, het Zuidplein, de spoorwegen, de city, het Havenplein, 
het Beursplein, het Hofplein en de Laurenstoren.

Van Tijen legde een verband tussen de geestelijke principes achter de 
nieuwe stad, de functionele grondslagen ervan en de specifieke ontwerp-
opgaves. Dit verband leidde echter niet tot een integraal stedenbouw-
kundig plan waarop alles tegelijkertijd en in zijn samenhang vastgesteld 
werd. Hij stelde dat voor het maken van een nieuw stedenbouwkundig 
totaalplan een opdracht van de regering nodig was, maar dat aangezien 
de wetmatige regering op dat moment niet beschikbaar was, maar men 
zich het óók niet kon veroorloven te wachten tot deze terugkeerde, eerst 
de delen van de nieuwe stad uitgewerkt moesten worden en daarna 
pas het geheel. Het plan van Witteveen werd gebruikt als achtergrond 
waartegen elementen van de nieuwe stad bedacht konden worden. Deze 
elementen moesten ook hun geldigheid behouden binnen een geheel 
andere stedenbouwkundige context. Zij werden zo ontworpen dat zij niet 
onherroepelijk vast zaten aan de stedenbouwkundige kaders die op dat 
moment golden. De architectenwerkgroep van de OpRo scheidde niet 
alleen de derde dimensie van de stad van de tweede; zij relativeerde ook 
het belang van de tweede dimensie, de plankaart, voor de programmering 
en het ontwerp van nieuwe gebouwen. In 1944 ontstond een stedenbouw 
die nog slechts bestond uit lijnen en punten.

STEDENBOUW IN OORLOGSTIJD

Ontwerpen van Van den Broek voor de OpRo, 1944 – 1945
Terwijl Van Tijen zich binnen de architectengroep van de OpRo opstelde als 
de navigator, speelde Van den Broek eerder de rol van de machinist. Terwijl 
Van Tijen de koers uitzette, ontfermde Van den Broek zich over de nieuwe 
stedenbouwkundige, architectonische en verkeerskundige onderdelen die 
de nieuwe stad moesten doen functioneren. In het archief van Brinkman 
& Van den Broek bevinden zich onder werknummer 749 (‘Commissie 
stadsplan Rotterdam (OpRo)’) behalve de vele vergadernotities van de 
OpRo, een grote hoeveelheid zeer diverse ontwerpstudies. De studies 
vertegenwoordigen een deel van de stad-elementen die door de OpRo 
en Van Tijen waren opgesomd. Zij werden gemaakt in het laatste jaar van 
de oorlog, vanaf voorjaar 1944 tot voorjaar 1945. De meeste arbeid werd 
verricht tijdens de hongerwinter. De maanden van fysieke ontberingen 
vielen samen met een periode van toenemende macht van de ‘Van Nelle 

groep’ over het stadsplan, die werd ingeluid met de vervanging van Wit-
teveen door Van der Leeuw als hoofd van de ASRO in april 1944. 65  In dit 
korte tijdsbestek werd een ware stortvloed van ontwerpstudies voor de 
diverse stad-elementen geproduceerd. Van den Broek, die als secretaris 
van de OpRo het dichtste bij het nieuwe machtscentrum stond, zou de 
meest invloedrijke stroom projecten produceren. Zijn projecten laten 
een opvallende ontwikkeling zien van een eerder besproken beeldende 
benadering naar een systeemanalytische opvatting van stedenbouw en 
architectuur. Daarmee kwam Van den Broek terug bij zijn ontwerphou-
ding van voor de oorlog, toen beeld, vorm of betekenis niet het a-priori 
waren waar vanuit ontworpen werd, maar eerder het gevolg waren van 
een op logistiek gericht ontwerpproces.

De stad in elementen, voorjaar 1944
In het voorjaar van 1944 verrichtte Van den Broek een studie naar de 
Nieuwe Werken, het gebied rond de Veerhaven. Dit stadsgedeelte was in 
de negentiende eeuw gebouwd naar een plan van W.N. Rose en maakte 
deel uit van zijn nooit voltooide Coolpolderplan. Onder Rose’s opvolgers 
bij de Gemeentelijke Technische Dienst zou het gebied worden aan-
gevuld met imposante villa’s, verzamel- en werkgebouwen. Het meest 
karakteristieke deel was het Calandplein, waar de strakke neoklassieke 
gevels naar binnen vouwen en een kwart-cirkelvormig plein aan de 
Maas en de Veerhaven vormen. De OpRo had deze locatie geselecteerd 
om er één van de thema’s van de nieuwe stad op te projecteren: het tot 
uiting brengen van de relatie tussen de rivier en de stad. Dit thema, 
ofwel ‘stad-element’ werd geïntroduceerd door J.Ph. Backx, Van den 
Broeks opdrachtgever bij Thomsen’s Havenbedrijf en lid van de kleine 
commissie. De reder baseerde zijn idee voor Rotterdam op een pre-
modern stadsbegrip: “In de Bretonse dorpen trekt telkenjare voordat de 
vissersvloot uitvaart, een processie langs de schepen, waaraan het hele 
dorp deelneemt en wordt de zee en het werk van de vissers gezegend. Dit 
beeld zou ik in onze stad willen transponeren.” 66  Bij één van de eerste 
besprekingen werd aan Van den Broek de urgente opdracht gegeven 
onderzoek te doen naar de thema’s ‘Maasplein’ en ‘Maasboulevard’. 67  
Reeds na enkele dagen presenteerde Van den Broek aan de OpRo een 
conceptnota. Hierin beschreef hij de argumenten voor de aanleg van 
een ‘Maasplein’, een ‘Maasboulevard’ en voor het creëren van woon-
mogelijkheden aan de rivier. Daarin beschreef hij aan welke eisen een 
Maasplein moest voldoen, welke stedenbouwkundige middelen hiervoor 
ingezet moesten worden en welke locaties op basis van het voorafgaande 
geschikt waren: “Het mogelijk creëren van een Maasplein is gegrond 
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op het verlangen om een duidelijk ontmoetingspunt te hebben van de 
stad met de rivier bij feestelijke gelegenheden, optochten, ontvangsten 
(zie Nota Dr. Backx). Het moet echter voor meer bestemd zijn dan dit 
enkele gebruik, integendeel een blijvende, levende betekenis hebben. 
Het moet interessante, zo mogelijk monumentale wanden hebben waarin 
openbare diensten of ondernemingen zijn ondergebracht, die met het 
water te maken hebben. Het moet het natuurlijke einde vormen van een 
ruime, levendige zo mogelijk majestueuze verbindingsweg met de stad, 
die voor officiële ontvangsten betekenis heeft, en gemakkelijk bezoek 
van de uitzichtgelegenheid trekt. Als ruimte zou het nieuwe Beursplein 
hieraan voldoen, maar het is in feite te uitsluitend een verkeersplein (3 
soorten: weg, spoor en water) waar feestelijkheden belemmerend zou-
den werken, en daarom is dit plan als uitzichtmogelijkheid ook minder 
geschikt. 3 punten komen in aanmerking voor een Maasplein: a. Wil-
lemsplein, b. Westplein (Veerhaven), c. Heuvel (Zocherspark)... De 2 
omschreven eisen voor het plein maken ingrijpende wijzigingen van de 
bebouwing daartoe nodig. Willemsplein en Westplein zijn zonder meer 
niet geschikt en met kleine wijzigingen nauwelijks tot meer monumentale 
vorm te brengen. Een grootse ontplooiing van de stad naar de rivier zal 
wel mogelijk zijn maar grote durf vereisen.” 68

Enige tijd later kwam Van den Broek met zijn eerste ontwerpstudies. 
Hij combineerde het idee om van het Willemsplein en de Veerhaven 
een ‘Maasplein’ te maken, met de voorstelling van hoge woongebou-
wen langs het water. De locatie was een wigvormig stuk stad ten zuid-
westen van de stadsdriehoek tussen de Zalmhaven en de Veerhaven. 
Op verschillende manieren werd in deze studies het thema uitgewerkt 
van de ‘wijkende stadsmassa’ uit de eerste conceptnota. Van den Broek 
analyseerde de werking van een aantal buitenlandse en binnenlandse 
voorbeelden door ze op een uniforme manier en op een gelijke schaal 
na te tekenen. De referenties voor een plein waarin de verbinding van 
een stad met een rivier tot uitdrukking komt waren het Beursplein in 
Rotterdam, het Stationsplein in Amsterdam, het Place de La Concorde 
in Parijs en het eveneens achttiende-eeuwse Praça do Comércio aan de 
Taag in Lissabon.

Voor de Veerhaven had Van den Broek een aantal bijzondere oplossingen 
bedacht. De presentatie van deze plannen had een bijna pedagogisch karak-
ter. Hij knipte negen passtukken uit zodat hij de verschillende oplossingen 
de revue kon laten passeren door de stukken achtereenvolgens op het 
stadsplan te leggen. De negen passtukjes waren getekend in kleurpotlood 

en Oost-Indische inkt. Er werd vooral gevarieerd in de plaatsing van het 
stedenbouwkundige brandpunt en in de ingrijpendheid van de benodigde 
transformatie. Een aantal voorstellen richtte zich op de Veerhaven en een 
aantal op het Willemsplein, gelegen aan de Maas. In het meest ingrijpende 
voorstel werd alle bebouwing tussen de Zalmhaven en de Maas afgebroken 
en verscheen er een geknikt bandgebouw dat vanaf de Westzeedijk naar 
het Calandplein liep, met het laatste stuk op pilotis. De andere varianten 
maakten meer gebruik van de bestaande bebouwing.

In de verschillende varianten herkennen we onderdelen die voort lijken 
te komen uit de referentiepleinen die Van den Broek had verzameld en 
geanalyseerd, maar ook uit andere stedenbouwkundige modellen die op 
dat moment opgeld deden. De eerste en meest ingrijpende variant stelde 
een plein voor dat slechts was afgetekend door een stoep en een kade en 
daarin verwees naar het Place de la Concorde. Een andere variant met 
een haakvormig gebouw aan het Calandplein refereerde aan een klas-
siek plein als het Praça do Comércio in Lissabon. Het plan om schijven 
haaks op de rivier te plaatsen refereerde aan het Diergaarde plan dat Jan 
Wils en W.G. Witteveen net voor het uitbreken van de oorlog hadden 
gepresenteerd. 69

De stad in strengen, juni – december 1944
December 1944 presenteerde Van den Broek de conclusie van zijn Maas-
plein studie: een nota van één pagina met twee stedenbouwkundige pot-
loodschetsen die een eerste en een tweede fase in de realisering van het 
ontwerp lieten zien. 70  Daarin werd de kwart cirkelvormige bebouwing aan 
het Calandplein uit de negentiende eeuw vervangen door een haakvor-
mige bebouwing waardoor het plein in oppervlakte toenam. Het plan was 
bescheidener dan de serie varianten kon doen verwachten. Er werd niets 
getoond van woonbebouwing aan de Westerkade of van een verbinding 
tussen het Willemsplein en de Veerhaven. Ook de bebouwing tussen de 
Zalmhaven en het Willemsplein werd grotendeels onaangetast gelaten.

De keuze voor het Maasplein was op de Veerhaven gevallen omdat deze 
via de Westersingel rechtstreeks kon worden verbonden met het nieuwe 
Centraal Station. De fasering die Van den Broek voorstelde betrof dan 
ook niet het plein zelf, maar het aanleggen van verbindingen dwars door 
het centrum. Op die manier ontstonden strengen van ingrepen dwars 
door het stadscentrum (en dwars door het wederopbouwplan van Wit-
teveen) heen. In fase 1 zou volgens het rapport de westelijke hoek van 
de Zalmhaven schuin afgesneden worden waardoor er een open verbin-

afb. 70 – 73
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ding kwam met de Scheepstimmermanslaan en de Veerhaven. Op dat 
moment was er met het Maasplein zelf nog niets gebeurd. In fase 2 is 
het Maasplein gerealiseerd en het wigvormige bouwblok tussen de van 
Vollenhovenlaan en de Scheepstimmermanslaan afgebroken zodat er een 
grootschalig verkeersplein ontstond waar de Scheepstimmermanslaan, 
de Westzeedijk, de Westersingel en de Schiedamsesingel samenkwa-
men. Hierdoor kreeg men een stedenbouwkundige verbinding tussen 
het Maasplein in de zuidwesthoek, de Coolsingel en het Hofplein in de 
noordoosthoek van de stadsdriehoek.

In de periode dat het aan het Maasplein werkte, tekende het bureau 
Brinkman & Van den Broek ook het ‘plan stadselementen’. Hierin wer-
den de voorlopige ontwerpen, die waren gemaakt naar aanleiding van 
de lijst stad-elementen, verzameld. De verbindende factor tussen de 
verschillende ideeën was een raster van verkeersstromen. Het plan gaf 
het moment aan waarop de stad-elementen een plaats op de plankaart 
kregen en de aandacht van de OpRo verschoof van de elementen zelf 
naar de stedenbouwkundige strengen die zij vormden.

Juni 1944 presenteerde Van den Broek het rapport Hofplein – Station 
– Schouwburg – Coolsingel. De nota bestond uit één pagina tekst en een sum-
miere stedenbouwkundige schets. Eerst werden de problemen opgesomd 
rond de desbetreffende elementen zoals zij in het plan Witteveen waren 
gepositioneerd: “De vorm van het Hofplein wordt niet zeer aantrekkelijk 
gevonden, het daaraan verbonden vermaakskwartier ongeschikt geacht, 
de verbinding met het Station zwak, de uitmonding van de parkweg en 
de situatie van de schouwburg onvast.” 71  Daarmee werd in één klap een 
einde gemaakt aan het geschuif met torens en schijven door Witteveen 
en J. J. P. Oud, die supervisor was over dit gebied. Van den Broek schonk 
vooral aandacht aan de verbinding tussen de elementen, in plaats van 
aan de elementen zelf. Ten eerste moest volgens hem het oostelijke deel 
van het Hofplein veel meer als een segment van een verkeersweg worden 
gedimensioneerd, in plaats van als een verblijfsplein. Daarmee zou het 
gelijkwaardig kunnen worden aan de verbrede Blaak aan de zuidkant 
van het centrum. Ten tweede zou volgens hem de Coolsingel drastisch 
verbreed moeten worden om haar positie als belangrijk onderdeel van het 
binnenstadsverkeerssysteem te kunnen behouden. Ten derde moest ook 
de Blaak en het oostelijk deel van het Hofplein dezelfde breedte krijgen 
als de verbrede Coolsingel zodat het idee – afkomstig van Van Eesteren 
– van een verkeersring die de binnenstad systematiseert, werkelijkheid 
kon worden.

De stad in stromen, januari – mei 1945
Het voorafgaande laat zien hoe in de herfst en winter van 1944/45 Van den 
Broeks OpRo projecten opnieuw veranderden, in zowel methodische als 
inhoudelijke zin. De ontwerp- en studiearbeid verschoof van de straten 
en pleinen als ruimtelijke verbindingen tussen de stad-elementen naar 
de verkeersstromen zelf. De bijzondere stedenbouwkundige betekenis 
die Van den Broek gaf aan het verkeer, kwam naar voren in zijn ont-
werpen voor het Hofplein. Voor J.J.P. Oud en W.G. Witteveen was het 
Hofplein aanleiding voor een legendarisch geworden meningsverschil 
over welke vorm van architectonische en stedenbouwkundige monumen-
taliteit het plein verdiende. Voor de OpRo en later de ASRO onder Van 
Traa, was het Hofplein niet meer dan een verkeerstechnisch probleem, 
dat behalve een mooie fontein in het midden eigenlijk helemaal geen 
stedenbouwkundig of architectonisch ontwerp behoefde. Van den Broek 
koos voor een derde oplossing: hij zag in het verkeerskundige aspect 
van het plein de mogelijkheid om een stedenbouw te bedrijven, waarin 
vorm wel degelijk een rol speelde. Hij stelde zelfs dat de vorm van het 
Hofplein belangrijker was dan haar functie. Vorm en functie stonden 
in zijn visie echter op een andere manier tot elkaar in verhouding dan 
bij Berlage, Witteveen of Oud. In plaats van in te grijpen in de vorm en 
plaatsing van de gebouwen waartussen het verkeer zich een weg zou 
banen, trachtte Van den Broek in te grijpen in de verkeersstromen zelf, 
waartussen de gebouwen zich een plaats moesten verwerven. Waar de 
stedenbouwer eerder een decorbouwer was, werd hij in de persoon van 
Van den Broek choreograaf.

Januari 1945 presenteerde Van den Broek de studie Verkeer en pleinvorm, 
in het bijzonder van het Hofplein. Hij opende met de volgende zinnen: “In 
de laatste studies over het Hofplein is dit verkeerstechnisch gezien als 
het kruispunt van twee verkeersrichtingen. In het algemeen kan een 
knooppunt van wegen tot een of meer van deze kruisingen worden terug-
gebracht, waarvoor de meest perfecte afwikkeling van het verkeer kan 
worden onderzocht. Indien hiervoor een ideale oplossing kan worden 
gevonden, dan doet zich de vraag voor, in hoeverre die perfecte oplos-
sing ook de basis kan zijn voor de stedenbouwkundige vorming van het 
plein, niet alleen dus in den zin, dat het verkeer binnen de pleinwanden 
op de ideale manier kan worden afgewikkeld, maar ook in den zin van 
idee, waaruit een waarlijk functionele vorm kan worden afgeleid.” Ver-
volgens presenteerde Van den Broek een lange reeks verkeersschema’s, 
circulaire kruispunten, klaverbladfiguren, gelijkvloerse en ongelijkvloerse 
kruisingen. Daarbij werden de aantallen vertakkingen per verkeersarm 
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geteld en formules uitgetest voor het berekenen van de verkeersintensiteit 
en de stilstandmomenten. Dit rapport bevatte op het eerste gezicht pure 
verkeerskunde waaruit echter bijna ongemerkt een ruimtelijk ontwerp 
naar boven kwam. Van den Broek concentreerde zich niet op de door 
Berlage en later vooral door Oud voorgestane “accenten op markante 
punten”, maar trachtte vorm te destilleren uit “het idee van de verkeers-
functie en de oplossing daarvan.” In de stad moest de vorm van een 
verkeersknooppunt niet worden gezocht in de sculpturale kwaliteiten van 
het ding zelf, maar in de stedenbouwkundige kwaliteiten van de omrin-
gende bebouwing. Uiteindelijk zocht Van den Broek naar het herstel van 
iets wat men juist had bestreden in het plan Witteveen: de synthetische 
omgang met programma, verkeer, infrastructuur, bebouwing, openbare 
ruimte en architectonische vorm.

Van den Broek stelde voor de uitgaansfuncties van het plein te gebruiken 
om de pleinwanden op een afstand te houden, ze weg te duwen van het 
plein en zo de Coolsingel van een wijkende achterwand te voorzien. Hij 
benadrukte dat het hier niet ging om een klassiek-stedenbouwkundige 
geometrie, gericht op het centrum van een plein, maar om een nieuwe 
ruimtelijkheid: die van het moderne stadsverkeer “met de diagonaal-
waarden van de wegvliedende wegen.” Stadsvorm werd in de visie van 
Van den Broek niet langer gedefinieerd door een hiërarchische verhouding 
tot een midden, maar door een dynamische relatie tot de stromen die de 
stad doorspoelden. Van den Broek sloot af door te zeggen: “uit het voor-
gaande moge blijken, dat ook al moge de pleinruimte de afmetingen der 
verkeersfiguur kunnen bevatten en verwerken, een functionele vorming 
van het plein minder op de idee dier verkeersfiguur is gebaseerd dan 
wel op de beteekenis der toegangswegen, de ruimte zelf en de verhou-
ding tusschen beide. En de uitdrukking daarvan is waarschijnlijk een 
functionaliteit van hoogere orde, waaraan de bouw-objecten zelf zich 
ondergeschikt hebben te maken.” 72

Aan het einde van de oorlog bedreef Van den Broek stedenbouw door 
middel van nota’s, rapporten en grafieken in plaats van ontwerpen voor 
nieuwe gebouwen en stukken stad. Tegelijkertijd werkte hij aan het pro-
gramma dat alle programma’s verbond: het verkeer. Beide projecten 
werden zichtbaar in de reeks ontwerpen die Van den Broek tijdens de 
oorlog maakte voor het Rotterdamse Beursplein. Samen met de Rotter-
damse CIAM delegatie De Opbouw had Van den Broek in 1941 reeds 
meegedaan aan de Blaak/Hofplein prijsvraag, die ook de verkeersruit van 
Van Eesteren had opgeleverd. 73  De Opbouw stelde voor recreatie en bin-

nenscheepvaart te combineren in een maritiem georiënteerd stad-element. 
Langs de Blaak projecteerden de architecten immense multifunctionele 
gebouwen. Vanaf de perrons van station Blaak zou men over de Oude 
Haven uit hebben gekeken en het Witte huis had als een vuurtoren de 
schippers en de dagjesmensen op de Spido de weg gewezen.

Van den Broek beschouwde de Oude Haven niet als een plek die een 
bepaalde ruimtelijke of symbolische invulling moest krijgen, maar als 
een punt waar een aantal lijnen uit het verkeersnetwerk bij elkaar ge-
bracht moesten worden. Zijn ontwerp bestond dan ook uit een serie 
verkeerskundige (reken)modellen. De problematiek die Van den Broek 
aantrof was ondubbelzinnig en concreet. Er moesten twee bruggen over 
de Maas komen. De Blaak met haar autoverkeer en haar tram moest onder 
deze bruggen door geleid worden om de oost-west verbinding te maken. 
Verschillende oplossingen waren mogelijk: een auto- en voetgangersbrug 
met daar bovenop een treinbrug of twee bruggen naast elkaar. Vervolgens 
werd onderzocht hoe de gecombineerde brug dan zou neerdalen op het 
Noordereiland en op het Stieltjesplein aan de overkant van de rivier. Ten 
slotte werd bestudeerd op welke manier de brug ontsloten moest worden 
voor de verschillende verkeersmodaliteiten en hoe deze eventueel met 
elkaar gecombineerd zouden kunnen worden.

In de ontwerpstudies die Van den Broek aan het einde van de oorlog 
maakte, werd de stad voorgesteld als een verkeersmachine en niet langer 
als een symbolisch of ruimtelijk ensemble. Waar in de eerdere OpRo 
studies de stad-elementen nog verbonden waren door lineaire ruimtes 
en als accenten waren uitgespaard in het stedenbouwkundig weefsel, 
werden ze nu simpelweg verbonden door een spoorlijn, een brug, een 
tunnel of een afrit waarvan de verkeersbewegingen nauwkeurig werden 
gekwantificeerd. De toekomstige nieuwe stad werd niet langer aannemelijk 
gemaakt door de suggestie van haar beeld, maar door het voorrekenen 
van de verkeersingrepen die zij vereiste. Een bijkomend voordeel van 
deze verschuiving in aandacht en methode was dat het mogelijk werd om 
projecten te ontwikkelen die de stad in haar geheel bestreken, zonder dat 
men een integraal stedenbouwkundig plan hoefde op te stellen.

De bevrijdende werking die de verkeerskunde had op het stedenbouw-
kundig ontwerp werd geïllustreerd door een studie voor een stedelijk 
vervoerssysteem die Van den Broek in 1945 in opdracht van de OpRo 
uitvoerde. Hij stelde voor een metronet aan te leggen als intermediair 
tussen de tram en de trein; de eerste lijn kon aangelegd worden tussen 
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het Hofplein en een nieuw station op Zuid. Op den duur zou het metronet 
de gehele Rotterdamse agglomeratie hebben ontsloten. Het metronet 
fungeerde als een medium tussen het lokale en het nationale verkeer en 
liet de stad oplossen in de zich verstedelijkende regio. Gezien de plano-
logische schaal van dit metronet is het opvallend hoeveel aandacht Van 
den Broek besteedde aan de precieze situering binnen het stadssysteem 
van de verschillende stations. Op deze, architectonische, schaal werden 
de verschillende schaalniveaus en verkeersmodaliteiten met elkaar in 
overeenstemming gebracht. 74 

De logistieke stad, 1945
Lijnen en punten binnen een grenzeloos stedelijk territorium waren 
voor Van den Broek de middelen waarmee hij aan de nieuwe stad kon 
werken. Terwijl hij zijn aandacht als ontwerper had verschoven naar 
de stedelijke logistiek, werden de stad-elementen van de OpRo, samen 
met de bespiegelingen en evocaties van de puinschrijvers opgenomen 
in de verbale presentatie van het Basisplan voor de wederopbouw van 
het stadscentrum dat in 1946 aangenomen zou worden. Backx’ idee van 
de verhouding van Rotterdam tot de Maas zou uiteindelijk leiden tot het 
idee ‘venster op de rivier’ dat uiteindelijk zou leiden tot de afbraak van 
Dudoks Bijenkorf en tot het vrije uitzicht vanaf het Hofplein tot aan de 
Maas. De logistieke stedenbouw die Van den Broek en de OpRo had-
den gecreëerd werd tot uitdrukking gebracht in een diagram dat bij de 
toelichting op het Basisplan werd gevoegd: het schema van de functionele 
zonering van het stadscentrum. Op het eerste gezicht lijkt het op een 
zogenaamde ‘vlaflip’, een dessert waarin de verschillende kleuren en 
smaken (vanille, chocolade etc.) door elkaar zijn gemengd in een grillig 
patroon van vlekken. In het stedenbouwkundige schema geeft iedere 
vlek een stedelijke functie aan: wonen, marktwezen, banken en kanto-
ren, binnenvaartgebied etc. Het is echter geen vlekkenplan in de latere 
zin van het woord; het geeft immers niet aan welke functie waar moest 
komen en blijven. Het is een mogelijke momentopname in de toekom-
stige ontwikkeling van de stad: een constant vloeiende, verdikkende en 
verdunnende, mengende en schiftende programmatische substantie. Over 
de schiftende programma’s van de nieuwe stad was met enkele inktlijnen 
het raster van verkeerswegen aangegeven, met cirkels als knooppunten. 
Van Traa projecteerde geen harde orthogonale verkeersruit op het vloei-
bare stedelijk programma, maar tekende het verkeersnet alsof het ook 
een zekere buigzaamheid bezat. De verkeersruit in en rond Rotterdam 
werd immers niet gedacht als een formeel grid maar als een dynamisch 
systeem van verkeersstromen. 75  Het verkeer werd gezien als iets dat 

inwerkte op het stedelijk programma, doordat het bepaalde activiteiten 
zou aantrekken en andere zou afstoten. Het diagram illustreert dat ook 
op het moment dat het Basisplan een bouwplan was geworden en er een 
nieuwe stad aan het verrijzen was – die op vele plekken nog rudimenten 
bevatte van het plan Witteveen – de ideologie van de leegte nog steeds 
domineerde. Het liet zien dat het vaststellen van kaders voor de bouw 
van de stad een flexibel en dynamisch proces was waarin de vorm van 
de stad niet vastlag. Dit stedenbouwkundig denken combineerde de on-
miskenbare kwaliteiten van het tabula rasa met die van het pragmatische 
stedenbouwkundig plan. Zoals werd voorspeld door de puinschrijvers, 
kon men de formele eenheid van de stad echter niet openbreken zonder 
ook de mentale eenheid van de stad aan te pakken.

IDEE EN VORM

De leegte in het hart van het Basisplan, 1944 – 1949
September 1944 werd tijdens een vergadering van de architectenwerkgroep 
het volgende opgetekend: “De stad als totaal blijve voor de bewoners 
primair als werkgelegenheid en als culturele eenheid waartoe men zich 
bekent. Zij is echter te groot om ook als levens (woon, -geestelijke-) een-
heid te worden ervaren; haar bestuursapparaat is niet meer de menselijke 
vertegenwoordiging der bevolking.” 76  De OpRo ontrafelde met de koelheid 
van een systeemanalyticus de culturele verwachtingen die men van de 
stad had en vernieuwde het stedenbouwkundig instrumentarium. Zij stelde 
zich de vraag op welk niveau de stad een eenheid was en men dus kon 
spreken over ‘de’ stad, en op welk niveau zij uiteenviel in verschillende 
steden. Daarmee tornden de leden aan de conceptuele basis onder de 
stedenbouw in het algemeen en die van Witteveen in het bijzonder. Wit-
teveen trachtte door middel van zijn groenwiggen en zijn naar het midden 
toe steeds dichter en steniger wordende centrumplan de havenstad met 
terugwerkende kracht een ruimtelijke samenhang te geven. Het nieuwe 
centrum moest een bijna voelbare verknoping worden van de wijken er 
omheen. In de opvatting van de OpRo daarentegen zou een centrum 
niet de taak hebben om de samenhang tussen de stadswijken ruimtelijk 
uit te drukken. Het centrum moest op een ander, meer logistiek, niveau 
haar unieke functie als organisatorisch middelpunt uitstralen. Binnen 
het stedelijk paradigma van de OpRo werden mensen verondersteld te 
wonen in wijken en buurten die zij zouden ervaren als een makkelijk 
toe te eigenen omgeving. Het centrum was voor iedereen en diende dus 
enerzijds als collectieve gedachte en anderzijds als een collectief functi-

afb. 78, 79
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oneel programma te worden opgevat. Het ontleende in ieder geval niet 
haar betekenis aan haar beeld of haar ruimtelijk karakter. Daarin was de 
OpRo verwant aan het stadsidee van de puinschrijvers, die Rotterdam 
niet ruimtelijk maar mentaal definieerden. Uiteraard moest de stad een 
fysieke gedaante krijgen, deze was echter geen ruimtelijke expressie van 
de integrale stad. Het centrum zou een ruimtelijke expressie zijn van haar 
eigen metropolitane programma.

Vergeleken met de schema’s, diagrammen en teksten waarmee Van den 
Broek en de OpRo de relatie tussen logistiek, betekenis en beeld van de 
stad onderzochten, waren de beschrijvingen van het ruimtelijke karakter 
van de toekomstige stad rudimentair en nonchalant. In het verslag van de 
OpRo-vergadering van 22 februari 1945 die de schaal van de nieuwe stad 
behandelde, schreef Van den Broek: “Een Rotterdamse schaal spreekt uit: 
rivier, havens, Coolsingel, Grote Kerk, Heemraadssingel, Hoboken e.d. 
Zij wordt dus hoofdzakelijk bepaald door de verhouding lengte: breedte. 
In het algemeen heerst een indruk van kortheid. De afmetingen van de 
City kunnen alleen op het gevoel af worden bepaald, er zijn geen gegevens 
voor...” 77  Datgene wat voor Van den Broek en de OpRo het stadscentrum 
tot een bindend moment in de agglomeratie maakte was geen vastom-
lijnd territorium, geen eenduidige monumentale symboliek en geen als 
zodanig herkenbare vorm of skyline; het culturele begrip van stedelijk-
heid was een vage impressie van het onvoorspelbare, onzegbare karakter 
van de stad. Tijdens de oorlog was er weinig aandacht besteed aan een 
nieuwe instrumentele definitie van het begrip stedelijkheid. De officiële 
stedenbouw van Witteveen ging uit van een begrip van stedelijkheid dat 
reeds voor de oorlog was geformuleerd; de puinschrijvers schreven er op 
een subjectieve en literaire manier over en binnen de OpRo bestonden 
naast de subjectieve beschrijvingen als die van Backx, slechts concrete 
aanwijzingen voor wat stedelijkheid en stedenbouw niet moest zijn.

Profeten van de stedenbouw
Na de oorlog zou Charles van der Leeuw decaan worden van de Afdeling 
Bouwkunde van de Technische Hogeschool Delft. De bouwheer van de 
Van Nellefabriek en voormalig voorzitter van de OpRo gebruikte zijn 
positie om een bres te slaan in de dominante positie van de traditio-
nalistische school in de architectuur en stedenbouw. Hij stelde in 1947 
J.H. van den Broek aan als hoogleraar architectonisch ontwerpen. Als 
hoogleraren stedenbouw kwamen C. van Eesteren en Th.K. van Lohui-
zen. Van Eesteren was bekend als hoofdontwerper van het Algemeen 
Uitbreidingsplan voor Amsterdam (AUP), voormalig lid van De Stijl en 

als voorzitter van de CIAM. Van Lohuizen was bekend als de uitvoerder 
van de sociaal-wetenschappelijke survey die aan het AUP ten grondslag lag 
en van een soortgelijk onderzoek in Rotterdam. In hun oraties gaven de 
twee hoogleraren stedenbouw een optimistisch en idealistisch beeld van 
een moderne stedenbouw in Nederland die stadsvormen zou ontwerpen 
die uitdrukking zouden geven aan de tijdgeest en de realiteiten van de 
moderne tijd. 78  Harmonie, tussen zowel de verschillende onderdelen van 
de stad en tussen de vorm van de stad en het (geestes)leven van de stede-
ling was voor de hoogleraren de belangrijkste na te streven kwaliteit. Van 
Eesteren en Van Lohuizen waren het er over eens dat er geen goede steden 
konden zijn zonder een perfect geregelde en geordende maatschappij en 
zonder harmonie tussen het individu en het collectieve. 79  De vorm van 
de stad was voor hen een afspiegeling van de vorm van de maatschappij 
en tegelijkertijd een instrument om de maatschappij vorm te geven. De 
bestuurlijke drager voor deze stedenbouwkundige metafysica was een 
bureaucratische structuur waarmee de overheid kon bepalen welke ste-
den groeiden, welke niet, waar lege plekken waren, waar agglomeraties 
ontstonden, waar de boeren woonden en waar de arbeiders. Voor Van 
Lohuizen waren teamwork en uitputtend onderzoek de onvermijdelijke 
condities voor een ruimtelijke ordeningspolitiek: “En zo wordt ten slotte 
uit de eindeloze verscheidenheid der feiten en omstandigheden, welke 
het ontwerp bepalen, die schone synthese gepuurd, waarin alle aes-
thetische, technische, sociaal-economische en psychologische factoren 
in een innerlijk en uiterlijk harmonisch gevormd organisme gestalte 
hebben gekregen.” 80  Van Eesteren daarentegen zocht aansluiting bij het 
denken van de kunsthistoricus en CIAM-secretaris Siegfried Giedion, 
zoals verwoord in Space, Time and Architecture uit 1941. Hij stelde dat 
de vernieuwingen in de beeldende kunst de instrumenten leverden om 
opnieuw de steden in harmonie te laten verkeren met de moderne tijd, 
en daarmee het denken opnieuw in overeenstemming te brengen met 
het voelen. Hij liet zien hoe bijvoorbeeld het kubisme een visueel orde-
ningssysteem leverde waarmee de veelzijdigheid en complexiteit van de 
moderne stedelijke programma’s vorm gegeven kon worden: “De weten-
schap der stedenbouw leert ons functies en gestelde doelen kennen en de 
kunst der stedenbouw verschaft ons het vermogen de reeds genoemde 
objecten samen met elementen, zoals water, groen, hoogteverschillen 
e.d., onder wederkerige beïnvloeding ruimtelijk te groeperen en vorm 
te geven. De wijze waarop dit geschiedt, bepaalt de verschijningsvorm 
en de expressie – de stijl – van de nederzettingen en cultuurlandschap-
pen.” 81  Zowel Van Eesteren als Van Lohuizen gingen uit van het idee 
dat stedenbouw zowel de kunst als de wetenschap was om de steden zo 
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vorm te geven dat het maatschappelijk bestel en de idealen die hier achter 
zitten onverkort zichtbaar en ervaarbaar zouden worden.

Enkele jaren later deed een minder euforische stem van zich horen: J. J. P. 
Oud. In 1949 publiceerde hij in een bulletin van de Verenigde Naties voor 
volkshuisvesting en planning de tekst Clarity in Town-and Country Planning. 
Later zou in het tijdschrift Forum de Nederlandstalige versie verschijnen 
onder de titel Duidelijkheid in de stedenbouw. 82  Oud stelde dat de moderne 
stedenbouw was verworden van kunst tot wetenschap. Hij verweet de 
planners die elementen dominantie te geven die alleen in kwantitatief 
opzicht belangrijk zijn. Hierdoor was de stedenbouw volgens Oud haar 
culturele en symbolische betekenis kwijtgeraakt. Oud prees het gesloten 
stadsmodel zoals dat sedert Camillo Sitte in Der Städtebau nach seinen 
Künstlerischen Grundsätzen (1889) in tal van architectonische traktaten was 
gepropageerd. De moderne stedenbouw werd door Oud vergeleken met de 
modernistische mode om teksten af te drukken zonder hoofdletters: “Men 
dacht door toepassing van alleen maar kleine letters zakelijk en efficiënt 
te zijn. Maar de praktijk wees uit dat de eenvormigheid van het nieuwe 
letterbeeld, de duidelijkheid in hoge mate schaadde.” 83  Duidelijkheid in 
stedenbouw betekende voor Oud dat gebouwen een plaats en een vorm 
kregen binnen het stedenbouwkundig plan die overeen kwam met hun 
geestelijke waarde. De dominantie van een bepaald gebouw moest niet 
afhankelijk zijn van de schaal of de functie van het gebouw, maar van 
de aanleiding die het bood om het met ontwerpmiddelen een symboli-
sche waarde te geven. Daarom moest van Oud een klein pleintje voor 
een raadhuis belangrijker worden gemaakt dan een groot recreatieveld 
in de stad. 84  Het ging er bij Oud om dat de architectuur de plicht had 
gebouwen de hun toekomende waardigheid te verlenen, om ze zo te laten 
functioneren in een cultureel gegrondvest stadsbeeld.

Voor Van Eesteren, Van Lohuizen en Oud had stedenbouwkundig ont-
werpen niet alleen een technische maar ook een ethische dimensie die tot 
uitdrukking moest komen in het beeld van de stad. Van Eesteren en Van 
Lohuizen stelden dat er een duidelijke stad kon ontstaan, op het moment dat 
de ontwerper in staat was de elementen zo te selecteren en te positioneren 
dat daarin de moderne tijd naar voren kwam. Oud leidde de plaatsing en 
de vorm van de stad-elementen af van de cultureel-symbolische waarde 
voor een stedelijke samenleving. Alledrie gingen ervan uit dat bepaalde 
functies onlosmakelijk zijn verbonden met bepaalde vormen en dat het 
aan de stedenbouwkundige toe viel vanuit deze relatie een kloppende, 
eenduidige en voor iedereen begrijpbare stad te creëren. De conclusie 

kan niet anders zijn dan dat de fundamentele vragen die de OpRo in 
september 1944 stelde over de mate waarin een stad überhaupt nog een 
eenheid kon zijn, nog niet waren doorgedrongen tot de programmatische 
teksten van Van Eesteren, Van Lohuizen en Oud. Hun opvattingen over 
stedenbouw waren niet alleen ongeschonden, maar zelfs gesterkt uit de 
oorlog gekomen. De les die Van den Broek uit de oorlog had getrokken 
stond hier diametraal tegenover.

De bewust gedachte stad
In 1946 verschenen in het tijdschrift Bouw, drie korte essays door J.H. 
van den Broek: Het wonen in de stad, Planologische problemen van de bin-
nenstad en Het Culturele Probleem. Deze teksten zijn een getrouwe weer-
gave van Van den Broeks visie op de aard van de stad en de taak van de 
stedenbouwer. Hij had deze denkbeelden opgedaan door zes jaar aan de 
wederopbouw van Rotterdam te werken; na de bevrijding nam hij de tijd 
ze op te schrijven. Het is moeilijk één sluitende opvatting over de stad en 
het vak uit deze teksten op te maken. Dit is ook het grootste verschil met 
de teksten van Van Lohuizen, Van Eesteren en Oud. De artikelen van 
Van den Broek kenmerken zich door hun zoekende karakter, zeker niet 
door met grote zekerheid geponeerde uitspraken over de ethiek en het 
beeld van de stad van de toekomst. De polemiek zat in de wijze waarop 
de teksten tornen aan eeuwenoude overgedragen ideeën over stedelijk-
heid en stedenbouw.

Van Lohuizen, Van Eesteren en Oud hielden na de oorlog vast aan de 
eenheid en samenhang van de moderne stad als een werkbaar uitgangs-
punt voor de stedenbouw. Van den Broek worstelde echter nog steeds 
met de vragen die waren opgeroepen door de opgave om een nieuw 
centrum voor Rotterdam te maken. Waar Van Eesteren, Van Lohuizen 
en Oud de nadruk legden op harmonie, beschreef Van den Broek juist 
de ontkoppeling tussen verschillende onderdelen van de stad en wees 
hij op het breken van de als vanzelfsprekend beschouwde relatie tussen 
het individu, het collectief en de stadsvorm. In de eerste tekst Het wonen 
in de stad maakte Van den Broek duidelijk hoe het idee van de stad en de 
vorm van de stad twee verschillende zaken waren. Een bepaald stadsidee 
kon zich volgens hem uiten in een bepaalde stadsvorm, maar het maken 
van een bepaalde stadsvorm betekende niet het creëren of in ere her-
stellen van een bepaald stadsidee. Van den Broek verbrak daarmee het 
metafysisch verband tussen het idee van de stad en de vorm van de stad, 
een verband waar eerder Witteveen, maar ook Van Eesteren en Oud en 
later Jaap Bakema en Aldo van Eyck aan vast hielden.
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In zijn essay onderscheidde Van den Broek drie steden: de historische 
stad, de negentiende-eeuwse stad en de nieuwe stad. De vorm en idee 
van de negentiende-eeuwse stad wees hij met de voor moderne archi-
tecten gebruikelijke verontwaardiging af: “De nablijvende indruk van de 
negentiende-eeuwse stad is die van een grauwe en verpauperde stenen 
massa, waarin de mensen wonen en werken, waarin de straten als sleuven 
getrokken zijn, waarin een jachtig verkeer voortjaagt en de levensvreugde 
ontbreekt.” 85  Hiermee leek Van den Broek niet alleen in het algemeen 
te spreken, maar met name te verwijzen naar de negentiende-eeuwse 
arbeiderswijken die tegen het gebombardeerde centrum aanlagen.

De historische stad beschreef Van den Broek in algemene en impressio-
nistische termen: “Uit dit beeld blijft ons bij de indruk van compactheid, 
van bouwhoogte, van overmaat der massa ten opzichte der ruimte, die 
kenmerkend is voor ons begrip van de stad.” Het karakter ofwel het idee 
van de historische stad werd volgens hem bepaald door heel andere zaken 
dan haar vorm. “Het leven van zijn (sic) bewoners, hun bedrijvigheid, 
sociale verkeer, ook in wetenschap en cultuur.” Dat het idee van de stad 
zich uit in haar vorm, was volgens Van den Broek een relatie die pas 
achteraf gelegd kon worden en was zeker geen geschikt uitgangspunt voor 
het maken van een stadsontwerp. Door ook het verdwenen Rotterdam te 
beschrijven als ‘de historische stad’ werd het naar een onbereikbaar ver 
verwijderd verleden verbannen, ook al kon iedereen zich de verdwenen 
stad goed herinneren. Ondanks deze herinnering en de nostalgie die deze 
met zich meebracht stelde Van den Broek dat de vorm van de verdwenen 
stad voortkwam uit specifieke economische, culturele, demografische en 
technische condities die in 1946 grondig waren gewijzigd en in die zin 
voorgoed en totaal tot het verleden behoorden. Aangezien hij geloofde 
dat de relatie tussen het idee en de vorm van een stad pas achteraf ge-
legd kon worden, kon hij niets zeggen over de vorm die de nieuwe stad 
moest aannemen. Hij kon hoogstens trachten het idee van de nieuwe 
stad te omschrijven vanuit het leven van haar bewoners, de technische 
en economische condities en de culturele verwachtingspatronen.

Het leven in de nieuwe stad was volgens Van den Broek per definitie 
kunstmatig en individueel. Met kunstmatig bedoelde hij het tegendeel 
van grondgebonden eengezinswoningen in tuinwijken of op het plat-
teland. De stadsbewoner was volgens hem een “geestelijke vagebond”, 
een moderne “vrije”. Het leven in de stad was voor de stedeling niet 
alleen artificieel, maar vooral ook gespannen en anoniem. De specifieke 
groep echte stedelingen waren mensen die volgens Van den Broek “dat 

gespannen leven bewust ondergaan, soms daarin juist willen onder-
gaan, omdat de jachtende drukte een verdoving en het onbekend blijven 
met de medemensen ten gevolge heeft, een individuele eenzaamheid 
die soms nadrukkelijk gezocht wordt.” 86  Daarmee poneerde Van den 
Broek een stadsidee op basis van de vrijwillige ontkoppeling door het 
individu van het collectief, een ontkoppeling die contrasteerde met het 
ideale stadsidee van Van Eesteren en Van Lohuizen. Opmerkelijk was 
dat Van den Broeks beschrijving van het echte stedelijk leven in eerste 
instantie in negatieve termen was gesteld; hij somde op wat de stedeling 
niet langer wilde, deed of kon, zoals zich binden aan een stedelijke of 
wijkgebonden collectiviteit, of aan authentieke tradities en natuurlijke 
vestigingspatronen. Deze negativiteit werd door Van den Broek aanvaard 
als een positieve, individuele keuze, en dus als een reële basis voor een 
echte stedelijke stedenbouw en architectuur.

In de tweede tekst Planologische problemen van de binnenstad legde Van den 
Broek de nadruk op de concrete ontwerptechnieken en precieze condities 
waaronder de stedenbouwkundige moest werken. 87  De ontkoppeling 
tussen het collectieve en het ruimtelijke en de ongeloofwaardigheid van 
een in één keer geconcipieerde stadsvorm waren opnieuw de uitgangs-
punten. Van den Broek ging verder met zijn ontleding van de eigenlijke 
opgave: “Al naar zijn eigen belangen en inzichten wenst men zich de 
stad en ook de binnenstad anders: de automobilist denkt in autobanen, 
vrije kruisingen en grote parkeerpleinen, de wandelaar aan gezellige, niet 
overmatige winkelstraten voor wandelend en winkelend publiek zonder 
gejaagd verkeer, de estheticus aan machtige, hoge gebouwen en grootse 
perspectieven, de natuurmens aan parken en groen.” Het belangrijkste 
wat Van den Broek blootlegde was dat een stad altijd meerdere steden 
is, dat iedere vorm van gebruik een andere stad oplevert, dat deze ste-
den zich op geheel andere niveaus soms tegelijkertijd voordoen, dat 
iedere stedeling soms wandelaar is, soms automobilist, soms estheticus 
en soms natuurmens. De stedeling kon men niet indelen in keiharde 
sociologische categorieën met nauwkeurig te omschrijven behoeftes en 
er kon ook geen sprake zijn van één enkel stadsidee dat samenviel met 
één stedenbouwkundige stijl of één uiterlijke verschijningsvorm. Ook 
op het gebied van het wonen liet Van den Broek zien dat er sprake 
kon zijn van functionele collectiviteit zonder een culturele of geestelijke 
collectiviteit. Bovendien was de geestelijke collectiviteit niet territoriaal 
gebonden: “Het collectieve wonen bedoelt geen geestelijke collectiviteit, 
veeleer een onderlinge onverschilligheid van de samenstellende ‘cellen’, 
karakteristiek voor het ‘kunstmatige’ wonen. Wat er in de ‘extreme’ vorm 
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(hoge woongebouwen, W.V.) collectief aan is: de gemeenschappelijke 
voorzieningen (liften, bediening, wasgelegenheid) is slechts materieel 
comfort, geen geestelijke binding. Deze wordt juist slechts buiten het 
wonen gevonden (vereniging, culturele gemeenschap).” 88

Ontkoppeling en individualisering waren de belangrijkste thema’s in de 
richtlijnen in Planologische problemen van de binnenstad voor een nieuwe 
stedenbouwkunde. Van den Broek suggereerde een stadsvorm waarbin-
nen de gebouwen zelf ‘vrij’ zouden zijn, ‘geestelijke vagebonden’ die zich 
opportunistisch en footloose voort zouden bewegen over het stedelijk veld: 
“Men trachte de eenheden zoveel mogelijk te individualiseren, opdat te 
sterke architectonische verbondenheid geen vervanging of nieuwe een-
heden te sterk belemmert. En zal daarna ook de economische rem op de 
herbouw der grote objecten minder tragisch zijn, omdat zij ruimte overlaat 
en de nieuwe binnenstad langzamer zal groeien, dan wij oorspronkelijk 
voorzagen en wensten.” 89  In deze voorstelling was de collectiviteit van 
de stad niet meer gebonden aan haar opbouw, en was haar opbouw 
niet afhankelijk van haar collectiviteit. De vorm en de inhoud van deze 
stad konden los van elkaar ontwikkeld worden. In het derde artikel Het 
Culturele probleem, schreef Van den Broek: “De vormproblemen onzer 
steden zijn niet in de eerste plaats problemen van de vorm; zelfs geen 
organisatie-, zelfs geen sociale problemen. Het is een gemakkelijke en 
veel misbruikte gemeenplaats, dat onze tijd geen eigen stijl heeft, omdat 
zij geen eigen idee heeft. Toen Berlage zich daarover in zijn studies het 
hoofd brak, en de architect Van Logchem (sic.) stelde, dat eerst na een 
revolutie de nieuwe stijl zou ontstaan, hebben zij te onmiddellijk aan de 
verschijning van nieuwe vormen gedacht. Berlage zag een mogelijkheid in 
de baksteenbouw als uitdrukking van in het socialisme gebonden indivi-
duen. Maar dit was dus inderdaad alleen als vormprobleem gezien. Ons 
stijl-probleem is echter niet het vormprobleem, doch dat van het wezen 
der gemeenschap, en het architectonisch-stedebouwkundige probleem 
is dat van het verschaffen der goede apparatuur aan die gemeenschap... 
Of wij waardevolle steden zullen hebben, hangt niet in de eerste plaats 
af van het beeldend vermogen der architecten, maar van wat wij allen 
tezamen van onze gemeenschap zullen weten te maken. Onze voorlichting 
zal daarom niet allereerst gericht moeten zijn op begrip van wat onze 
gemeenschap zal kunnen zijn, de apparatuur, die wij daarvoor nodig 
hebben, en de wijze, waarop wij die kunnen verkrijgen. En als dat begrip 
niet kan worden opgebracht, zal het ook geen vorm kunnen krijgen. 
Straks zal het volk de architectuur hebben die het verdient - nu zal het 
allereerst de steden krijgen, die het verdient.” 90  Deze uitspraak vertoont 

een sterke overeenkomst met die van Van Tijen in Woonmogelijkheden in 
het Nieuwe Rotterdam: “Nu gaapt in Rotterdam de grote nationale wond. 
Het is bij het helen daarvan, dat zal blijken, welke betekenis Nederland 
als cultuurland bezit.” 91

De stedenbouwkundige opvattingen van Van den Broek vormden een eiland 
van twijfel temidden van de idealistische en vaak ideologisch overtrokken 
stedenbouwkundige cultuur van na de oorlog. Tegelijkertijd sprak uit zijn 
teksten en projecten een verwondering over de veranderingen die de stede-
lijke cultuur sinds het begin van de oorlog had doorgemaakt. In de tijd dat 
Van den Broek deze teksten schreef was hij nog een zelfstandig architect die 
geen officiële functie had binnen de ASRO en geen bijdrage had geleverd 
aan de uitwerking en presentatie van het officiële wederopbouwplan. In 
tegenstelling tot C. van Traa, maar ook architecten als S.J. van Embden en 
R. Fledderus, had hij geen direct belang bij wat Cor Wagenaar noemde 
‘het drijfzand van de propaganda’. 92  Evenmin hoefde hij als architect en 
aanstaand hoogleraar architectuur het vak van de stedenbouwer te monu-
mentaliseren, zoals Van Eesteren en Van Lohuizen deden in hun oraties. 
Tenslotte was het werk van Van den Broek nooit afhankelijk geweest van 
zware culturele ambities van de kant van de opdrachtgever, en hoefde hij 
dus ook niet de reputatie van de architectuur als een vak dat symboliek 
en waardigheid aan het stadsbeeld levert te verdedigen.

Het stedenbouwkundig denken van Van den Broek in die jaren was niet, 
zoals dat Van Lohuizen en Van Eesteren, gefundeerd op een objectieve 
en op afstand uitgevoerde survey naar de kwantitatieve aspecten van de 
stad. Het stedelijk project van Van den Broek ontbeerde ook de dimensie 
van het panoramisch overzicht over de gehele stad en haar werkin-
gen. Ook hanteerde hij geen theoretisch model van de stad waarmee de 
verschillende onderdelen van de stedelijke samenleving georganiseerd 
zouden kunnen worden. Dit is des te opvallender gezien het feit dat 
op datzelfde moment in de Rotterdamse wederopbouw de progressieve 
ontwerpers, de bouwwereld en de ambtenarij elkaar bij het bouwen van 
de uitbreidingswijken vonden in het uitvoeren van een dergelijk model: 
de wijkgedachte. De wijkgedachte was software, orgware en hardware te-
gelijkertijd. Zij was gebaseerd op een sociologisch model van het individu 
dat zich door achtereenvolgens het gezin, de straat, de buurt en de wijk, 
verhoudt tot de stad. De wijkgedachte hield ook een administratief en 
programmatisch systeem in dat bestond uit herhaalbare demografische 
eenheden. Zo ontstonden de stempelbuurten of wooneenheden, waar de 
jonge koppels en jonge gezinnen gehuisvest werden in flats, de grotere 
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gezinnen in rijtjeshuizen en de bejaarden in bungalows. Deze bouwkundige 
eenheden werden samengebracht in stedenbouwkundige eenheden met 
een exact berekende hoeveelheid groen en winkels. Deze werden weer 
samengebracht in wijken rond een wijkcentrum met grotere winkels en 
een flatgebouw voor mensen die het wijk- of zelfs het stadsleven verko-
zen boven het buurtleven. De wijken werden tenslotte in een kring rond 
Rotterdam gebouwd: Pendrecht, Zuidwijk, Hoogvliet, IJsselmonde etc. 
De vorm van deze steden was een directe driedimensionale vertaling 
van een diagrammatisch stadsidee, uitvoerbaar dankzij een bestuurlijk 
systeem dat dezelfde hiërarchie volgde. 93

De opmerkingen van Van den Broek over een niet territoriaal bepaalde, 
gefragmenteerde collectiviteit in het stedelijk leven, stonden haaks op 
de manier waarop in de wijkgedachte de hiërarchische indeling naar 
persoon, gezin, buurt, wijk en stad tot op alle niveaus werd doorgezet. 
Op het eerste gezicht leek er een fatalisme te zitten in de wijze waarop 
Van den Broek de stedelijke conditie omschreef en vervolgens stelde 
dat de mensen de steden zouden krijgen die ze verdienden en dat de 
stedenbouwer slechts ‘één van de drie krachten’ was, die de samenstelling 
van de steden bepalen, en dat hij uiteindelijk niets anders kon doen dan 
het herschikken en ordenen van de condities die hem gegeven worden. 
Dat Van den Broek geen sluitend stedenbouwkundig concept hanteerde, 
geen idealistisch stadsbeeld beschreef en zelfs geen consistente methode 
gebruikte, kwam voort uit zijn positie die zowel onafhankelijk was, als 
onderdeel van het netwerk van stedelijke actoren. Hij bekleedde tot en 
met de wederopbouw direct na de oorlog van Rotterdam geen enkele 
officiële, of representatieve functie binnen de stadsontwikkeling. Van den 
Broek schreef zijn teksten vanuit de positie van de insider die reageerde 
op de vragen die hem gesteld werden vanuit de stedelijke samenleving, 
of dat nu de voorzitter van de kleine commissie was of een eigenbouwer. 
Voor hem was de stad een complex van actoren en factoren dat reageerde 
op veranderende economische, politieke of technische omstandigheden. 
Zijn omschrijving van de rol van de stedenbouwkundige lijkt bijna op die 
van een arbiter. Van den Broek als stedenbouwer was een onderhande-
laar die feiten, problemen en elementen uit elkaar legde, en opnieuw bij 
elkaar bracht in nieuwe ruimtelijke en functionele relaties. Hij bevond 
zich middenin het veld en behandelde op aanvraag bepaalde locatiespe-
cifieke deelproblemen.

Toch zat er een tegenstrijdigheid in Van den Broeks poging om zijn ste-
denbouwkundige denk- en werkwijze voor het voetlicht te brengen. Hij 

sprak over de stedenbouwkundige als één van de drie protagonisten die 
de stedenbouwkundige ontwikkeling bepalen. De tweede was de bewoner 
die de condities schiep voor de stedenbouwkundige ontwikkelingen door 
zich te organiseren in allerlei overlappende structuren. Tot de bewoners 
rekende Van den Broek ook de ondernemers en de bestuurders die 
immers de wensen uitvoeren van de bewoners die zich politiek hebben 
uitgesproken. De derde protagonist was echter de architect; deze kreeg de 
taak de stedenbouwkundige oplossingen die door de stedenbouwkundige 
zijn neergelegd ‘af te vormen’. De heldere arbeidsverdeling tussen de 
bewoner – stedenbouwer – architect die hij theoretisch aangaf, spoort 
niet geheel met de positie die Van den Broek steeds had ingenomen. 
De drastische transformatie van het wederopbouwplan van Witteveen 
in het Basisplan gebeurde op de middenschaal tussen architectuur en 
stedenbouw. De ontwerpers die voor deze stedenbouwkundige omwen-
teling verantwoordelijk waren, waren allen architecten. Van den Broek 
zelf was zowel architect, stedenbouwkundige en bewoner, en dit zonder 
enige taakverdeling of volgorde. Belangrijker dan de taakverdeling die 
Van den Broek aan de drie-eenheid bewoner-stedenbouwer-architect gaf 
was dan ook zijn constante waarschuwing voor het vastleggen in vorm en 
daarmee frustreren van belangwekkende stedelijke ontwikkelingen.

EINDE: DE LIJNBAAN

In 1953 werd in Rotterdam ‘De Lijnbaan’ opgeleverd, een ensemble van 
winkels, woningen en openbare ruimte ontworpen door Van den Broek & 
Bakema dat wereldwijde roem zou oogsten en grote invloed zou hebben 
op stads- en winkelcentra overal ter wereld. De naam ontleende het aan 
een lange smalle straat ten westen van de Coolsingel waar vroeger touw 
geslagen werd, maar die door het bombardement weggevaagd was. De 
Lijnbaan was niet het eerste ‘gebouw’ van het nieuwe Rotterdam. Het was 
wel, samen met het Groothandelsgebouw van Maaskant & Van Tijen dat 
in 1951 werd opgeleverd, hetgeen dat het meeste de wederopstanding van 
de stad in een gloednieuwe, hypermoderne gedaante symboliseerde.

De 65 verschillende winkels aan de Lijnbaan waren evenveel composities 
van dezelfde reeks bouwkundige elementen. 94  Iedere winkel was een 
andere compositie van de overgang van de openbare winkelstraat naar de 
binnenruimte van de winkel. Achterlangs de winkelwandelstraat lopen de 
expeditiestraten, waarvan de gevels bestonden uit telkens andere configu-
raties van dezelfde gevelelementen. Achter de westelijke expeditiestraat 

afb. 79 – 81
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liggen drie vrijwel identieke ensembles van flatgebouwen om een park. De 
hoogste schijven staan dwars op de Lijnbaan, de middelhoge schijven lopen 
langs de expeditiestraat. Aan de parallel lopende Karel Doormanstraat 
staan de laagste schijven bestaand uit maisonnettes boven de winkels. 95  
Alle woningen worden ontsloten vanuit de parken. De expeditiestraat aan 
de oostkant grenst aan de achterkanten van de monumentale bebouwing 
aan de Coolsingel, waarvan de om-en-om plaatsing in de rooilijn was 
voorgeschreven door het Basisplan. Een van de teruggelegen gebouwen, 
dat desondanks het meest opviel, was het kantoorgebouw ‘De Utrecht’ 
van J.J.P. Oud waar Van den Broek zulke lovende woorden over sprak 
in zijn in memoriam voor Oud in 1963. 96  Na de jaren vijftig ontstond er 
een zekere symmetrie tussen de hoogbouwschijven aan de westkant en 
de zogenaamde tweede linie hoogbouw die vanuit de binnenterreinen 
van de Coolsingelbebouwing omhoog rees. Bepaalde onderdelen van 
het Lijnbaan-ensemble leken te zijn overgenomen van de noodwinkel-
complexen: bijvoorbeeld de laagbouwstroken van winkels waar de auto’s 
achterlangs rijden en het winkelpubliek tussendoor loopt, de etalages die 
de overgang van binnen naar buiten vervangen door wolken van glas en 
koopwaar en tenslotte de efemere materialiteit van de bouwsels. Zoals Ed 
Taverne reeds opmerkte was de Lijnbaan in zekere zin een definitieve 
versie van de voorlopige noodstad uit de oorlog. 97 

 
Het was in 1953 om verschillende redenen een opmerkelijk complex. 
Ten eerste vanwege het Europese debuut van de Amerikaanse winkel-
wandelstraat, ten tweede vanwege de moderne vormgeving zowel op het 
niveau van de stedenbouw als in de details en ten derde vanwege het 
feit dat het één van de eerste grote ensembles was die verrees vanuit het 
tabula rasa van het centrum van Rotterdam. Het succes was zo groot dat 
men de eerste dagen na de oplevering hekken moest neerzetten om de 
immense hoeveelheden winkelpubliek in goede banen te leiden.

De Lijnbaan werd in de talloze publicaties over de wederopbouw gepre-
senteerd als het resultaat van de handen-uit-de-mouwen moraal van de 
Rotterdamse winkeliers, stedenbouwers en ontwikkelaars. Samen hadden 
zij, onder uiterst moeilijke economische omstandigheden, uit de materialen 
en middelen die voorhanden waren een nieuw stadshart voor Rotterdam 
geconstrueerd. De Lijnbaan was met andere woorden een product van 
de stedelijke cultuur van Rotterdam, die gesterkt uit de oorlog was ge-
komen. 98  In de architectuurgeschiedenis zou de Lijnbaan echter worden 
bijgeschreven als het product van een nieuwe architectuurhouding waarin 
het pragmatisme van de vooroorlogse functionalistische generatie werd 

gecombineerd met de ideologie van menselijkheid, contextualiteit en Core 
van de Forum en Team X generatie. Zo kon de Lijnbaan het icoon bij 
uitstek worden voor het bureau Van den Broek & Bakema waarin deze 
twee gedaantes van het modernisme waren verenigd. In de jaren zestig 
tekende Bakema een diagram geheten ‘overgangselementen’ waarin de 
Lijnbaan te midden van de hoogbouw aan weerszijden wordt vergeleken 
met een gezin dat hand in hand staat, de kinderen binnenin en de ouders 
aan de buitenkant. Bakema vormde de Lijnbaan met terugwerkende 
kracht om tot een immens sociologisch diagram, ofwel tot een sculptuur 
die ideale menselijke verhoudingen symboliseert. In de meest recente 
overzichtsboeken van de moderne Nederlandse architectuur wordt deze 
schets getoond als ‘ontwerpschets voor de Lijnbaan’, temidden van werk 
van Van den Broek & Bakema uit de jaren zestig. 99

De architectuur van de Lijnbaan werd pas achteraf toegevoegd aan een 
complex waarvan de structuur reeds in 1946 ‘af’ was. De structuur voor 
de Lijnbaan bestond echter niet in de vorm van tekeningen en maquet-
tes, maar in een aantal bedrijfseconomische analyses en voorstellen in 
het rapport Bouwvormen in de binnenstad dat Van den Broek in dat jaar 
voor de OpRo schreef. 100  De kern van het Lijnbaanproject zat niet in de 
architectonische uitwerking, maar in het opnieuw ordenen van de on-
derdelen van het binnenstedelijk bouwblok: trottoir, straat, winkelpand, 
expeditiehof en woonverdieping. 101  In het rapport maakte Van den Broek 
geen melding van een locatie; het ging immers om een algemene proble-
matiek. Van den Broek wees in zijn rapport op het feit dat de winkeliers 
uit de binnenstad vanwege de ernstige economische onzekerheid niet 
meer wensten te bouwen dan wat voor hun strikt noodzakelijk was: een 
winkelruimte. Zij wilden niet investeren in woningen boven hun winkel 
die mogelijk moeilijk te verhuren zouden zijn. Daarnaast constateerde hij 
dat de stadsstructuur die geschikt is voor winkels, de winkelstraat, niet 
geschikt is voor woningen of kantoren en omgekeerd. De toenmalige 
ruimtelijke vereisten van de winkels zouden stratenpatronen hebben 
gecreëerd die als er boven de winkels ook nog kantoren en woningen 
moesten komen, donker en ravijnachtig zouden worden. Daarom trachtte 
Van den Broek de straat niet langer te zien als de drager van de bebouwing, 
maar als een apart programmatisch element. De stedenbouwkundige 
lay-out van de Lijnbaan was de ruimtelijke consequentie van de opvat-
ting van ‘gebouwen als de vrije stedelijke individuen’ die Van den Broek 
ten berde bracht in zijn artikelenreeks in Bouw. 102  In het rapport Bouw-
vormen in de binnenstad schreef hij: “Het is mogelijk dat een dergelijke 
studie voert tot andere bouwvormen dan de traditionele bouwblokken, 
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die toch al aangetast zijn door de verwerking van hedendaagse eisen: 
het expeditievervoer aan de achterzijde etc. En het is evenzeer duidelijk, 
dat ook een verwezenlijking van het praktische streven om winkels en 
bedrijven te stichten zonder een massale bovenbouw, reeds op zichzelf, 
maar zeker in het kader van de bovengenoemde nieuwe blokstudie tot 
bijzondere bouwvormen zou leiden.” 103

Door de straat van de bebouwing los te koppelen, en de winkels van 
de kantoren en woningen, leek Van den Broek zich aan te sluiten bij de 
stadsmodellen van CIAM, zoals die in de jaren dertig waren ontwikkeld. 
Het afstand doen van een eeuwenoude manier van steden bouwen, was bij 
Van den Broek echter het resultaat van een pragmatische heroverweging 
van dat wat voorhanden was. De architectonische en stedenbouwkundige 
vormen en figuren die uit de ontkoppeling volgden werden door Van 
den Broek simpelweg als mogelijkheden opgesomd, bijvoorbeeld: “Een 
(vierde) mogelijkheid is daarin gelegen dat de bouwmassa niet langs 
de straat (op de lage winkelbebouwing) wordt aangebracht doch haaks 
daarop dwars over het bouwblok. Daarbij is dan de lage winkelbebouwing 
definitief. Voor de dwarsbebouwing (later aan te brengen) kunnen in de 
winkelstrook openingen worden gespaard, of zij kan gedeeltelijk daarop 
worden opgericht, ofschoon dit constructieve bezwaren heeft.” 104  Van 
den Broek somde eveneens op welke veranderingen in het stadsbeeld 
te verwachten waren. “In plaats van door vlakke straatwanden zal het 
stadsbeeld bepaald worden door plastische bouwmassa’s. Daardoor zal 
het architectonische scheppen een waardevoller uitgangspunt krijgen 
dan de behandeling van voorgevels. In de architectuuropvatting zullen 
de architecten vrijer kunnen zijn dan bij de vormgeving van aansluitende 
gevels, waarbij juist die noodzaak van ‘aansluiting’ belemmerend werkt.”  105  
De volgende stap in het project werd gezet toen Van Traa in 1948 besloot 
de blokkenbebouwing die in het Basisplan tussen de Coolsingel en de 
Westersingel was geprojecteerd te wijzigen volgens het model dat door 
Van den Broek was uitgewerkt in zijn rapport uit 1946. De Dienst Stads-
ontwikkeling werkte de blokbebouwing om tot een structuur waarbij de 
winkelwandelstraat, de expeditiestraten, de winkelpanden en woonge-
bouwen uit elkaar werden gelegd. Het lag voor de hand het vernieuwde 
bureau Brinkman, Van den Broek & Bakema de opdracht te geven om 
het ensemble stedenbouwkundig en architectonisch ‘af te vormen’. 106

De geschiedenis van de Lijnbaan is tenslotte buitengewoon illustratief 
voor de manier waarop Van den Broek zelf – als participant in de archi-
tectengemeenschap Van den Broek & Bakema – actief bijdroeg aan de 

beeldvorming van de door hem tijdens de oorlog ontwikkelde visie op 
de stad, de stedenbouw en de architectuur. Nadat Charles van der Leeuw 
eerder een belangrijke rol had gespeeld in het ontstaan van het bureau 
Brinkman & Van der Vlugt als architecten van de Van Nellefabriek, en 
vervolgens in het ontmantelen van het plan Witteveen en het naar vo-
ren schuiven van Van Traa als auteur van het ‘gloednieuwe’ Basisplan, 
speelde hij ook een belangrijke rol in de totstandkoming van het nieuwe 
bureau Van den Broek & Bakema. Niet alleen zorgde hij er als decaan 
van de Afdeling Bouwkunde van de Technische Hogeschool Delft voor 
dat Van den Broek hoogleraar kon worden, hij adviseerde hem ook zich 
te associëren met de jonge ideoloog en architect Jaap Bakema. Zowel de 
Lijnbaan als het grootwarenhuis Ter Meulen, Wassen & Van Vorst, en de 
Gemeentelijke Vervoer en Motordienst zijn de architectuurgeschiedenis 
ingegaan met een door Bakema gegeven, bijna ideologische lading. Deze 
werd door middel van toelichtingen, schetsen maar ook door architec-
tonische uitwerkingen met terugwerkende kracht toegevoegd aan door 
Van den Broek gedefinieerde projecten.

De Lijnbaan is het resultaat van een architectuuropvatting waarin de 
innovatie niet plaats vindt in het ontwerpen van de gebouwen zelf, maar 
in de creatie van logistieke, technische, organisatorische voorwaarden 
die vooraf gaan aan het eigenlijke ontwerpen. Een geheel nieuw en 
zeer invloedrijk gebouw ontstond op die manier uit een nota die be-
stond uit tekst en enkele grafieken en statistieken. Voor Van den Broek 
was deze vorm van architectuur de uitkomst van het proces dat hij als 
OpRo-architect gedurende de hongerwinter doormaakte. Met Bakema 
werd architectuur een verhaal dat het gebouw met terugwerkende kracht 
inzichtelijk of aantrekkelijk maakte of er een geheel ander verhaal over 
vertelde: bijvoorbeeld dat het goed in zijn omgeving paste of een men-
selijke schaal had.

Het lijkt erop dat Van den Broek uit zijn ervaring met het werken aan de 
wederopbouw van Rotterdam drie conclusies had getrokken. De eerste 
zou kunnen zijn geweest dat hij inzag dat niet de vorm van de stad, maar 
haar programmatische structuur, haar organisatie en haar infrastruc-
tuur van wezenlijke betekenis waren voor haar functioneren. De tweede 
conclusie zou geweest kunnen zijn, dat er een zelfstandige en bovendien 
zeer sterke behoefte is aan vorm, als één van de belangrijkste middelen 
om de stad een collectieve betekenis te geven. De derde conclusie zou 
dan geweest zijn dat het eerste en het tweede relatief los van elkaar tot 
stand komen, maar niet zonder elkaar kunnen bestaan. We zouden de 
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tijdens de oorlog had doorgemaakt. Tot de oorlog waren de architecto-
nische vormen die Van den Broek schiep en de logistieke structuren die 
hij ervoor creëerde nog onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tijdens 
de oorlog ging hij zich bezig houden met steeds grotere maar ook met 
steeds minder zichtbare structuren. Naarmate zijn invloed toenam, nam 
de architectonische aanwezigheid van zijn ontwerpen af. Waarschijnlijk 
trok hem in Bakema de pure complementariteit van zijn positie aan. Van 
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Hoofdstuk 3

Beaux-Arts ontwerpen in 
een gemechaniseerde stad

INLEIDING

In 1925 schreef de Vereniging Bouwkunst en Vriendschap een prijsvraag 
uit voor een Conservatorium en een Concertzaal in Amsterdam. De 
jonge architect J.H. van den Broek won de derde prijs. Alle ingezonden 
ontwerpen maakten gebruik van een klassieke ruimtelijke hiërarchie 
van ingangspartij, grote zaal en toren. 1  Het ontwerp van Van den Broek 
onderscheidde zich nauwelijks van dat van zijn mededingers maar legde 
iets meer de nadruk op het meetkundige en constructieve raster als 
onderlegger voor de ruimtelijke indeling dan op het systeem van sym-
metrieassen. In ieder geval laat het ontwerp zien hoezeer ook Van den 
Broek bekend was met de ontwerptraditie van de École des Beaux-Arts. 
Hij was erin onderwezen aan de Technische Hogeschool in Delft, waar 
hij een jaar voor de prijsvraag zijn diploma als architect had gekregen. 2

Ook het prijsvraagontwerp dat Van den Broek in 1926 inzond was Beaux-
Arts. Ditmaal ging het om één van de belangrijkste en meest controversiële 
prijsvragen uit het interbellum: het paleis voor de Volkerenbond bij het 
meer van Genève. Van den Broek bracht het complexe programma onder 
in een ordelijk systeem van massa, leegte en circulatie. Hij hanteerde een 
classicistisch en monumentaal architectonisch vocabulaire. 3  De opdracht 
betrof een modern administratief centrum met een grootse symbolische 
uitstraling. In het ontwerp van Van den Broek zijn deze twee aspecten 
duidelijk en apart zichtbaar. De gevels aan het meer gaven de meeste 
aanleiding tot monumentale symboliek, terwijl het gebouw zich aan de 
rue de Lausanne – aan de kant van de Alpen – presenteert als een helder 
en functioneel kantoorgebouw. De bezoeker zou eerst een voorplein 
oprijden temidden van een repetitief complex van kantoorvleugels van 
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