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Hoofdstuk 4

De Woningwet en het 
bouwbedrijf, 1928 – 1941

INLEIDING

In 2001 herdacht Nederland het 100-jarig bestaan van de Woningwet. 
In een reeks publicaties werd een eeuw overheidsingrijpen in de volks-
huisvesting naast een eeuw van moderne architectuur en stedenbouw 
gelegd en werd het verbond zichtbaar tussen vernieuwende architectuur 
en de publieke zaak. De catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling, 
6,5 miljoen woningen, 100 jaar Woningwet en wooncultuuren in Nederland, 
opent met een grafiek die de hoeveelheden gebouwde huizen aangeeft, 
verdeeld over gemeenten, corporaties en particuliere bouwbedrijven. 1  
De sterke golfbewegingen laten de instabiele ondergrond zien waarop 
de architectuurgeschiedenis van Nederland zich afspeelt. H.P. Berlage 
en M. de Klerk in Amsterdam, M. Brinkman en J.J.P. Oud in Rotterdam 
en hun respectievelijke sociaal-democratische wethouders F.M. Wibaut 
en A. Heijkoop, beheersten de periode tussen 1910 en 1924. Dat zijn de 
jaren waarin de corporaties en later ook de gemeentes een steeds groter 
aandeel van de bouw overnamen. Daardoor konden zij zich belangrijke 
experimenten en royale gebaren op het gebied van de volkshuisvesting 
veroorloven. Het zijn ook de jaren van Berlage’s Plan Zuid, van de Am-
sterdamse School, van Brinkmans galerijflat in Spangen en van Ouds 
blokken in Spangen en Bospolder-Tussendijken. 2  Ook de teruggang wordt 
zichtbaar van het overheidsingrijpen en de bijna totale dominantie door 
particuliere bouwers vanaf het midden van de jaren twintig tot in het 
eerste jaar van de Tweede Wereldoorlog, toen noodhuisvesting de over-
heid voor één jaar weer terug bracht in de grafiek.

In de recente monografie over J.J.P. Oud, de architect die als geen ander 
wordt geassocieerd met de beginjaren van de modernistische architec-
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tuur in Nederland, worden de effecten van de terugtredende overheid 
in de jaren twintig zichtbaar als een persoonlijk drama. “Alles wat Oud 
na 1921 op het gebied van de sociale woningbouw in Rotterdam heeft 
ontworpen stond in het teken van twee frustrerende ervaringen: enerzijds 
de breuk in een stimulerend driemanschap van politiek, management en 
architectuur als gevolg van politieke en vooral financiële besluiten in Rot-
terdam en daarbuiten, en vervolgens het conflict met Van Doesburg (en 
Mondriaan) dat een einde maakte aan de illusie om gemeenschappelijk 
– dat wil zeggen als architect en schilder – te komen tot ‘een mechanische 
onopzettelijke esthetiek’.” 3  Het ‘geval Oud’ is een symbool geworden voor 
de magere jaren in de volkshuisvesting en de architectuur, die volgden 
op een periode van intens experimenteren en vernieuwen.

Nogmaals kijkend naar de grafiek uit 6,5 miljoen woningen, 100 jaar 
Woningwet en wooncultuur in Nederland, blijkt dat vanaf het moment 
dat de overheid terugtrad, de hoeveelheid per jaar gebouwde woningen 
exponentieel toeneemt. Als we deze grafiek naast een imaginaire grafiek 
zetten van de opkomst en neergang van de modernistische woningbou-
wexperimenten in Nederland, zouden we een omgekeerdheid zien. De 
bakermat van de Nederlandse moderne architectuurgeschiedenis ligt 
in een korte periode waarin bijzonder weinig werd gebouwd, voorna-
melijk door overheden en de corporaties, dikwijls naar ontwerpen van 
belangrijke, experimenterende architecten. De kwantitatieve impact van 
deze bijzondere periode op de stedelijke substantie die tussen de twee 
oorlogen werd gebouwd is echter verwaarloosbaar.

De periode daarna, van 1925 tot 1939, toen de overheid zich als in-
vesteerder en opdrachtgever voor een deel had teruggetrokken en de 
particuliere bouwwereld het overgrote deel van een gigantische hoe-
veelheid woningen realiseerde, staat te boek als behoudend. 4  Ondanks 
de, in verhouding tot de ‘heroïsche periode’, heroïsche hoeveelheid op-
geleverde woningen, heeft de periode waarin het particuliere bouwen 
overheerste geen symbolische voorgangers opgeleverd van het gehalte 
van J.J.P. Oud. Een kandidaat voor deze positie zou evenwel  J.H. van 
den Broek kunnen zijn. De woningbouwproductie van Van den Broek 
bestaat niet uit geïsoleerde woningen of blokken, maar uit lange reek-
sen woningen die met verschillende ondernemers werden gebouwd. 
De vernieuwingen die Van den Broek introduceerde, waren van een 
ander karakter dan die van zijn voorgangers. Hij ontwikkelde nieuwe 
conventies en standaarden voor een grote maar fijnmazige bouwindustrie 
die werkte met korte termijnen en smalle winstmarges. Er bestond geen 

eenduidig mandaat van een gemeentelijke overheid, die zich als een 
mecenas van de avant-garde kon opstellen. Er was een enorme vraag 
naar woningen, en er was ook een markt voor woningen. Door zich in 
die markt te specialiseren wisten architecten als Van den Broek zich op 
den duur onmisbaar te maken voor het structureel vernieuwen van de 
woningbouw en stedenbouw in Rotterdam. 

Na de Tweede Wereldoorlog werd de wederopbouw van Nederland ge-
kenmerkt door een sterk gecentraliseerde, gerationaliseerde en gecon-
troleerde woningbouwproductie. De belangrijkste instituties en maat-
regelen hadden hun oorsprong in een periode kort vóór en tijdens de 
bezetting. In 1948 werd in Rotterdam het Bouwcentrum geopend, een 
nationaal instituut waarin alle kennis over het bouwen en het ontwerpen 
was geconcentreerd teneinde de organisatiegraad van het bouwwezen 
te verhogen. Een voorbereidende commissie waarin onder andere J.H. 
van den Broek zitting had, samen met de aannemer en ingenieur J.J. van 
der Wal, de statisticus J. van Ettinger en de hoogleraar architectuur H.T. 
Zwiers, werkte vanaf 1944 aan de oprichting van het instituut. 5  De vele 
nota’s met voorschriften en wenken voor het ontwerpen van woningen, 
keuzeplannen, normen en minimumeisen die vanaf de jaren veertig door 
de overheid verspreid zouden worden, waren deels afkomstig van de in 
1943 opgerichte Studiegroep Woningarchitectuur. Dat was een netwerk 
van drieënveertig studiekringen verspreid over heel Nederland. In 1944 
publiceerde de Studiegroep het resultaat van haar onderzoek: het archi-
tectenprogramma voor de woningbouw met daarin de minimumeisen 
aan woningontwerpen op basis waarvan zij in aanmerking zouden komen 
voor overheidssubsidie. 6  Andere voorbeelden van in de oorlog opgerichte 
instituties die onmisbaar zouden zijn voor de naoorlogse woningbouw 
waren de Stichting tot Rationalisatie van het Bouwen: Ratiobouw en het 
Bureau Documentatie Bouwwezen. Het Centraal Weekblad voor het 
Bouwwezen Bouw, opgericht in 1945, speelde tenslotte een sleutelrol in 
de bouwtechnische wederopbouw van Nederland. J.H. van den Broek 
was betrokken bij de oprichting en het bestuur van alle hier boven ge-
noemde organisaties.

Voor en tijdens de oorlog werd de carrière van Van den Broek gekenmerkt 
door sleutelrollen in vele stichtingen, commissies, redacties, opleidings- en 
onderzoeksinstituten die na de oorlog van cruciaal belang bleken te zijn. 
Door zijn positie in het Bouwcentrum en aanverwante instituten groeide 
hij uit tot een centrale figuur in de naoorlogse nationale woningproductie. 
De industrialisatie en rationalisatie van het bouwen en de standaardisatie, 
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de verwetenschappelijking van het woningontwerp en de systematische 
ontsluiting van de kennis over het bouwen en het ontwerpen zouden zijn 
centrale thema’s zijn. 7  Voor Van den Broek, maar ook voor W. van Tijen 
en J.J. van der Wal die beiden een belangrijke rol spelen in dit hoofdstuk, 
was de oorlog niet de eerste gelegenheid voor het introduceren van deze 
thema’s. De oorlog, en vooral de wederopbouw daarna, zorgde echter 
wel voor de urgentie die nodig was voor het realiseren van dergelijke 
innovaties. De bemoeienis van dit drietal met de naoorlogse woningbouw 
is niet los te zien van de positie die zij innamen in de kleinschalige en 
ouderwetse particuliere bouwwereld van het vooroorlogse Rotterdam. 
Hun activiteiten, en de achtergrond waar tegen zij deze ondernamen, 
vormen het onderwerp van dit hoofdstuk.

DE WONINGWET ALS INFRASTRUCTUUR

In 1940, enkele maanden voor de bezetting van Nederland, publiceerde 
de aannemer en onderzoeker J.J. van der Wal het boek De economische 
ontwikkeling van het Bouwbedrijf in Nederland. Dit is één van de zeldzame 
bouw-economische studies naar de particuliere bouwindustrie vanaf de 
middeleeuwen tot aan de Tweede Wereldoorlog. Van der Wal schrijft 
de kleinschaligheid van de particuliere woningbouw toe aan het grote 
afzet- en verkoop risico dat deze sector droeg. Deze bouwde voor een 
onbekende markt met een onbekende vraag: “In het risico-element ken-
merkt zich het wezen der onderneming.” 8  Van der Wal beschrijft hoe 
de woningbouwindustrie halverwege de negentiende eeuw overging van 
bouwen op bestelling naar speculatief bouwen voor de markt. Door de 
explosieve bevolkingsgroei begonnen handelsverenigingen te bouwen 
voor toekomstige bewoners. De eigenbouwer ontstond op het moment dat 
de aannemers zich ook zelf in deze markt begaven en voor eigen risico 
huizen gingen bouwen. 9  De economische ontwikkeling van het Bouwbedrijf 
in Nederland maakt duidelijk dat het bouwbedrijf opereerde in een staat 
van onzekerheid die typisch is voor de markteconomie. De woningpro-
ductie precies afstemmen op de vraag was immers niet mogelijk gezien 
de snelheid van de demografische ontwikkelingen ten opzichte van de 
traagheid van het bouwproces.

H. van Beusekom, een belangrijk en sterk ondergewaardeerd historicus 
van de volkshuisvesting, omschreef tijdens de bezetting de speculatieve 
bouwondernemer van de negentiende eeuw als volgt: “De typische parti-
culiere bouwer in steden is een ondernemer die terrein koopt of in erfpacht 

neemt en daarop, gesteund door een hypotheekbank, voor eigen rekening 
en risico woningen bouwt. Na voltooiing worden de opgenomen kredieten 
afgelost door het sluiten van een hypotheek, een zogenaamde vaste post 
en dan worden de woningen zo spoedig mogelijk verkocht om het in de 
bouw gestoken kapitaal weer vrij te maken voor een volgende bouw. Lukt 
dit niet en moet de bouwer de woningen zelf exploiteren, dan ontstaan 
moeilijkheden omdat hij dan veelal niet in staat is een nieuwe bouw te 
ondernemen.” 10  De historische analyses van zowel Van der Wal als van 
Van Beusekom laten zien dat naarmate de steden in Nederland sneller 
groeiden en er behoefte ontstond aan een snellere productie van meer 
woningen, de bouwwereld hier niet op reageerde met schaalvergroting 
en standaardisering, maar met specialisatie en diversificatie.

Het succes van de kleinschalige en in sommige opzichten archaïsche 
woningbouwindustrie verklaart mede waarom de rationalisatie en indu-
strialisatie van de woningbouw in de jaren twintig en dertig zo moeilijk 
van de grond kwam. Meer dan vijftig jaar na Van der Wal schreef Noud de 
Vreeze: “De bouwplaats was, ondanks discontinuïteit in de productie door 
weersomstandigheden, een goedkope productiewerkplaats ten opzichte van 
fabrieken, die bij hun overheadkosten altijd nog de hoge transportkosten 
in rekening moeten brengen. De kosten van transport naar de bouwplaats 
van kant-en-klare grootschalige bouwelementen en van geavanceerde 
bouwmachines waren hoog. Beperking van typen en constructieonderdelen, 
en de toepassing van experimentele arbeidsbesparende bouwmaterialen 
en bouwconstructies mislukten ook steeds weer, omdat opdrachtgevers 
en veel architecten daar niet aan wilden. Hierdoor kon het kleine, traditi-
onele bouwbedrijf zich steeds handhaven in concurrentie met grotere en 
beter geoutilleerde bouwbedrijven. Ten opzichte van de meeste andere 
productiesectoren werd in de bouw weinig geïnvesteerd in kostbare pro-
ductieoutillage in vaste fabrieken. Allerlei specialistische bouwvakkers, 
metselaars, timmerlieden en stukadoors werden per week ingehuurd; dat 
was goedkoop en het beperkte de risico’s van discontinuïteit.” 11

De kleinschaligheid en het traditionele karakter van de woningbouwin-
dustrie gaven nog andere voordelen. De activiteiten van de bouwsector 
intensiveerden op het moment dat de crisis veel andere economische 
activiteiten bemoeilijkte. 12  In tijden van economische teruggang waren 
banken, fondsen of particulieren juist geneigd te investeren in bouwbedrijf-
jes omdat dit relatief risicoarm was. Bouwbedrijven waren dikwijls kleine 
familie- of zelfs eenmansondernemingen die overleefden van project naar 
project en nauwelijks grote machines, vast werkvolk of grote kantoorpanden 
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bezaten. Ging een eigenbouwer failliet, dan was het verlies niet meer dan 
de waarde van een paar huizen ergens in een straat. Bovendien was het 
product zelf de borgsom. Aan het einde van de jaren twintig en het begin 
van de jaren dertig hadden de eigenbouwers geen enkele moeite om geld 
te lenen of om goedkope tijdelijke arbeidskrachten te vinden; tegelijker-
tijd stroomde Rotterdam nog steeds vol met ‘gastarbeiders’ die allemaal 
gehuisvest moeten worden. 13  Zo wisten de eigenbouwers, en de daarmee 
samenhangende industrieën te profiteren van de economische crisis.

De goldrush van het particuliere bouwen werd vanaf 1901 gekanaliseerd 
door het bestuurlijke instrumentarium van de Woningwet. Met deze wet 
werd een kader geschapen voor de overheidsbemoeienis met het bouwen 
van woningen door middel van controle, subsidiering en planning. Mede 
hierdoor is de ontwikkeling van architectuur en stedenbouw in de twintigste 
eeuw steeds geanalyseerd in termen van de woningvoorziening voor de 
massa. In de uitgebreide literatuur die bestaat over de Woningwet, zoals 
bijvoorbeeld de standaardwerken van Jacques Nycolaas uit 1974 en Noud 
de Vreeze uit 1993, wordt de nadruk gelegd op het scherpe contrast tus-
sen de periode vóór de woningwet en die daarna. 14  In deze tegenstelling 
wordt de maatschappelijk en democratisch georiënteerde twintigste eeuw 
voorgesteld als de remedie tegen de excessen en gebreken van de op on-
dernemerschap en industrialisatie georiënteerde negentiende eeuw. De 
Woningwet verschafte de overheid de controlemiddelen en planningsin-
strumenten waarmee de slechte kwaliteit en de chaos van de particuliere 
negentiende-eeuwse woningproductie kon worden tegengegaan. In de 
vooroorlogse geschiedschrijving van Rotterdam wordt steeds gewezen op 
het scherpe contrast tussen de stedenbouw en architectuur van de twintigste 
eeuw en die van de negentiende eeuw. Zoals al eerder is opgemerkt door 
Van Dansik, Nijenhuis en De Graaf, staan ook de boeken van L.J.C.J. van 
Ravesteyn uit 1924 en 1948 over de geschiedenis van Rotterdam in de 
negentiende en twintigste eeuw geheel in het teken van dit contrast. 15  Het 
feit dat Van Ravesteyn de eerste voorzitter was van de Stichting tot Beheer 
van Gemeentewoningen heeft er ongetwijfeld aan bijgedragen dat hij het 
wonen centraal stelde in zijn geschiedschrijving van de stad. 16  Binnen de 
analyse van Van Ravesteyn en zijn opvolgers was de Woningwet uit 1901 
nodig om in een stad als Rotterdam de bijna exclusieve gerichtheid op de 
haven te complementeren met een visie op de stad als een woonplaats.

De Woningwet voorzag in een dringende behoefte aan een duidelijke verde-
ling van verantwoordelijkheden tussen de ondernemers, de verenigingen en 
de overheden op het gebied van gronduitgifte, stedenbouwkundige planning, 

zorg voor openbare ruimte en controle van kwaliteit. 17  Voor Nederland in 
het algemeen en de grote steden in het bijzonder fungeerde de wet als een 
contract tussen de verschillende actoren en als een spoorboekje voor het 
in hoog tempo uitbreiden van de steden en het huisvesten van de massa’s 
mensen. De Woningwet bepaalde dat gemeentes bouwverordeningen 
moesten opstellen en dat iedere stad van meer dan 10.000 inwoners een 
uitbreidingsplan moest hebben waarop straten, pleinen en grachten waren 
aangegeven. 18  Daarnaast voorzag de wet in de mogelijkheid voor gemeen-
tebesturen om rentedragende voorschotten te verlenen aan verenigingen, 
vennootschappen en stichtingen in wiens statuten was opgenomen dat 
ze uitsluitend werkzaam waren ter verbetering van de volkshuisvesting. 
De rijksoverheid kon deze voorschotten vervolgens geheel of gedeeltelijk 
dekken. 19  Tenslotte werd het de gemeentes mogelijk gemaakt direct in te 
grijpen via gemeentelijke woningbouwprojecten. Hiervoor richtten de grote 
gemeenten woningdiensten op. De Woningwet betekende niet dat er één 
nationaal woningbouwbeleid werd neergelegd, maar dat de rijksoverheid 
de gemeentebesturen opdroeg ieder voor zich een gemeentelijk woning-
bouwbeleid in het leven te roepen en uit te voeren. De mate waarin de 
(gemeentelijke) overheid zich actief op de markt begaf, was niet één van 
de constanten maar juist een variabele in de toepassing van de wet. 20

De onderdelen van de wet, zoals de rentedragende voorschotten, de 
bouwverordeningen en de uitbreidingsplannen, waren bestuurlijke mid-
delen, op basis waarvan de gemeentebesturen meer specifieke instru-
menten en instituties konden creëren om het bouwen van woningen 
in goede banen te leiden. In Amsterdam riep de gemeente daartoe een 
schoonheidscommissie in het leven, terwijl men in Rotterdam een aan 
Duitsland ontleend systeem van Bauberatung hanteerde. Een ander voor-
beeld is de mogelijkheid die de wet de gemeentebesturen bood om naar 
eigen goeddunken bepaalde woningtypes te verbieden. Dit betekende 
dat men in Amsterdam het alkooftype – een woning met een dikwijls als 
slaapvertrek ingerichte tussenkamer zonder ramen – verbood in 1905, 
in Den Haag in 1906 maar in Rotterdam pas in 1937. 21

WONDERJAREN

Tussen 1916 en 1921 dacht men de stedelijke ontwikkeling en de wo-
ningbouw te kunnen bevrijden van de onvoorspelbaarheid van de markt 
door een systematisch doorgevoerde modernisering van de bouw. De stad 
in Nederland waar deze ontwikkeling zich het sterkst deed voelen was 
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Amsterdam. Ook in Rotterdam ontstonden coalities die indrukwekkende 
staaltjes van overheidsingrijpen in de stad lieten zien. 22

 De periode waarin de overheid samen met vooruitstrevende archi-
tecten de volkshuisvesting leek te hebben overgenomen, heeft achteraf 
de status gekregen van de wonderjaren van de sociaal-democratie en 
de moderne architectuur. Tegelijkertijd kregen socialistische thema’s 
een beeldende, artistieke en concrete dimensie, iets wat met name door 
sociaal-democratische wethouders in de jaren zeventig en tachtig goed 
werd begrepen. 23  Dankzij de Woningwet konden architectuur en poli-
tiek verbonden worden in één visie voor de toekomst. Het gevolg is 
ondermeer dat men de Woningwet steeds meer is gaan beschouwen als 
een progressieve hervormingsmaatregel en als één van de pijlers onder 
de ontwikkeling van het Nieuwe Bouwen in Nederland. De Italiaanse 
architectuurhistorici Manfredo Tafuri en Francesco Dal Co hebben, in 
hun standaardwerk Architettura Contemporanea, CIAM, de Woningwet, 
De Stijl en het Amsterdams Uitbreidingsplan van Van Eesteren uit 1935 
gecombineerd in één progressieve onderneming. 24  In Tafuri en Dal Co’s 
analyse waren de blokken van J.J.P. Oud uit de jaren tien en twintig en 
de stedenbouwkundige ontwerpen van C. van Eesteren uit de jaren 
dertig het resultaat van de ontmoeting van de sociaal democratische 
bestuurlijke pragmatiek met de mystiek van de kunstenaarsbeweging De 
Stijl. “We have already noted the work of Dudok in Hilversum, but more 
important was that of J.J.P. Oud, a pupil of Theodor Fischer and himself 
chief architect of Rotterdam from 1918 to 1933, and of Cor van Eesteren 
(b. 1897) a former collaborator with Van Doesburg and responsible for 
the Amsterdam town plan. Both Oud and Van Eesteren were members 
of the De Stijl Group. For them, the prophecy proclaimed by Mondrian 
– a future in which art will disappear from life in the measure in which 
life itself will have absorbed the demand for “equilibrium” expressed by 
Neo-Plasticism – was something to be translated into concrete experi-
ments.” 25  De terugtrekking van de overheid uit de volkshuisvesting na 
1921, betekende volgens Tafuri en Dal Co een drastische afname van 
de invloed van de Gemeentelijke Woningdienst, en dus ook van J.J.P. 
Oud en dus van De Stijl op de ontwikkeling van de stad. Tafuri en Dal 
Co interpreteerden de vijf wonderjaren van Oud in Rotterdam als een 
heroïsche maar tragische poging van De Stijl om vat te krijgen op de vorm 
van de maatschappij: “The Rotterdam experience was yet another de-
monstration that avant-gardism and urban reality are incompatible.” 26

Een kenmerk van Tafuri en Dal Co’s denken en dat van hun eveneens 
Marxistisch georiënteerde collega’s in Nederland was het wantrouwen ten 

aanzien van overgeleverde vooruitgangsmythen. Hun wantrouwen zette 
hen aan tot het opsporen van de ideologische en politieke onzuiverheden, 
compromissen en nederlagen die de idealistische geschiedschrijving had 
toegedekt. Door Tafuri en Dal Co kwam de ‘nederlaag’ van de radicale 
sociaal-democratie hoog op de agenda te staan van de marxistische ar-
chitectuurhistorici in de jaren zeventig in Nederland. Door middel van 
de methode van de ‘negatieve kritiek’ trachtten zij de zekerheden van 
het sociaal-democratische establishment te ondermijnen. 27  Eén van die 
zekerheden was de onverschrokken strijd van de SDAP, de woningbouw-
verenigingen en de modernistische architectuur tegen de particuliere 
bouwwereld. Resultaat van het revisionistische onderzoek in de jaren 
zeventig was onder andere de constatering dat de Woningwet geenszins 
een radicaal alternatief was voor een kapitalistische woningproductie, maar 
dat deze een verzachtende en faciliterende rol speelde. Ook gedurende 
de ‘wonderjaren’ bleef de particuliere sector een belangrijke rol spelen in 
de volkshuisvesting. De studie die de Delftse architect/historicus Jacques 
Nycolaas in de jaren zeventig ondernam naar de twintigste-eeuwse volks-
huisvesting in Nederland is hier een goed voorbeeld van. Nycolaas, die er 
zelf van was overtuigd dat een rechtvaardige woningvoorziening alleen kon 
plaatsvinden door een zo sterk mogelijk overheidsingrijpen, constateerde 
dat in Nederland in de twintigste eeuw het particuliere ondernemerschap 
steeds het ‘normale figuur’ is geweest voor de volkshuisvesting. 28  Hij stelde 
dat de Woningwet nooit méér is geweest dan een zoethouder, omdat de 
enige echte remedie voor de woningbouw de totale transformatie impli-
ceerde van het gehele economische stelsel waar de volkshuisvesting deel 
van uitmaakte. Nycolaas ging er met andere woorden vanuit dat alleen 
een sociale en economische revolutie tot een echte hervorming van de 
woningvoorziening kon leiden maar dat de Woningwet zèlf een “logiese 
daad in de ontwikkelingsgang van het kapitalisme” was. 29  De jaren dat er 
wel degelijk radicaal door de overheid werd ingegrepen in de woningbouw 
zag Nycolaas als bevestiging van zijn vermoeden. Toen werd de overheid 
gedwongen om in te grijpen door bijzondere en zelfs extreme omstandig-
heden: de nadagen van de eerste wereldoorlog, de slechte economische 
omstandigheden en de dreiging van een arbeidersrevolutie. In normale 
tijden kon de productie weer worden overgelaten aan de particuliere 
sector: alles om de politieke en economische continuïteit te bewaren. 30  
Het is ironisch dat juist de Marxistische historici de realiteit onder ogen 
zagen dat de Woningwet en zelfs de wonderjaren van de volkshuisvesting 
‘logiese stappen’ waren in dezelfde ‘kapitalistiese’ ontwikkelingsgang die 
ook Nederland tot ‘trechter van de wereldhandel’ had gemaakt en daarmee 
Rotterdam tot een gemechaniseerde wereldhaven.
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Nycolaas’ vermoeden dat voor wat betreft de volkshuisvesting de sociaal-
democratie en de particuliere bouwwereld meer gedeelde dan strijdige 
belangen hadden, werd later bevestigd door Niels Luning Prak in zijn 
overzichtsboek Het Nederlandse Woonhuis van 1800 tot 1940: “ook voor de 
SDAP-fractie sprak het vanzelf dat vooral de particuliere bouwondernemers 
in de woningbehoefte zouden moeten voorzien (zolang de ‘socialisatie 
der productiemiddelen’ nog niet was gerealiseerd). Zij drongen alleen 
aan op een wat minder schriele toepassing van de Woningwet, met meer 
krotopruiming en meer verhuur onder de kostprijs, ten behoeve van de 
minst draagkrachtigen.” 31  Ook bij de SDAP ging men ervan uit dat de 
Woningwet er in de eerste plaats op was gericht de imperfecties van de 
markt te corrigeren, en niet dat deze vervangen zou worden door een 
rijksbouwbedrijf. Daarnaast toonde Luning Prak aan dat het beeld van 
een conservatieve en opportunistische particuliere sector tegenover een 
progressieve moderne architectenwereld vertekend is. Hij beschrijft onder 
andere hoe op het woningcongres van 1908 twee commissies werden 
geformeerd om zich uit te spreken over de verregaande voorstellen die  
J. van der Waerden had gedaan voor de standaardisering en rationalisering  
van de woningbouw. De commissie waarin de fabrikanten zaten was 
positief, terwijl die van het Nederlands Instituut voor de Volkshuisvesting, 
waarin vier architecten zaten, veel gereserveerder was. 32

Een ander aspect waar Luning Prak op wees, was dat een heleboel ver-
beteringen en vernieuwingen niet van bovenaf werden opgelegd, maar 
vanzelf gebeurden door de zelfregulering die iedere bedrijfstak idealiter 
kenmerkt. Zijn voorbeeld is het verdwijnen van het alkooftype. Luning 
Prak liet zien dat de alkoofwoning, jarenlang beschouwd als het symbool 
van de strijd van de moderne architectuur tegen het particuliere bouwen, 
niet zozeer ophield te bestaan door hervormingsgezinde maatregelen van 
bovenaf, maar door het feit dat het niet meer voldeed aan de vraag vanuit 
de markt. Amsterdam verbood de bouw al in 1905 maar in Rotterdam 
bleef men het bouwen omdat het een efficiënt en degelijk type was. Toen 
men het in 1937 ook in Rotterdam verbood, werd de alkoofwoning al een 
paar jaar niet meer gebouwd omdat het van de markt was verdrongen 
door andere plattegrondtypes. 33

Normalisatie en industrialisatie
Er bestaat een analogie tussen het particuliere bouwwezen uit het interbellum 
en het stedelijk weefsel waarbinnen het bouwde. Beiden waren kleinschalig, 
archaïsch, complex en boden dikwijls een wonderlijke weerstand tegen 
modernisering, sanering en rationalisering van bovenaf. Tegelijkertijd was 

het particuliere bouwen een industrie waarbinnen belangrijke innovaties, 
experimenten en ingrijpende veranderingen ontstonden. Hun ontstaan en 
hun succes werden niet bepaald door een gecentraliseerd project, maar 
door de ‘onzichtbare hand’ van de markteconomie. De drang van nieuw-
zakelijke architecten maar ook van sommige hervormingsgezinde politici 
en verlicht-liberale ondernemers uit de jaren twintig en dertig om de stad 
af te breken en op maagdelijke velden een nieuwe te bouwen is niet los te 
zien van hun drang om het bestaande bouwbedrijf te vervangen door iets 
geheel nieuws. Met andere woorden: de drang om de architecture mineure 
te vervangen door heldere stedenbouwkundige figuren, was dezelfde als 
die om de économie mineure van het bouwbedrijf te vervangen door een 
heldere gecentraliseerde en getayloriseerde industrie. Noud de Vreeze heeft 
erop gewezen hoe in het tijdschrift van de Nederlandse CIAM delegaties 
De 8 en Opbouw steeds weer pleidooien werden opgenomen voor een 
industriële, op prefabricatie gebaseerde, centraal georganiseerde bouw-
productie. “Het werd het thema bij uitstek waarmee ‘moderne’ architecten 
als Van Tijen, Duiker, Van Loghem, Van Eesteren en Merkelbach zich 
profileerden ten opzichte van hun traditionele vakgenoten. Dat gebeurde 
overigens voor een belangrijker deel in de door hen geschreven boeken en 
tijdschriftartikelen dan in de praktijk van het bouwen.” 34  De discussie in 
kringen van moderne architecten of industrialisatie van de woningbouw 
een reële optie, of een modernistische dagdroom was, ging door tot in 
de jaren zestig en zeventig, zo blijkt uit de recente monografie over John 
Habraken en de Stichting Architecten Research. 35

In de praktijk bleek de industrialisatie van de bouwproductie veel moei-
lijker te zijn dan de boeken en ontwerpen van de moderne architecten 
en verlichte ondernemers in de jaren twintig en dertig suggereren. Dat 
is een stelling van Van der Wal die naderhand door ontelbare onder-
zoeken van Hugo Priemus is bevestigd: het bouwbedrijf in de twintigste 
eeuw werd gekenmerkt door een zeer ongelijkmatige systematisering en 
modernisering.36 Een symptoom was de verwetenschappelijking van de 
bouw. Door de ontwikkeling van fysische vakken als de statica werden 
ingenieurs betrokken bij het ontwerp en de uitvoering van grootschalige 
bouwwerken. Dit uitte zich in de stijging van het aantal ingenieurs werk-
zaam in het bouwbedrijf tussen 1918 en 1928. 37  De overgang van traditie 
en empirie naar analyse en wetenschap gebeurde eveneens op het gebied 
van de arbeidsdeling en de bedrijfsleiding. Maar de rationalisering en de 
schaalvergroting binnen het bouwbedrijf was een ongelijkmatig proces; 
de weg- en waterbouwkunde ontwikkelde zich snel, alsmede enkele 
grote aannemersbedrijven. De kleine aannemers en de bouwondernemers 
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bleven opereren op veelal dezelfde schaal als voorheen. Hierin speelden 
volgens Van der Wal niet alleen de remmende effecten van een eeuwen-
oude traditie in mee, maar vooral het feit dat arbeidsdeling een probleem 
was bij het bouwen van huizen. Aangezien de arbeid bestond uit telkens 
wisselende groepen arbeiders die op zichzelf staande werkzaamheden 
uitvoerden kon van een optimalisering van de werkvloer naar Tayloristisch 
of Fordistisch model geen sprake zijn. De werkvloer verplaatste zich steeds 
en werd gebruikt door telkens wisselende groepen van gespecialiseerde 
werklui. 38  Een echt grootbedrijf zou het bouwbedrijf nooit worden aldus 
Van der Wal: “de aard van het product en de steeds wisselende plaats 
der productie maken dit tot een onmogelijkheid.” 39

Tegenover het paradigma van de arbeidsdeling introduceerde Van der Wal 
die van de arbeidsverbinding. 40  Arbeidsverbinding betekende voor Van der 
Wal een vorm van modernisering, waarbij de verschillende deelnemers 
aan de bouwpraktijk met behoud van hun specialismen, hun identiteit 
en hun omvang, hun activiteiten zodanig op elkaar afstemden, dat de 
gehele industrietak gestroomlijnd wordt en zich in feite gaat gedragen als 
een grootbedrijf. In zijn slotbeschouwingen wees hij op de belangrijkste 
opdracht aan het bouwbedrijf: het bouwen van goede en goedkope ar-
beiderswoningen. Hij liet zien dat het bouwbedrijf door zijn kleine schaal 
telkens onmiddellijk winst moest maken, en dat het met de conventionele 
constructiemethoden geen goedkoper huis kon bouwen maar ook niet 
kon investeren in apparatuur en kennis. Industrialisatie, mechanisering, 
verwetenschappelijking en management zouden volgens Van der Wal 
het bouwbedrijf in toenemende mate blijven transformeren.

Toch was het slagen of het mislukken van de rationalisering van de 
woningbouw in de jaren twintig eerder afhankelijk van politiek-eco-
nomische dan van technische of bedrijfskundige ontwikkelingen. De 
debatten over de normalisatie van de woningplattegronden die aan het 
einde van de Eerste Wereldoorlog opkwamen, hadden een uitgesproken 
ideologisch karakter. Hierin kwamen de liberaal ingestelde architecten, 
ondernemers, verenigingen en de bestuurders die geloofden in een mi-
nimaal overheidsingrijpen, tegenover de progressief ingestelde partijen te 
staan die geloofden in een maximale toepassing van de instrumenten die 
de Woningwet bood. De meest extreme toepassing van industrialisatie 
gecombineerd met standaardisatie werd voorgesteld door de directeur 
van het Amsterdamse Bouw en Woning Toezicht, J. van der Waerden. 
Voor het Nationale Woningcongres van 1918 pleitte hij voor een ge-
centraliseerde massaproductie van woningen. Bouwmaterialen zouden 

centraal ingekocht en gedistribueerd worden; kredieten en hypotheken 
zouden centraal geregeld worden, bouwonderdelen zouden genorma-
liseerd worden en er zou een zeer klein aantal woningtypes worden 
vastgesteld dat voor uitvoering in aanmerking kwam. 41  Architecten als 
Oud en Berlage hadden al eerder gepleit voor totale normalisatie omdat 
zij daarin de mogelijkheid zagen van een volkomen anders geaarde ste-
denbouw en architectuur, vrij van de willekeur en fragmentatie van de 
particuliere bouw. Oud noemde dit in een artikel in De Stijl uit 1917 ‘Het 
Monumentale Stadsbeeld’: “Het stadsbeeld wordt hoofdzakelijk bepaald 
door het straatbeeld. bij de bepaling van het karakter van het moderne 
straatbeeld, zal op ideële en praktische gronden uitgegaan moeten worden 
van het straatbeeld als geheel. Op ideële gronden, zoals boven aange-
toond; op praktische gronden, omdat bij de moderne stadsbebouwing 
meer en meer het particulier initiatief zal verdwijnen en de massa- of 
blokbouw in de plaats zal komen van den bouw van het afzonderlijke 
huis. Het moderne straatbeeld zal dus in scherpe tegenstelling tot het 
oude straatbeeld, waarin de huizen willekeurig samengevoegd zijn, be-
heerscht worden door woningblokken, waarin de huizen zich zullen 
ordenen tot een rythmisch spel van vlak en massa.” 42  In een artikel uit 
1918 geheten Bouwkunst en normalisatie schreef Oud: “De anarchie in 
het bouwbedrijf in onesthetischen, zoowel als in hyper-esthetischen zin 
zal haar beteugeling vinden in de toepassing op zuiveren grondslag van 
de massa-productie, d.w.z. in de esthetische uitbeelding van het massa-
product. De architect treedt dan steeds op als regisseur, die de massa-
producten tot een bouwkunstig geheel ensceneert: verhoudingskunst. 
Waarbij hij, die daaraan behoefte heeft, zijn lust tot esthetische excessen 
aan het particuliere huis zal kunnen toevertrouwen.” 43  Ouds idee was 
duidelijk; de particulier bouwt voor de particulier, de overheid voor het 
collectief; de particulier hyper-esthetisch en individueel, de overheid 
rationeel en genormaliseerd. Voor de architecten voorzag hij een geheel 
andere taak dan het ‘botvieren van esthetische lusten’: “De architect 
treedt dan op als regisseur die de massaproducten tot een bouwkundig 
geheel ensceneert.” Oud was overtuigd van de economische onafwend-
baarheid van zijn stadsbeeld omdat “een gedeeltelijke opheffing van de 
individuele esthetische vrijheid een kostenbesparing met zich mee zou 
sparen die aan de maat, de samenstelling en de uitbeelding van elke 
woning (dus aan de gemeenschap) ten goede komt – zonder schade in 
esthetisch opzicht – integendeel!” 44  De recente monografie over Oud laat 
zien dat de ontwikkeling van Ouds ideeën over de verhouding tussen 
architectuur, stadsbeeld en woningbouw geheel in het teken stonden 
van zijn positie bij de Rotterdamse Woningdienst. En het waren juist 
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de partners van Oud in de avant-garde van De Stijl, Van Doesburgh en 
Mondriaan, die Oud aanmoedigden zijn ambtelijke machtspositie zoveel 
mogelijk te combineren met hun artistieke en maatschappelijke idealen. 
Standaardisatie en massaproductie zagen zij als directe vertalingen van 
De Stijl-principes naar de schaal van de stad. 45  Enige jaren later zou 
Cornelis van Eesteren het idee van een stad gebaseerd op een extrapolatie 
van de massaproductie van woningen propageren: “Deze (de wooncel-
len, W.V.) lenen zich voor de serieproductie, want 80% van de bevolking 
heeft weinig gedifferentieerde woonbehoeften. Combinaties van cellen 
vormen typen, die gestalte geven aan het bouwblok als basiselement van 
de nieuwe stad. Bouwblok en infrastructuur bepalen als producten van 
de moderne techniek voortaan het ‘stedelijk beeld’.” 46

De arbeidersbeweging en een deel van de architectenwereld waren min-
der positief over voorstellen als die van Van der Waerden. Hij en zijn 
gedachtegoed werden fel verdedigd door onder andere Van Eesteren, 
Oud en Berlage. Deze laatste hekelde de door nostalgie ingegeven angst 
voor eentonigheid van de arbeider en de ouderwetse vrees van de ar-
chitecten voor het opgeven van hun individueel kunstenaarschap. 47  J.J.P. 
Oud voegde daaraan toe: “eens te meer zij bewezen dat men socialist 
en zelfs marxist kan zijn, zonder sociaal te voelen.” 48  Dit conflict is de 
geschiedenis ingegaan als een harde confrontatie tussen een inerte, lais-
sez faire traditie en de heldhaftige vernieuwingsdrang van een kleine 
groep architecten. Ook Noud de Vreeze interpreteert de weerstand van 
de architecten en arbeiders vanuit de angst die zij zouden hebben gehad 
voor het verlies aan creativiteit en voor monotone woonomgevingen. 49  
Toch had Oud, net als zijn voorgangers Berlage en De Bazel, naast zijn 
felle polariserende verdediging van Van der Waerden, bezwaren tegen 
de totale standaardisatie die deze voorstond. Deze architecten voelden 
meer voor een standaardisatie op kleinere schaal, die architectonische 
definitie van cluster tot cluster mogelijk maakte. Deze nuancering is 
echter dikwijls in het strijdgewoel ten onder gegaan. 50

De weerstand tegen de totale normalisatie van Van der Waerden kwam 
niet alleen voort uit de angst voor het nieuwe, maar ook door een andere 
interpretatie van de Woningwet. Waar Van der Waerden en de meer 
radicale architecten in de Woningwet de belofte zagen van een volkshuis-
vesting zonder de onvoorspelbaarheid van de markteconomie, hielden 
anderen de Woningwet eerder voor een regulerend instrument voor de 
bestaande bouwsector. Velen uit de arbeidersbeweging zagen marktwer-
king bovendien als voorwaarde voor een goede volkshuisvesting. In het 

tijdschrift Bouwwereld maakte in 1918 de architect Z. Gulden duidelijk 
dat men op het woningcongres niet streed tegen het stedenbouwkundige 
idee van de blokbouw, ofwel het monumentale stadsbeeld, maar wel tegen 
de normalisatie als middel om dit te bereiken. 51  Gulden verwoordde 
onder andere de weerstand van de woningbouwverenigingen tegen de 
normalisatie. Deze instellingen, voor wie de Woningwet zo’n belangrijke 
plaats had ingeruimd, hingen in de periode onmiddellijk na de Eerste 
Wereldoorlog immers sterk aan hun kleinschalige, regionale of zelfs 
buurtgebonden identiteit, die dikwijls ook nog confessioneel of politiek 
bepaald was. 52  De normalisatie – zo stelde Gulden – zou de mogelijk-
heden die de arbeider had verworven om de ontwikkeling van steeds 
betere woningen te beïnvloeden afsnijden. “Toen de arbeiders de eerste 
stappen zetten op het terrein van de volkshuisvesting moesten zij geleid 
worden door hen, die zich speciaal in deze zaak hadden ingewerkt, de 
architecten. Thans zijn het de arbeiders zelf die de leiding hebben en de 
architecten drijven in een richting, die zij menen, dat overeenkomstig 
de kracht van de arbeidersklasse noodzakelijk is... Het beste is dat te 
vergelijken met de woningen die gebouwd worden door de arbeiders of 
belanghebbenden zelf en die gebouwd worden door de belangstellende 
dames en heren die ‘het zo’n dankbaar terrein vinden’. Plaats nu eens 
de woningen gebouwd door de eerste naast die van de tweede groep 
dan bemerkt men eerst het verschil. De woningen van de eerste zijn de 
grootste en duurste, terwijl de kleinste steeds door de laatste gebouwd 
worden. In enkele steden en vooral niet in de kleinste wordt in den laatste 
tijd ook de laatste groep, die der belanghebbenden meer geholpen met 
de bouw der woningen dan de eerste. De gedachten van de belangstel-
lende is, als er maar woningen komen, die van de belanghebbende, wat 
voor woningen krijgen wij? In hogere regionen ziet men niet graag dat 
opstuwen der arbeiders naar betere woningen! Het zal dan ook de taak 
zijn van de arbeiders om de strijd voor betere woningen te voeren en 
elke poging (om deze strijd tegen te gaan, W.V.), ook al wordt zij gedaan 
door middel van een geïllustreerde brochure van Dr. Berlage zal moeten 
worden afgewezen.” 53  De kritiek was ontluisterend omdat het de radicale 
architecten en politici schaarde in de groep van de ‘belangstellenden’, 
die vanuit hun ‘hogere regionen’ de arbeider een woning- en stadsvorm 
oplegden die voor altijd goed moest zijn. De arbeiders en de particuliere 
bouwers zijn beide ‘belanghebbenden’, omdat zij vanuit de dagelijkse 
werkelijkheid direct belang hebben bij een gezonde woningmarkt en 
bouwwereld. De arbeider wil – zo stelde de schrijver – vooruit kunnen, en 
wil grotere in plaats van kleinere woningen. Daarin bestaat er consensus 
met de bouwondernemers en met de sociaal-democratische overheid die 
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wil dat de rijkere gezinnen kunnen doorschuiven naar grotere woningen. 
De Vreeze: “Zowel op landelijk als op lokaal niveau bleef de ideologie 
van een ondernemingsgewijze, particuliere bouwproductie dominant. 
Financiële ondersteuning van de woningbouw door de overheid zag men 
als tijdelijke zaak, een uitzondering in noodsituaties.” 54

Bij de voorstanders van een gecentraliseerd overheidsingrijpen in de 
volkshuisvesting waren ook genuanceerdere geluiden te horen dan die van 
Van der Waerden, Berlage, Oud of Van Loghem. In zijn proefschrift uit 
1920 schreef de inspecteur van de volkshuisvesting H.G. van Beusekom 
het volgende: “Het ware beter dat men geen tijd en energie verspilde 
met steeds nieuwe ontwerpen te maken, maar dat men aan enkele een-
heidstypen vasthield en die uitwerkte. Of nog beter, dat het Rijk alleen 
voorschot verleende voor den bouw door vereenigingen, wanneer de 
plattegrond precies volgens een in verband met de plaatselijke omstan-
digheden normaaltype is. Normalisatie met één type voor het geheele 
land is al te mechanisch, men moet den mensch toch mensch laten.” 55  
Een gecentraliseerd beleid dat op basis van voorbeeldplattegronden 
voorschotten verstrekt en daarbij een regionale differentiatie nastreeft 
is ook het model dat men meer dan dertig jaar later hanteerde tijdens 
de wederopbouw. Dit compromis tussen plaatselijke differentiatie en 
regionale standaardisatie zou vanaf de jaren twintig tot na de oorlog het 
Nederlandse volkshuisvestings- en stedenbouwbeleid blijven bepalen. 
Ook de debatten tijdens de bezetting, waarin van Beusekom eveneens 
een belangrijke rol zou spelen, werden er door beheerst. 56

De discussies in Nederland over de rationalisering van de woningbouw 
weerspiegelden een breder, internationaal debat over de toepassing van 
rationalisering en Taylorisering in de nationale economieën. De histori-
cus Charles Maier heeft gewezen op de verschillende manieren waarop 
in Europa uit de Verenigde Staten afkomstige methodes als Taylorisme 
en Fordisme werden ontvangen. Daarbij stond Taylorisme vooral voor 
het na diepgaande analyse herstructureren van de handelingen van de 
arbeiders, en Fordisme voor het aanpakken van alle aspecten van de 
economie, van de fabriek tot en met het vergroten van de koopkracht. De 
vernieuwingen van de industrie door bijvoorbeeld scientific management 
werden aangewend om bestaande industrieën efficiënter en productie-
ver te laten zijn. Frederick Taylors analyse van de handelingen die een 
arbeider maakte en de vernieuwingen die hij daarin aanbracht, wisten 
de productiviteit van hele industrietakken drastisch te verhogen. Talloze 
bedrijven, steden en mensen hebben daarvan geprofiteerd. Er was echter 

een tweede, meer radicale toepassing van de efficiency ideeën uit de Ver-
enigde Staten. Europese hervormers zagen er de mogelijkheid in om het 
gehele kapitalistische systeem te vervangen door een nieuw systeem. De 
extreme consequentie van Henry Fords totale economieën en Frederick 
Taylors efficiency was immers dat tekorten, en de daaruit voortvloeiende 
conflicten tussen de arbeiders en de bazen, zouden verdwijnen. Om tot 
deze utopische staat te komen moesten nationale economieën vanuit het 
niets opgebouwd worden naar Fordistische en Tayloristische methodes. 
Dit kon, zo schrijft Maier, binnen verschillende ideologische systemen, 
die allen de staat centraal stelden: communisme of fascisme. 57  Er waren 
uiteraard ook tussenvormen; het sociaal-democratische Duitsland van 
tussen de twee wereldoorlogen is daar een voorbeeld van. Toen gekozen 
werd voor een consensus tussen de verschillende belangen binnen de 
nationale economie, trachtte de Duitse staat toch belangrijke takken van de 
industrie radicaal te hervormen. Er werden reusachtige coalities gesloten 
tussen staatsbedrijven, corporatistische organisaties zoals woningcorpo-
raties en grote private industrieën. Het meest zichtbare voorbeeld van 
deze sociaal-democratische modernisering, wordt wellicht gegeven door 
woningbouw-ensembles als die van Ernst May in Frankfurt en Martin 
Wagner in Berlijn. Hier wisten gloednieuwe en gecentraliseerde organisa-
ties, met de meest moderne bouwtechnische middelen, hele stadsdelen te 
bouwen, die tot in de kleinste details ontworpen waren vanuit één enkele 
visie. Bovendien vertegenwoordigden deze stadswijken Europese versies 
van de Amerikaanse droom van efficiency en democratische luxe. De 
Frankfurter Küche is hiervoor de beste metafoor. Nederland heeft echter 
steeds met beide voeten in de eerste categorie gestaan, die waarin methodes 
als Taylorisering en Fordisme op pragmatische en opportunistische wijze 
werden toegepast, daar waar het nodig en mogelijk was. Projecten zoals 
Das Neue Frankfurt of de uitbreidingswijken van Berlijn zijn hier dan ook 
nooit gerealiseerd, net zomin als de politiek-economische omwentelingen 
zoals die in Duitsland plaatsvonden hier een kans hebben gekregen.

Ook binnen een land als Nederland, waar in het interbellum een radicale 
hervorming van de economie of de industrie geen kans maakte, waren 
sommige architecten gevoelig voor de meer utopische aspecten van in-
dustrialisering, rationalisering, Taylorisering en Fordisme. In Nederland 
was de architect J.B. van Loghem een pleitbezorger van deze tendens. 
Gedurende de jaren dertig was hij bijvoorbeeld in de Sovjet Unie, om 
mee te helpen nieuwe steden te bouwen in het te ontginnen Siberië. 
Hij schreef in 1932: “Als er één terrein is, waarop kwaliteitsverbetering 
dringend nodig is, dan is het zeker op het gebied der woningbouw, waar 
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de kwaliteit de grenzen van het toelaatbare reeds lang heeft overschre-
den. Alleen een grootindustrie op gezonde financiële basis is in staat 
deze voorwaarden voor beter wonen technisch te vervullen. De nieuwe 
techniek zal o.a. in staat zijn in het groot, lichte, uitneembare woningen, 
die woontechnisch goed en tevens goedkoop zijn, te produceren.” 58  Van 
Loghem gaf blijk van wat de architectuurhistoricus Gilbert Herbert in 
zijn boek The Dream of the Factory-made House uit 1984 het ‘Henry Ford 
syndroom’ heeft genoemd: “The architectural profession has long been 
suffering from recurring bouts of the Henry Ford syndrome (Why can’t 
we mass-produce houses – standard, well designed, at low-cost – in the 
same way Ford mass-produces cars?) encapsulated in a dream of a me-
chanically produced mass product which Siegfried Giedion once called 
‘Wohnford’.” 59  De bekende Zwitserse architectuurhistoricus en secretaris 
van CIAM, Siegfried Giedion, gebruikte deze term bij zijn beschrijving 
van J.J.P. Ouds Kiefhoek-woningen, die er machinaal geproduceerd uit-
zagen maar in feite traditioneel waren gebouwd. 60

Voor veel moderne architecten aan het einde van de jaren twintig bleef de 
machine-metafoor voor de woningbouw een puur retorisch figuur. Tege-
lijkertijd waren er een aantal belangrijke experimenten met het industrieel 
vervaardigen van woonwijken. Uit de vergelijking van dergelijke projecten 
in Nederland en Duitsland komen duidelijke verschillen naar voren. In 
het eerste decennium na de Eerste Wereldoorlog wisten progressieve 
bestuurders in de gemeente Rotterdam het particuliere bouwbedrijf te 
omzeilen ten gunste van Nederlandse en buitenlandse betonbedrijven 
voor het bouwen van een aantal woningen in Rotterdam Zuid. Marieke 
Kuipers heeft in haar studie naar deze woningcomplexen aangetoond 
dat het motief voor de sociaal-democratische bestuurders vooral was 
werk te verschaffen en de woningnood aan te pakken. De Rotterdamse 
betonbouw kwam onder andere voort uit het bezoek dat A. Plate, direc-
teur van de gemeentelijke Woningdienst, A. Heijkoop, wethouder voor 
Sociale Belangen en J.J.P. Oud, architect voor de Woningdienst, brachten 
aan betonwijken in Hamburg en Bremen. Op basis daarvan besloten zij 
de Duitse Firma Kossel 200 woningen te laten bouwen in Rotterdam. 
Tegelijkertijd werkten zij samen met de Nederlandse betonfirma IGB. 
Die liet zelf ontwerpen maken, waardoor bijvoorbeeld een uitgesproken 
voorstander van betonarchitectuur als Oud, niet de kans kreeg om ook 
werkelijk met dit materiaal te werken. De ontwerpen van minder bekende 
architecten als Hulsbosch en Hardeveld werden dan ook bekritiseerd 
voor hun ouderwetsheid en voor het feit dat ze op baksteenarchitectuur 
leken. De betonwijken in Rotterdam Zuid vallen inderdaad niet op door 

een industriële uitstraling; integendeel. Het zijn vrij intieme buurten 
geworden, met bijna pittoresk aandoende hoekige woningen, gelegen 
in de Rotterdamse volkswijk Bloemhof. Ze laten zien dat betonbouw 
absoluut niet tegenstrijdig was met de stedenbouwkundige lijnen van de 
ontwerper van de uitbreidingsplannen op Zuid, W.G. Witteveen, noch 
met de architectonische tendensen van de tuinwijk, zoals die waren in-
gezet door Granpré-Molière in het nabijgelegen Vreewijk. Zonder enige 
experimentele architectonische pretentie, bleek de betonbouw perfect te 
passen in het Rotterdam van de jaren twintig.

In dezelfde periode werkte de Duitse architect en directeur van het Bauhaus 
Walter Gropius aan een radicalere toepassing van industriële technieken 
in de woningbouw, in de Siedlung Törten in Dessau uit 1926. 61  In plaats 
van met industriële technieken gemaakte woningen in te passen in een 
bestaand stedenbouwkundig plan, draaide Gropius de volgorde om. De 
stedenbouwkundige vorm kwam voort uit de wijze waarop de elemen-
ten voor de woningen werden aangevoerd, geplaatst en geassembleerd. 
Daarbij overheerste de logica van de lopende band van Henry Ford en 
de gerationaliseerde arbeidshandelingen van Frederick Taylor. De ligging 
van de huizen, de straatbreedte en de dimensionering van de huizen ko-
men voort uit het tracé van de spoorlijnen waarover de kranen liepen, de 
chronologie van de assemblage, de ligging van de gieterijen etc. De grotere 
bouwelementen werden elders gemaakt en aangevoerd; maar verder was 
het bijna een autarkische productieplaats. Veel van de elementen werden 
ter plekke gefabriceerd en grondstoffen als zand en gravel werden ter 
plaatse gedolven. De wijk Törten was als het ware een kleine openlucht 
versie van de Ford fabrieken in River Rouge bij Detroit. Maar in plaats 
van een hal waar onderdelen inkwamen en hele auto’s weer uitrolden, 
was het afgewerkte product van deze fabriek, één woonwijk op exact 
dezelfde plek. De presentatietekeningen die Gropius maakte zijn geen 
artists impressions van een eindbeeld, maar axonometrische tekeningen die 
het constructieproces inzichtelijk maken. 62  Ten opzichte van de in puur 
technisch opzicht niet minder vooruitstrevende betonwijken in Rotterdam 
Zuid, laat Törten een geheel andere filosofie zien. Waar in Rotterdam 
de betonbouw met een zekere pragmatiek werd ingezet om de stedelijke 
woningnood aan te pakken en bestaande stedenbouwkundige plannen in 
te vullen, gebruikte Gropius industriële bouw als een aanleiding om een 
geheel nieuwe ruimtelijke logica te introduceren in de stad: die van het 
industriële productieproces. Deze viel niet te verenigen met het bestaande: 
noch op het gebied van stedenbouwkundige plannen, noch op dat van 
architectonisch ontwerp, noch met bestaande bouwbedrijven.
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De betonwijken in Rotterdam laten daarentegen zien dat aan het be-
gin van de jaren twintig betonbouw enkele jaren lang een economisch 
haalbare optie was, ook binnen de bestaande verhoudingen en binnen 
de bestaande stedenbouwkundige plannen. Dat het experiment werd 
beëindigd, kwam door redenen die een mengeling waren van politieke 
wil, economische omstandigheden en technische kwaliteit. Het Rijk ont-
hield haar goedkeuring aan nóg meer actief ingrijpen door gemeentes; 
op de lange duur bleken traditionele bouwmethoden toch goedkoper te 
zijn en de betonwoningen bleken last van vochtoverlast te hebben. De 
opkomst en ondergang van dergelijke experimenten in Rotterdam werd 
veroorzaakt door de spanning tussen twee tendensen in de volkshuis-
vestingspolitiek. De eerste was een liberale tendens, die er onder andere 
toe leidde dat men het bouwen van alkoofwoningen niet verbood tot 
1937. De tweede was een interventionistische, die er toe leidde dat de 
gemeente voor eigen risico en eigen bezit woningen liet bouwen door 
middel van experimentele technieken. Uit Kuipers’ boek blijkt dat de 
baksteenfirma’s, van wie de grootste afnemers de traditioneel bouwende 
particuliere bouwbedrijven waren, gesteund werden door de liberalen, 
terwijl de dikwijls sociaal-democratische interventionisten gevoeliger 
waren voor de lobby van de betonbedrijven. 63

Het feit blijft dat de experimenten in betonbouw voortkwamen uit een 
uitzonderlijke periode waarin de instrumenten van de Woningwet werden 
gebruikt om met de particuliere bouwwereld te concurreren, in plaats van 
deze te reguleren. Marieke Kuipers concludeert: “De betonprojecten (waren) 
van betekenis geweest in de Rotterdamse huisvestingspolitiek die heen 
en weer slingerde tussen een afhankelijke opstelling van het particulier 
initiatief en actieve deelname in de woningproductie.” 64  Wat opvalt is dat 
in Amsterdam, noch in Rotterdam, noch in één van de andere steden waar 
de gemeente zelf woningen bestelde bij bedrijven, een beroep werd gedaan 
op de reeds aanwezige particuliere bouwbedrijven. Kennelijk hadden de 
steden er geen vertrouwen in dat de traditionele bouwbedrijven zich door 
iets anders lieten leiden dan door winst op korte termijn.

KENNIS EN HET BOUWBEDRIJF

Ons beeld van het particuliere bouwen in de jaren twintig en dertig zou 
verkeerd zijn als dat er één was van een blind functionerend organisme, 
gestuurd door marktwerking en individueel pragmatisme. Vernieuwing 
op architectonisch, economisch en organisatorisch niveau kwam voort 

uit het netwerk van verschillende vakgebieden, waarbinnen het bouw-
bedrijf functioneerde. We zouden deze wereld kunnen omschrijven als 
een voorbeeld van wat de planoloog Peter Hall een Innovative Milieu 
noemt: een (stedelijk) netwerk dat een centrum wordt van culturele 
en andersoortige vernieuwing. 65  Een Innovative Milieu ontstaat door de 
ongeplande gisting van diverse elementen: bijvoorbeeld een uitstekende 
fiscale wetgeving, een goede universiteit en een bijzonder dynamische 
markt voor een bepaald product. Het bouwbedrijf van Nederland in de 
jaren twintig en dertig was in die zin een innovatief milieu. De elementen 
waren: de grote behoefte aan woningen, de flexibele en kleinschalige 
structuur van het bouwbedrijf, de op vernieuwing en analyse gerichte 
moderne architectuurwereld die een bijzondere interesse had voor de 
volkshuisvesting en de toenemende stroom van binnen- en buitenlandse 
vaktijdschriften. Door dat laatste element konden relevante ontwikkelingen 
waar ook ter wereld met grote snelheid ook in Nederland bekend worden. 
Een onmogelijk te onderschatten conditie was tenslotte het bestuurlijk 
en financieel regime achter de Woningwet: bouwverordening, uitbrei-
dingsplan en schoonheidscommissie. Gelet op het complexe netwerk is 
het, historisch gezien, moeilijk de vinger te leggen op de precieze agenda 
van vernieuwing van het particuliere bouwbedrijf. Een van de weinige 
mogelijkheden om door te dringen tot de aspiraties van de particuliere 
bouwwereld, is het tijdschrift Het Bouwbedrijf tussen 1924 en 1947. Eerder 
is door Ed Taverne gewezen op de betekenis van dit tijdschrift als bron 
voor architectuurhistorisch onderzoek naar de positie van architectoni-
sche productie binnen de stedelijke economie: “Beperken we ons tot de 
structuur van de bouwnijverheid, waarnaar in ons land door Van der 
Wal en Hendriks onderzoek is gedaan; meer dan ooit zou het historisch 
onderzoek zich bezig moeten houden met de vraag in hoeverre de tech-
nische en organisatorische veranderingen in het bouwbedrijf de ruimte 
van de architectuur afbakenen; in hoeverre bepalen deze, in een gegeven 
historische periode, de formele concepten, de ontwerpgereedschappen en 
de technieken van de architectuur? We hoeven niet zo ver in de geschie-
denis (van de Nederlandse architectuur) terug te gaan voor voorbeelden 
van een dergelijke integrale benadering van de problemen van de bouw. 
In de jaren ‘20 verscheen het tijdschrift Het Bouwbedrijf, Technisch en 
commercieel Maandblad voor Aannemers, Architecten, Bouwondernemers, 
Fabrikanten en Handelaren. In dit tijdschrift werden de ervaringen bijeen-
gebracht van bouw- en woningtoezicht, wetenschappelijk onderzoek en 
de bouw- en ontwerppraktijk. Belangrijke thema’s waren de normalisatie 
van bouwmaterialen en plattegronden, marktontwikkelingen en analyses 
van gereedgekomen gebouwen. Naast elkaar stonden verhandelingen 
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over technische onderwerpen, productieaspecten, juridische problemen 
en cultureel-kritische beschouwingen over nationale en internationale 
architectuurstromingen.” 66 

 Uit het colofon van het tijdschrift blijkt direct de geschakeerdheid van 
de bouwwereld. De redactie bestond uit de hoogleraar bouwkunde J.G. 
Wattjes, de architect en lid van De Stijl Jan Wils en de econoom P.W. 
Scharroo. In de periode 1924 tot aan 1940 waren de medewerkers aan het 
tijdschrift onder andere Haagse School architect Co Brandes, de advocaat 
in het octrooirecht F. Bartels, de makelaar H. v.d. Schaar, de schilder en 
dichter Theo Van Doesburg, de architect Kropholler, de directeur van het 
adviesbureau Fayol H.J. Romeyn, de restauratie architect H. v.d. Kloot-
Meyburg, de architect van de Van Nellefabriek L.C. van der Vlugt, de 
stedenbouwkundigen J.M. de Casseres en C. van Eesteren, de directeur 
van Goudriaans constructiewerkplaatsen Van Genderen-Stort e.v.a. Vanaf 
1932 was het tijdschrift tevens orgaan van het Nederlands Instituut van 
Architecten (NIVA) en de Hinderwet-Vereeniging. In de inleiding van 
het allereerste nummer van Het Bouwbedrijf wordt over de opzet van 
het blad gezegd: “In onderscheiding met de bestemde periodieken op 
dit gebied, welke òf speciaal bestemd zijn voor een bepaalde categorie 
van hen, die in het bouwbedrijf een leidenden rol vervullen, òf in het 
bijzonder een enkel onderdeel behandelen, b.v. de bouwstoffen, is dit blad 
bestemd een band te slaan om allen, die bij het bouwbedrijf betrokken 
zijn: Aannemers, Architecten, Bouwondernemers, Fabrikanten van en 
Handelaren in alle materialen en onderdelen, die bij het bouwen gebruikt 
worden.” Umberto Barbieri en Cees Boekraad brengen het brede aanbod 
van vakgebieden in Het Bouwbedrijf in verband met het grote sociaal-
democratische project van de volkshuisvesting: “Het hele lichaam van 
de architectuur wordt in dit tijdschrift per orgaan ontleed om opnieuw 
te worden samengevoegd tot gezonde en schone huizen en steden. In de 
eerste jaargangen van Het Bouwbedrijf zijn het slechts partiële uitbrei-
dingsplannen, aparte gebouwen, beperkte techniese problemen en niet op 
elkaar afgestemde institutionele praktijken die de aandacht vragen. Naast 
deze dagelijkse bouwpraktijk ontwikkelt zich echter een elementaristische 
kompositiemethode, nieuwe wetenschappelijke onderzoeks- en plan-
ningstechnieken, die tesamen de voorwaarde vormen voor een integrale 
aanpak van woningbouw, stadsuitbreiding en planning van kulturele en 
industriële komplexen. Het Algemeen Uitbreidings Plan van Amsterdam 
(AUP) is hiervan het eerste voorbeeld op de schaal van een grote stad.”67 
In de lezing van Barbieri en Boekraad is Het Bouwbedrijf een aan De Stijl 
verwante poging om alle beschikbare elementen van de bouwwereld te 
verenigen in één consistent stedenbouwkundig project. Deze aan Tafuri 

schatplichtige interpretatie van de Nederlandse bouwwereld in de jaren 
twintig is twijfelachtig omdat veel nadruk wordt gelegd op het feit dat 
één van de oprichters van De Stijl – Theo van Doesburg – een vaste ar-
chitectuurrubriek had in Het Bouwbedrijf en dat de vroegere medewerker 
van Van Doesburgh en ontwerper van het AUP, Cornelis van Eesteren, 
ook bijdragen leverde. Het caleidoscopische karakter van het tijdschrift 
is echter niet te associëren met één ontwerpstroming. Noch De Stijl, noch 
het traditionalisme van Kropholler, die eveneens regelmatig bijdragen 
inleverde, domineerden. De verschillende bijdragen convergeren niet 
naar één doel maar vormen een afspiegeling van wat de bouwwereld 
op dat moment bezig hield. De stedenbouwkundige ontwikkeling die 
door de inhoud van Het Bouwbedrijf lijkt te worden ingekleurd is niet 
het door de overheid geleide, sociaal-democratische planningsproject 
van het AUP, maar de fragmentarisch aandoende, hortende en stotende, 
door particulier initiatief overheerste ontwikkeling van een havenstad 
als Rotterdam. Uit de veelheid van onderwerpen en vakgebieden die 
in het tijdschrift aan de orde komen kunnen we een aantal stedelijke 
thema’s destilleren die niet alleen de architecten aangingen, maar ook 
de technici, de ondernemers, de wetenschappers, de ambtenaren en de 
politici die aan het tijdschrift bijdroegen.

Zo is er het terugkerende thema van het steeds groter en sneller bouwen. 
Uiteraard zijn de Verenigde Staten hierin het land van belofte. In 1927 
werd aandacht besteed aan het Hotel Stevens in Detroit: Men vermeldde 
de totale bouwkosten van 29.000.000 dollar, het volume van 566.000 m3, 
de 12.660 meter radiator, de 22 liften, de 1000 vrouwelijke employees, 
de Steel-frame constructie waardoor de grootste balzaal ter wereld kon 
worden gebouwd met een vrije overspanning van 25, 4 bij 50,7 meter, 
onder andere ontsloten door een lift voor vrachtwagens en tenslotte 
het feit dat men in juni 1925 begon met de afbraak van de bestaande 
bebouwing en dat het gehele gebouw in het voorjaar van 1927 feestelijk 
geopend werd, nog geen twee jaar later.” 68  Een ander artikel beschrijft de 
managementaspecten van de snelbouw met als voorbeeld het 88,5 meter 
hoge Lawyers-building in Chicago dat in 36 werkdagen door 50 arbeiders 
is gebouwd. “Al de werkzaamheden grijpen soepel in elkaar en daar het 
arbeidsschema met de nauwkeurigheid van een uurwerk is samengesteld, 
is stilstand of verslapping van den bouw vrijwel uitgesloten.” 69

Een tweede thema dat vooral architecten van verschillende richtingen, 
monumentenzorgers, schoonheidscommissies en bestuurders bezighield 
was de inpassing van moderne programma’s en de toepassing van mo-



266 267

derne constructietechnieken in historische binnensteden. Dit vraagstuk 
kwam aan de orde in de beschouwing door Richard Rothschild van de 
prijswinnende inzending voor het nieuwe stationsgebouw Santa Maria 
Novella in Florence, ontworpen door een team onder leiding van Gio-
vanni Michelucci. In het artikel, met als titel Moderne architectuur in een 
mooie klassieke omgeving, wordt de jury, ondermeer bestaand uit Marcello 
Piacentini en Filippo Tommaso Marinetti, geprezen om het feit dat ze 
hebben gekozen voor een radicaal modern gebouw, juist wegens de nabij-
heid van de door Leon Battista Alberti ontworpen façade van de Santa 
Maria Novella. 70  De Delftse hoogleraar en architectuurhistoricus Wattjes 
voorzag Rothschilds artikel van een naschrift, waarmee hij het ontwerp 
deel maakt van een nationale polemiek over moderne architectuur in 
de historische stad. Hij schrijft opgelucht te zijn dat er in Florence geen 
gebouw is ontstaan dat: “de fijne details van Alberti’s gevel heeft trachten 
te kopiëren.” 71  Wattjes: “Door de grootscheid van beide bouwwerken 
zou een nog belachelijker stadsbeeld ontstaan dan de Groote Markt te 
Haarlem geeft aan te zien, wegens het bekende koffiehuis, dat als kari-
katuur van de Vleeschhal is opgetrokken. Inderdaad passen bij de fijne 
historische architectuurwerken van Italië zoowel uit de Romaansche en 
Gothische periode, als uit die van de Renaissance, een eerlijk en eenvou-
dig functionalisme nog het allerbest mits het zakelijke niet overdreven 
en te hard getoond wordt en evenmin de romantische mogelijkheden 
in het zakelijke sterk worden beklemtoond.” 72  Hierop aansluitend werd 
aandacht besteed aan het door H.J. Leppla ontworpen woongebouw aan 
de Koemarkt in Schiedam in De metamorfose van Schiedam’s Centrum 
door M. van Praag, de directeur van de Gemeentelijke Woningdienst 
van Schiedam. Leppla’s gebouw voldeed aan Wattjes’ opvatting van de 
automatische gepastheid van een functionalisme opgevat als de logische 
constructie van de architectuur. Het ontwerp was een voorbeeld van een 
gelukkige combinatie van de meest moderne typologieën en construc-
tiemiddelen met een bestaande ‘onpure’ stedenbouwkundige structuur. 
Bijzonder vond men de wijze waarop door Leppla’s gebouw de historisch 
gegroeide context een schaalsprong maakte. 73

Een derde thema dat vele aan het bouwbedrijf gelieerde beroepsgroe-
pen interesseerde was dat van ‘de automobiliteit’. Ook in dat opzicht 
was Amerika een voorland dat afwisselend met nauwelijks verholen 
ongeduld of met afschuw werd beschreven. Het thema was niet zozeer 
de auto zelf, of de aanleg van wegen, maar de immense impact van de 
automobilisering op het gebruik, de vorm, de economie en de cultuur 
van de stad. De artikelen over de impact van de automobiel bestreken 

vrijwel alle vakgebieden en denkrichtingen die in het tijdschrift aan de 
orde kwamen. Zo werden in het blad de reisverslagen opgenomen van 
de jonge architect Cornelis Van Eesteren bij foto’s van Knud Lonberg-
Holm. Als een voorloper van Reyner Banham keek Van Eesteren naar 
de American way of life in de manier waarop de Amerikaan zijn steden 
en landschappen doorkruist: “Verliefden leven in auto’s. In de parken, 
aan het water, nergens vindt men ‘s avonds voetgangers, maar overal 
staan kleine auto’s aan den oever. Asfaltvlinders gaan er op uit in kleine 
auto’s en Ford-wagentjes. Zondags rijdt de geheele bevolking uit de stad, 
waarbuiten ook alle landwegen en hoofdstraatwegen geasfalteerd zijn. Het 
is een genoegen aldus te rijden. De weg is altijd recht en door een witte 
streep in tweeën gedeeld. een oneindige processie van wagens trekt er 
over voort.” 74  In een later artikel ging Van Eesteren in op de specifiek- 
stedenbouwkundige impact van de automobiliteit: “De doorbraken à la 
Haussmann zijn niet meer voldoende. DE SCHAAL DER STEDEN 
VERANDERT. Het torenhuis, perfecter verkeersmiddelen en goed ge-
regelde verkeerswegen vormen de voornaamste middelen om vooral de 
centra opnieuw bruikbaar en voor hun doel geschikt te maken.” 75  Deze 
vroege ideeën van Van Eesteren voor een nieuwe, twintigste-eeuwse 
stedenbouw zouden terugkomen in zijn lezing met lichtbeelden uit 1928, 
die recentelijk door de architectuurhistoricus V. van Rossem is gerecon-
strueerd en becommentarieerd. 76  Van Rossem stelt dat het Van Eeste-
rens bedoeling was om door middel van vele dia’s begeleid door korte 
commentaren van hedendaagse stedelijke fenomenen verspreid over de 
wereld, het effect van een ‘stedenbouwkundige film’ te bereiken. Met 
deze filmische benadering wilde Van Eesteren zijn publiek doordringen 
van het dynamische, dikwijls ongeplande en in ieder geval niet langer 
classicistische karakter van de hedendaagse stad. 77  Dezelfde filmische 
sensibiliteit is terug te vinden in Van Eesterens reisbeschrijvingen in Het 
Bouwbedrijf van enkele jaren eerder.
 De effecten van de auto op de stad waren niet alleen in de Verenigde 
Staten zichtbaar. In 1929 publiceerde Het Bouwbedrijf een lange lezing met 
lichtbeelden die door de Berlijnse ingenieur Georg Müller was gegeven 
voor de Hinderwetvereniging, met als titel Het Garage-probleem in de grote 
stad. Uitgaande van een grote hoeveelheid van economische, financiële, 
demografische en technische gegevens toonde Müller de noodzaak van een 
efficiënte opvang van auto’s in de binnenstad aan. Het meest opvallende 
deel van Müllers lezing is de beschrijving die hij geeft van een typische 
hedendaagse Europese stad: “Komt men van buiten een wereldstad bin-
nen dan zal men verschillende garage-typen gepasseerd zijn, als men in 
de eigenlijke city is aangekomen. In de voorsteden, waar het villa-type 
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nog een rol speelt, ziet men vaak verplaatsbare afzonderlijke garages, 
samengesteld uit gegolfd plaatijzer, hout, gewapend beton, asbest-cement 
of soortgelijke bouwstoffen. Het zijn producten der moderne ijzer- of 
bouwindustrie, welke sinds korten tijd genormaliseerd zijn... In de woon-
wijken der beter gesitueerden met vier- tot vijf verdiepingenbouw worden 
steeds meer keldergarages onder het binnenterrein gebouwd, welke aan 
de huurders der woningen verhuurd worden... Het opvolgende type garage 
voor meer wagens is de blokgarage, waarbij de randbebouwing van het 
blok geheel in ééne hand berust. Men kan het zodanig inrichten dat op 
het geheele blok slechts één of twee trottoirkruisingen voorkomen... Hoe 
verder men in de binnenstad komt, des te meer klemt het wegens de 
hoogere bouwkosten, ook meer verdiepingen naar boven en naar beneden 
te maken en met het garagebouwwerk aan de straatgrens te komen... Bij 
deze garages van 5 – 12 verdiepingen die een nieuw element vormen in 
de groote stad, is het probleem van de hoogte-overwinning het belang-
rijkste en het moeilijkste, omdat het zoo onmiddellijk de economie van 
het bedrijf beïnvloedt.” 78  Het ogenschijnlijk bizarre idee om steden te 
beschrijven aan de hand van het soort garages dat men passeert, geeft 
een perfect beeld van hoe de stad in het interbellum verscheen aan de 
automobilist, en hoe de automobiel de stad aan het veranderen was.

J.H. VAN DEN BROEK EN W. VAN TIJEN

In 1927 vestigde J.H. van den Broek zich als zelfstandig architect in 
Rotterdam. De eerste tien jaar van zijn carrière zou hij honderden wo-
ningen ontwerpen voor particuliere bouwbedrijven en aannemers. Uit 
de mondelinge overleveringen van Van den Broeks eerste decennium in 
de bouwwereld van Rotterdam komt een beeld naar voren van gewoon-
heid, kleinschaligheid en een fijnmazige complexiteit. Familiebanden 
blijken een belangrijke rol te hebben gespeeld, evenals mond-op-mond 
reclame, collegiale loyaliteit en politieke en sociale kruiwagens. Zo was 
het aan zijn vader de aannemer te danken dat Van den Broek een vlie-
gende start kon maken in Rotterdam. Diens contacten in de Rotterdamse 
bouwwereld zorgden ervoor dat de jonge architect in 1927 de opdracht 
kreeg van het particuliere bouwbedrijf Snoek & Van der Velden om 
een groot complex woningen en winkels aan het Mathenesserplein te 
ontwerpen. De hiermee opgedane praktijkervaring hielp Van den Broek 
bij de uitbouw van een netwerk van opdrachtgevers en bouwbedrijven. 
Van den Broeks vader gebruikte zijn contacten om zijn zoons praktijk 
ook tijdens de crisisjaren te laten bloeien. Dit hield in dat hij zich elke 

dag naar de halfronde zaal van Café Pschorr op de eerste verdieping 
van het station Hofplein begaf. Pschorr was de plek waar de aannemers, 
eigenbouwers, ondernemers en architecten nieuws uitwisselden. Dikwijls 
ging het om openbare inschrijvingen voor in erfpacht uit te geven ge-
meentelijke grond. Deze werden als een soort veilingen gehouden in de 
verenigingszalen van de eigenbouwers in de Witte de Withstraat. Soms 
ging het ook om ondernemers die woningbouw wilden realiseren op hun 
voormalig fabrieksterrein, of om moeilijkheden die eigenbouwers hadden 
met bepaalde woningtypes op bepaalde locaties, of om tekortkomingen 
of voordelen van nieuwe leveranciers en producten, om de heersende 
aandachtspunten van de gemeentelijke inspectiediensten etc.

Om te functioneren binnen het grotere geheel van het Rotterdamse 
bouwbedrijf moest een klein architectenbureau als dat van Van den 
Broek veelsoortige allianties aan gaan. Samenwerkingsverbanden tussen 
‘gewone’ architecten waren ook in de jaren twintig en dertig niet geba-
seerd op een gelijkheid in denken, maar op praktische overwegingen. 
Een architect had bijvoorbeeld wèl de contacten maar niet de tekenaars 
in huis om een opdracht te kunnen uitvoeren. Of hij beschikte voor een 
bepaalde opgave wèl over de kennis maar nog niet over de ervaring. Het 
kon ook voorkomen dat hij wèl de opdrachtgever had overtuigd, maar 
bij de gemeente niet hoog genoeg stond aangeschreven om een plan te 
laten goedkeuren. Architecten sloten zich tijdelijk bij elkaar aan volgens 
schikkingen die op de beste manier hun specifieke probleem oploste.

Ook Van den Broek bewoog zich binnen verschillende netwerken. Voor-
dat hij zich in 1937 en 1948 officieel zou associëren met respectievelijk 
Brinkman en Bakema had hij al een reeks samenwerkingsverbanden 
met verschillende architecten achter de rug. Voor de meer experimentele 
opdrachten werkte hij samen met de aan de Bauhochschule van Wei-
mar opgeleide H. Leppla – waarover in het volgende hoofdstuk meer –, 
terwijl hij speciaal voor de opdrachten in de burgerlijke, door Witteveen 
ontworpen stadswijk Blijdorp een tijdelijke alliantie aanging met het 
bureau Otten & Ten Bosch. Het bureau Otten & Ten Bosch was een 
lokale, pragmatische maar conventionele praktijk die geen enkele relatie  
onderhield met de ideologische debatten van het Nieuwe Bouwen en  
die stilistisch verwant was aan de Haagse School. 79  Leppla had in het 
bureau van Van den Broek een aparte ruimte waarin hij werkte aan 
innovatieve constructieve en typologische oplossingen terwijl hij ook 
een eigen praktijk bezat in Schiedam. Hij publiceerde onder andere in 
De Opbouw artikelen over typologische vernieuwingen. 80  De uitwerking 
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van zijn onder eigen naam gemaakte ontwerpen liet hij soms over aan 
het bureau van Van den Broek, met als gevolg dat de tekenaars van Van 
den Broek soms niet wisten of zij nu een plan van Van den Broek, Van 
den Broek, Otten & Ten Bosch, Leppla of Leppla & Van den Broek aan 
het uitwerken waren.

Van den Broek onderhield evenwel met één collega-architect een relatie 
die zowel in strategisch als in inhoudelijk opzicht bijzonder was, en dat 
was met Wim van Tijen (1894 – 1974). Van den Broek ontmoette Van 
Tijen in 1928 binnen het milieu van de particuliere woningbouw in 
Rotterdam. Van den Broek kwam voort uit dit milieu terwijl Van Tijen 
kort tevoren de keuze had gemaakt zich er in te begeven. Van Tijen was 
bovendien van huis uit geen architect maar waterbouwkundig ingenieur. 
De condities voor de gemeentelijke volkshuisvesting in Rotterdam in de 
jaren twintig en dertig waren, vergeleken met de glorieuze jaren net na 
de Eerste Wereldoorlog, uitermate nadelig. 81  De particuliere onderne-
mer was dominant; de overheid was teruggetreden; de stad was door 
de haven en de industrie gefragmenteerd en er bestond nauwelijks een 
cultuur van esthetische gevoeligheid op het gebied van architectuur en 
stedenbouw. Maar het waren juist deze harde omstandigheden die door 
Van Tijen als positief werden ervaren. Van Tijen zag in de woningbouw 
van de liberale havenstad een uitdaging van het allergrootste, de stad 
overstijgende, belang. Hij beschouwde het als een uitdaging om, gebruik 
makend van het analytische vernuft van een waterbouwkundig ingeni-
eur, de archaïsche en kleinschalige bouwwereld te moderniseren. Van 
Tijen besloot dat het interessanter was met de particuliere bouwwereld 
te werken dan bijvoorbeeld met professor Lely of ingenieur Mussert van 
de Zuiderzeewerken, allianties die hij eveneens had overwogen. 82  Een 
andere reden voor Van Tijen om in Rotterdam de vernieuwing van de 
volkshuisvesting te starten, hing samen met het ondernemende en zelfs 
uitgesproken kapitalistische karakter van de stad. 83

Van Tijen zocht contact met iemand die de woningbouw reeds achter zich 
had gelaten: de vroegere directeur van de Rotterdamse Woningdienst: 
August Plate. Plate ontleende zijn bijna legendarische reputatie aan het 
feit dat onder zijn bewind, dat samenviel met de periode van maximale 
overheidsbemoeienis in de volkshuisvesting, een aantal jonge, radicale 
architecten invloedrijke volkshuisvestingsprojecten konden realiseren. 84  
Als vooraanstaand lid van de stedelijke elite had hij een decennium eerder 
aan de wieg gestaan van de betonbouw in Rotterdam Zuid, maar ook van 
de blokken van J.J.P. Oud en M. Brinkman in Tussendijken en Spangen. 

Na zijn bemoeienissen met de volkswoningbouw was Plate directeur ge-
worden van de Scheepvaartvereniging Zuid, het overkoepelend orgaan 
van de havenbedrijven van Rotterdam. Plate bleef echter een typisch lid 
van de Rotterdamse stedelijke elite. Dit waren verlichte kapitalisten die 
sociale kwesties als de woningnood of de werkomstandigheden van arbei-
ders aanpakten door ze als bedrijfsmatige en technische, en tegelijkertijd 
metafysische vraagstukken te behandelen. 85  Andere resultaten van de 
bemoeienis van de stedelijke elite, waren het tuindorp Vreewijk ontworpen 
door M.J. Granpré-Molière en de Van Nellefabriek in de Spaanse Polder, 
ontworpen door Brinkman & Van der Vlugt in opdracht van de fabrieksdi-
recteur Charles van der Leeuw. Dankzij de studie van Len de Klerk naar 
deze Rotterdamse stedelijke elite weten we nu hoe sinds de negentiende 
eeuw het stelselmatig de industriëlen waren die initiatieven ondernamen 
op het gebied van de volkshuisvesting en de stedenbouw. 86

Van Tijen en Plate richtten in 1928 samen de N.V. Volkswoningbouw op, 
om, zonder overheidssteun, gebruik makend van moderne bouwtechnie-
ken, rendabele woningen voor arbeiders te bouwen. Het eerste project was 
voor 30 korrelbetonwoningen, ontworpen door de architect W. Greve in  
Rotterdam en opgeleverd in 1927. Het project maakte deel uit van één 
van de betonnen woonwijken uit de jaren twintig in Rotterdam Zuid. Voor  
het volgende project werd samengewerkt met de architect van de Van     
Nellefabriek, Leendert van der Vlugt. Met hem maakte de N.V. twee plannen 
voor woonwijken in Schiedam en Rotterdam Zuid. 87  Ook al werden beide 
projecten niet uitgevoerd, binnen een jaar had Van Tijen zich een plaats 
verworven in de Rotterdamse woningbouwwereld. Het initiatief van Van 
Tijen en Plate was één van de vele particuliere initiatieven die ontstonden 
nadat de overheid zich had teruggetrokken uit de volkshuisvesting.

Met de N.V. Volkswoningbouw sloten Van Tijen en Plate zich aan bij de 
door De Klerk beschreven traditie van het verlichte ondernemerschap 
die de volkshuisvesting vernieuwt. Van Tijen was echter niet in de eerste 
plaats geïnteresseerd in het realiseren van schitterende uitzonderingen 
zoals het tuindorp of de functionalistische fabriek, maar in het van bin-
nenuit vernieuwen van de massawoningbouw. Daarvoor was het niet 
genoeg om samen te werken met de havenbaronnen en grootindustri-
elen van de stedelijke elite. Met de initiatieven die hij ondernam na de 
N.V. Volkswoningbouw begaf Van Tijen zich juist tussen de kleine on-
dernemers, eigenbouwers en architectenbureaus. Deze ondernemingen 
opereerden niet vanuit een idealistisch standpunt; zij overleefden van 
project tot project. In de termen van Z. Gulden kunnen we stellen dat 
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de stedelijke elite, zoals beschreven door De Klerk waar onder andere 
Plate toe behoorde, belangstellenden waren in de woningbouw, terwijl 
de particuliere bouwwereld, waar onder andere Van den Broek toe be-
hoorde, belanghebbenden waren. Daarbij werd het overgrote deel van de 
woningen door de reguliere bouw gerealiseerd en slechts weinig door 
vennootschappen als de N.V. Volkswoningbouw.

In 1928, toen Van Tijen zich bij Van den Broek aanmeldde, had deze een 
bureau op de begane grond van een pand aan de Mathenesserweg. Zelf 
woonde de architect met zijn gezin op de bovenliggende verdiepingen. 
Hij had vier of vijf vaste medewerkers en het grote project waarmee hij 
zijn bureau begon, het Mathenesserplein, naderde zijn voltooiing. Van den 
Broek kon Van Tijen helpen door zijn netwerk binnen de bouwwereld, door 
zijn geolied lopend architectenbureau en door zijn concrete ervaring met 
het realiseren van woningbouw. Van Tijen introduceerde Van den Broek 
bij verlichte ondernemers als Plate en Van der Leeuw. Samen maakten zij 
een studiereis naar Frankfurt om de stadsuitbreidingen onder leiding van 
Ernst May te zien, waar ondermeer de Nederlandse architect Mart Stam 
enkele huizenstroken had gerealiseerd. De relatie tussen Van Tijen en Van 
den Broek culmineerde in 1929 in een associatie. Dit betekende dat de 
netwerken, contacten, faciliteiten en constructieve kennis van het bureau 
gedeeld werden. Met een bureau als dat van Van den Broek achter zich, 
kon de waterbouwkundig ingenieur Van Tijen nu zèlf gaan ontwerpen. 
De eerste resultaten waren het pakhuis voor Reesink in Zutphen in 1930, 
de Parklaanflat in Rotterdam in 1931, de vakantiehuizen Loeff en ‘De 
Dolfijn’ in Ouddorp en De Koog in 1932 en de woonwijk De Pol in Zut-
phen in 1933. 88  Al deze projecten werden door Van Tijen ontworpen maar 
getekend en uitgerekend door het bureau van Van den Broek. Daarnaast 
zijn er een aantal ongerealiseerde ontwerpen die Van den Broek en Van 
Tijen samen zouden hebben gemaakt: woningbouw voor middenstanders 
aan de Rochussenstraat, een bouwblok in Blijdorp en meer. 89

De relatie van Van den Broek met Van Tijen was gebaseerd op de gedeelde 
overtuiging dat de vernieuwing van de woningbouw van binnenuit moest 
worden uitgevoerd. Verder vulden beide figuren elkaar aan op het gebied 
van techniek en architectonische expertise. Van Tijen was ten opzichte 
van het architectenvak, de woningbouw en de stad Rotterdam een bui-
tenstaander. Hij had een bewuste keuze gemaakt voor de woningbouw 
en op basis daarvan allianties gezocht met architecten in de havenstad 
Rotterdam. Van den Broek daarentegen was opgeleid als architect en zo 
goed als geboren in de woningbouwwereld van Rotterdam. Hij was een 

typische insider. De complementaire relatie van Van den Broek met Van 
Tijen is niet alleen een typisch voorbeeld van de pragmatische allianties 
in de toenmalige bouwwereld. Er was ook een architectonisch element 
in het spel. De reden dat Van Tijen bij Van den Broek aanklopte, was 
diens moderne, analytische architectuuropvatting en zijn bloeiende ar-
chitectenpraktijk. Terwijl Van Tijen het particulier initiatief zag als een 
onvermijdelijke tegenkracht waar men tijdelijk gebruik van moest maken, 
zag Van den Broek het als de natuurlijke omgeving van het bouwen. 
De praktijk van Van den Broek was meer dan die van andere moderne 
architecten en meer dan die van Van Tijen verbonden met de stad Rot-
terdam. Zijn praktijk kwam voort uit het economische, het sociale, het 
culturele en bouwkundige weefsel van Rotterdam en was erop gericht 
dit weefsel naar zijn hand te zetten. Daarom kunnen we over het werk 
van Van den Broek spreken als over een stedelijk project terwijl dat van 
Van Tijen toch meer een volkshuisvestingsproject is geweest.

WOONMOGELIJKHEDEN

In zijn aan het begin van dit hoofdstuk aangehaalde studie uit 1940 stelde 
Van der Wal dat de overheid en de verenigingen niet in staat waren 
om tot een duurzame oplossing van het volkshuisvestingsprobleem te 
komen. Zijn visie voor de toekomst was die van de arbeidsverbinding 
tussen de verschillende onderdelen van het bouwbedrijf en daarnaast de 
verwetenschappelijking van de particuliere bouw. Naarmate er meer civiel 
ingenieurs betrokken zouden worden bij het bouwen en de bedrijfsorga-
nisatie, zouden prefabricage, montage en nieuwe materiaaltoepassingen 
binnen het bereik van de bestaande bouwbedrijven komen. Door middel 
van verwetenschappelijking was het volgens Van der Wal mogelijk om 
de productie van arbeiderswoningen drastisch te vernieuwen mèt de 
bestaande belanghebbenden in de bouwwereld. Er was in Van der Wals 
visie nog een andere reden om het probleem van de arbeiderswoningbouw 
centraal te stellen. De grote complexiteit en de schaal van de opgave zou 
het bouwbedrijf dwingen tot innovatie, met positieve gevolgen over de 
gehele linie van het bouwen. Ten grondslag aan een dergelijk betoog ligt 
een frisse calvinistische moraal, die het bouwbedrijf onder de tucht wilde 
brengen van een moeilijke maatschappelijke opgave om haar zodoende 
om te vormen tot een efficiënt functionerende bedrijfstak.

In de geschriften van J.H. van den Broek en W. van Tijen over de ver-
nieuwing van de woningbouw komen een aantal van dezelfde thema’s 
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aan de orde als in het boek van Van der Wal. Met name Van den Broek 
stond een moderne volkswoningbouw voor ogen, die ook buiten de ge-
meentelijke overheid kansen had. Samen met Van Tijen zag hij hierin 
een taak voor de maatschappelijke sector zonder wie volgens hem een 
werkelijke vernieuwing niet voorstelbaar was: het particuliere bouw-
bedrijf. Een jaar na Van der Wals De economische ontwikkeling van het 
Bouwbedrijf in Nederland verscheen in 1941 de studie Woonmogelijkheden 
in het nieuwe Rotterdam van de architectenbureaus Brinkman & Van den 
Broek en Van Tijen & Maaskant. 90  Zij schreven: “Het is de eer van elke 
industrie, en moet het ook zijn van de bouwnijverheid, dat zij tracht langs 
nieuwe wegen en met nieuwe methoden haar producten te verbeteren 
zonder evenredige kostenverhoging.” 91  Het werken binnen deze indu-
strie aan de verbetering van haar producten was precies wat Van den 
Broek voor de Tweede Wereldoorlog twaalf jaar lang had gedaan. Van 
den Broek had zijn praktijk als architect zoveel mogelijk toegesneden 
op deze taak door de vele honderden woningen die hij had gerealiseerd 
voor arbeiders en middenstanders. Tijdens de oorlog zagen Van den 
Broek en Van Tijen de noodzaak tot de integratie van deze praktijk, om 
zo een bouwnijverheid en een architectuurpraktijk te creëren voor het 
naoorlogse Nederland. Deze ‘maatschappelijke taak’ moest uitgevoerd 
worden door de bouwnijverheid. Zij maakten zich echter geen illusies 
over de moderniseringsdrift van de ondernemers waar Van den Broek 
zolang mee had gewerkt: “Er is een heel enkel particulier bedrijf dat 
zich bezig heeft gehouden met het experiment van nieuwe woonvormen, 
ook nieuwere constructiewijzen. Het heeft dit op commerciële basis ge-
schoeid, en is daarmede, commercieel ook behoorlijk uitgekomen. Het 
is helemaal niet onmogelijk, dat op grotere schaal het particuliere bedrijf 
dat op deze woonvorm ‘uit’ is, daarin zeer goede bestaansmogelijkheden 
vindt. De ervaringen met de Rotterdamse woningen van de laatste jaren 
geven daarvoor gegronde hoop.” 92  Een structurele modernisering van het 
bouwbedrijf was voor hen echter van veel groter belang dan eenmalige 
experimenten. Daarom kan het werk van Van den Broek en van Van 
Tijen voor de oorlog omschreven worden als een onderdompeling in 
de werkelijkheid van de eigenbouwerij en als een lange campagne om 
van binnenuit en van onderaf de industrie te transformeren. De eerste 
jaren van zijn carrière bouwde Van den Broek discreet en stilzwijgend 
honderden meters volkswoningbouw in Rotterdam en Schiedam met 
een architectuur die zelf eveneens uiterst discreet en stilzwijgend was. 
Rond 1930 begonnen zowel Van den Broek als Van Tijen zich te roeren 
in publicaties en lezingen en bleek hun architectuur ondertussen een on-
miskenbare scherpte, lichtheid en helderheid te verkrijgen die alleen maar 

als ‘functionalistisch’ omschreven kan worden. Uit deze vroege periode 
is de tekst overgeleverd van een ‘causerie’ die Van den Broek hield voor 
de Patroonsvereniging Algemeen Belang in Rotterdam. 93   Hieruit blijkt 
dat Van den Broeks agenda in 1931 vaststond en het boek dat hij samen 
met Van Tijen maakte in 1941 gelezen kan worden als een evaluatie van 
een decennium lang werken volgens deze agenda. Reeds in 1931 roeide 
Van den Broek als modern architect tegen de stroom in door te stellen 
dat een werkelijke vernieuwing van de volkswoningbouw door de parti-
culiere bouwers zou moeten worden uitgevoerd. Dit werd zowel door de 
meeste moderne architecten als door vele particuliere bouwers betwijfeld. 
Rond 1930 was het machtige triumviraat van architecten, bestuurders 
en directeuren, uiteen gevallen en bestond er weinig vertrouwen in de 
mogelijkheid van een werkelijk moderne volkswoningbouw. Men wist 
dat de gemeentes het niet meer konden opbrengen en men vertrouwde 
het de particuliere bouwers niet toe. Binnen deze sfeer van défaitisme 
moeten we Van den Broeks lezing begrijpen. Zijn stelling was dat woning-
bouwverenigingen en gemeentelijke woningdiensten wellicht in een acute 
noodzaak aan woningen konden voorzien, maar dat dit voor het gehele 
vraagstuk weinig voorstelde: “Iedere bouwer, die de grote blokken en 
hofjes in de binnenstad, de grote huurkazernes; het buitenland met hun 
woningen aan smalle binnenplaatsen als putten gelegen (heeft gezien), 
begrijpt het ontstaan der corporaties, die coöperatief meestal getracht 
hebben, voor zichzelf, dat is een zeer klein aantal, daarin verbetering te 
krijgen.” 94  Enkele alinea’s verderop voegde hij daaraan toe: “Het is dan 
ook gelukkig dat de verenigingen alleen tijdelijk de woningproductie ter 
hand hebben moeten nemen, want voor grote woningproductie zijn zij 
niet de gewenste organen. Hier namelijk zit de kern van het vraagstuk. 
Vroeger zagen wij het bouwen als een werkgelegenheid en verdienste 
van de ondernemer. Thans zien wij dit zo, dat die ondernemer zijn geld 
verdient, door woningen te produceren, dat is deel te nemen aan de 
noodzakelijke voorziening in woongelegenheid; we zien het dus als een 
productie van woningen zoals we zien een productie van auto’s, stofzui-
gers of wasmachines. Het is merkwaardig dat meestal de mensen van 
buiten het vak dit zo zien. Van Philips is mij dit bekend, Ford loopt met 
woningbouwplannen rond enz. De vaklui begrijpen dit veel minder. Dr. 
van der Waerden op het woningcongres in 1917 zag de oorlogsbouw al 
als noodzakelijke productie en ofschoon hij hierin door dr. Berlage werd 
gesteund, tot tegenzin van de architecten.” 95

Uit Van den Broeks opmerkingen kunnen we afleiden dat hij de mo-
derne woningbouw niet exclusief opvatte als industriële productie. Hij 
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zag wel in dat de bouw onderworpen moest worden aan een constant 
proces van modernisering, zoals dat ook in de industriële productie van 
gebruiksvoorwerpen plaats vindt. Zijn referentie aan stofzuigers, auto’s, 
Philips en Ford is daarom anders dan die van Oud en Le Corbusier meer 
dan tien jaar eerder, die de machinale productie als een metafoor voor 
de verschijningsvorm van moderne architectuur zagen. 96  De metafoor 
van de machine, ofwel de mechanische analogie, is een steeds terug-
kerende retorische figuur in de modernistische architectuur en in haar 
historiografie. 97  Het canonieke boek van het Modernisme, Space, Time 
and Architecture, van Siegfried Giedion is zelfs geheel gebaseerd op het in 
overeenstemming brengen van de tegenstrijdige ambities van een zuivere 
esthetiek van de architect en de anti-esthetiek van de ingenieur. 98  Reyner 
Banham heeft aan het begin van de jaren zestig deze obsessie voor het 
mechanische ontmaskerd als romantisch en esthetisch; er werd immers 
geen poging gedaan een huis te ontwerpen àls een machine; er werd 
een architectonisch formalisme gecreëerd dat dezelfde klaarheid van 
lijnen en vlakken bezat die men zag in een auto. 99  Oud en Le Corbusier 
zagen in de auto’s en boten pedagogische voorbeelden voor een nieuw 
architectonisch vocabulaire, één dat direct zou spreken over de interne 
werkingen van het gebouw.

Van den Broek refereerde echter niet aan de auto als design, maar aan 
de wijze waarop de auto-industrie zich ontwikkelde vanaf de garage 
van Henry Ford tot productielijnen in de immense fabrieken die Albert 
Kahn voor Ford en andere autofabrikanten bouwde in en om Detroit. De 
voornaamste reden voor Van den Broeks identificatie niet met de auto zèlf, 
maar met de lopende band waarop hij geassembleerd werd, is dat hij aan 
de lopende band van de woningproductie stond en niet blij was met de 
manier waarop het bedrijf werkte. Waar andere architecten droomden van 
gebouwen als auto’s, dacht Van den Broek aan een bouwbedrijf dat zou 
werken àls de auto-industrie. 100  Hoewel persoonlijk wellicht gefascineerd 
door het vernuft, de schoonheid en de beschikbaarheid van auto’s en 
koelkasten, ging de interesse van Van den Broek verder. Van den Broek 
vroeg zich af waarom de auto-industrie in tegenstelling tot het bouwbedrijf, 
wèl steeds nieuwere, betere, veiligere en goedkopere producten wist af te 
leveren. In de lezing van 1931 voor patroonsvereniging Algemeen Belang 
beargumenteerde Van den Broek de noodzaak van technische verbetering 
van de bouw niet vanuit de geest van de tijd, maar vanuit de concrete 
omstandigheden die hij binnen de bouwwereld aantrof: “De particuliere 
bouwer is tot voortdurende verbetering van zijn product overgegaan onder 
de noodzakelijkheid van de publieke opinie en de eisen, die de diverse 

woon- en bouwverordeningen gesteld hebben. De onderlinge concurrentie 
heeft daarbij gemaakt, dat men tenslotte tot een bepaald type is gekomen, 
dat met geringe wijzigingen steeds is herhaald. Dat dit type in verschil-
lende steden en streken zo verschillend is, bewijst, dat de moeilijkheid om 
er van af te wijken niet zit in de economische onmogelijkheid of zelfs in 
de smaak van het publiek, maar eenvoudig, omdat de een voor de ander 
niet anders kan, tenzij hij buitengewoon helder inzicht heeft, en dan òf 
al de voordelen heeft van de eerste te zijn, òf de strop... In Rotterdam is 
de alcoof altijd het heilige huisje geweest. Iedereen (in de kring van de 
eigenbouwers, W.V.) verwacht zoiets als een oproer, als die hier wordt 
verboden, de woningdienst denkt over de zachtst mogelijke operatie. Doch 
als één man vraagt, in Blijdorp komen toch zeker geen alcoven, dan zal 
straks blijken, dat iedereen er heel content mee is. En waarom zal er geen 
verzet komen uit de kringen van de bouwondernemers? Omdat iedereen 
onder dezelfde voorwaarden zal werken... Terwijl elke industrie in de 
loop der jaren met steeds verder gaande verbeteringen is gekomen, en 
zijn productieprijs heeft verlaagd, heeft het publiek voorbeelden moeten 
geven, hoe het zijn woningen zou willen hebben. Steken wij onze hand 
in eigen zakken – ook de architecten hebben dat te doen – toen men na 
de oorlogstijd tot grote productiviteit kwam, hebben ze meer gedacht 
aan mooie geveltjes en romantische situaties, dan aan geperfectioneerde 
woongelegenheden tegen zo gering mogelijke prijzen.” 101

Vernieuwing betekende voor Van den Broek het introduceren en aan-
nemelijk maken van nieuwe types die door hun vanzelfsprekendheid 
de oude types zouden kunnen doen vergeten. De ontwikkeling van de 
woningarchitectuur was voor Van den Broek een opeenvolging van con-
venties die door de wetten van concurrentie en techniek bepaald worden. 
Dezelfde redeneertrant vinden we terug in de historische schetsen van ‘De 
ontwikkeling van de stedelijke etagewoning’ en van ‘De ontwikkeling van 
het eensgezinshuis als volkswoning’ in de woonmogelijkheden-studie van 
1941. 102  Hierin werd geen ontwikkeling geschetst van een opeenvolging 
van briljante experimenten door pioniers, maar van een dikwijls auteurs-
loze evolutie van woningtypes temidden van de massa van stedelijke 
bebouwing. Deze ontwikkeling werd gestuurd door de interactie van het 
publiek, de industrie en de overheid. Van den Broek en Van Tijen lieten 
in de gezamenlijk gemaakte studie zien hoe het laat negentiende-eeuwse 
type van de alkoof, ofwel de voor-tussen-achterwoning, voortkwam uit 
de samenvoeging van de rug-aan-rug éénkamerwoningen die tot dan toe 
in zwang waren. De beschrijving van de alkoofwoning, waar Van den 
Broek er honderden van bouwde in en om Rotterdam, is objectief: “Dit 



278 279

woningtype met een gevelbreedte van 4, 50 m à 4, 89 m heeft jarenlang 
de stedelijke woningbouw zowel in Rotterdam als in Amsterdam en Den 
Haag beheerst. Het was constructief zeer eenvoudig – een overspanning 
van bouwmuur met zeer lichte tussenafscheidingen. De gevelbreedte 
werd verkaveld op voetenmaat, zodat geen balken behoefden te worden 
verzaagd, een typische uiting van ondernemers-economie.” 103

Om ontwikkelingen binnen de productie van woningen van de laatste 
decennia te analyseren, stelden Van den Broek en Van Tijen voor Woon-
mogelijkheden in het nieuwe Rotterdam een genealogische reeks samen van 
woningtypes. Zij maakten een selectie van gerealiseerde woningbouw-
projecten en lieten van ieder project de plattegronden en doorsneden op 
dezelfde schaal hertekenen. Deze werden in een chronologische reeks 
afgedrukt, ieder voorzien van een kort commentaar. De projecten wer-
den gereduceerd tot hun typologische structuur, met weglating van de 
architectonische uitwerking of hun stedelijke inpassing. Door de uniforme 
schaal kon men de woningplattegronden eenvoudig volgen en vergelijken. 
Inbegrepen waren zowel van gemeentewege gebouwde experimentele 
projecten door progressieve architecten, als woningen die gebouwd wa-
ren door particuliere bouwbedrijven waarvan de ontwerper onbekend 
was. Het commentaar bij het zogenaamde Amsterdamse 6,10 m type, een 
woningtype dat was voortgekomen uit het verbod op de alkoofwoning in 
Amsterdam, was als volgt: “Een ruimtelijk tamelijk aanvechtbaar geheel: 
slechte afmetingen en ligging van slaapkamers, donkere en tochtige trap-
pen, rommelige gang- en kastruimten, slechte ligging keuken.” In Den 
Haag ontwikkelde men als alternatief voor de alkoofwoning de Haagse 
portiekwoning van 7 meter breed; hierover schreven zij: “met een ter-
wille van het ‘ideaal’ van de ‘vrije’ opgang verknoeide plattegrond en 
een inhoud van meer dan 300 m3, maar die toch de beknoptste nieuwe 
woning is, die door particulieren in Den Haag wordt gebouwd.” Met 
dergelijke commentaren maakten Van den Broek en Van Tijen duidelijk 
dat het eenzijdig verbieden van een conventioneel woningtype als de 
alkoofwoning, niet automatisch een verbetering inhield en zelfs kon 
leiden tot slechtere woningen. Daar tegenover toonden zij ook aan dat 
men de ontwikkeling van de woning niet zonder meer kon overlaten 
aan de werkingen van de markt. Eén conclusie van het onderzoek was 
immers dat de bouwbedrijven verzaakten kleine, efficiënte en goedkope 
woningen te produceren voor de lage inkomensmarkt. In Rotterdam 
werd bijvoorbeeld de alkoofwoning uitgebreid over twee etages, met een 
slaapkamer op zolder voor de woningen op de eerste en tweede verdie-
ping. Dat de bewoners elkaar bij het naar bed gaan tegenkwamen op de 

gemeenschappelijke zoldertrap leidde vervolgens weer tot de uitvinding 
door de bouwondernemer van het ruimtevretende dubbele trappenstelsel. 
Uiteindelijk werd ook de gemeenschappelijke trap naar de woonverdieping 
vervangen door een portiek en ontstond de Rotterdamse variant op de 
Haagse portiekwoning. Het gevolg van deze stapsgewijze veranderingen 
van een traditioneel type was, zo liet de genealogische reeks zien, een 
woning die te groot en dus te duur was voor de arbeidersmarkt.

Van den Broek en Van Tijen lieten ook positieve voorbeelden zien van 
nieuwe en betaalbare woningtypes die door de markt werden ontwik-
keld, zoals bijvoorbeeld die van de Amsterdamse ondernemer Van 
Saane. 104  Het is opvallend dat Van den Broek en Van Tijen een parti-
culiere ondernemer als Van Saane prezen om zijn bijdrage, terwijl de 
strokenbouw in de nieuwe Amsterdamse wijk Bosch en Lommer van 
Merkelbach, Karsten en Bijvoet uit 1936 werden afgewezen als slecht 
georganiseerd en niet economisch. Later zouden de Bosch en Lom-
merflats veel meer aandacht krijgen dan die van Van Saane. Ze waren 
ontworpen door architecten die de nieuwe zakelijkheid onderschreven, in  
opdracht van een woningbouwvereniging, en hadden dus betere papieren 
om opgenomen te worden in de geschiedenis van de volkshuisvesting en 
het Nieuwe Bouwen. 105  Maar Van den Broek en Van Tijen keken gewoon 
naar de plattegronden en de bouwkosten. De ‘oplossing’ van het probleem 
van het goedkoop en goed bouwen lag volgens hen niet in ideeën en 
ontwerpen maar in realiseringen, waarin niet alleen de architectonische 
vragen werden geconfronteerd maar ook de technische, economische 
en stedenbouwkundige: “Aan de Rotterdamse bouwondernemers komt 
de eer toe, zich als eerste onder de particuliere woningproducenten op 
grotere schaal daadwerkelijk van de middenstandsbouw te hebben losge-
maakt, en zich weer serieus aan de volkswoningbouw te hebben gewijd.” 
Het laatste voorbeeld introduceerden zij als volgt: “Na een jarenlange 
propaganda van architectenzijde tegen de te groot geworden woning 
met alcoof… accepteert de Rotterdamse patroonsvereniging ‘Algemeen 
Belang’ (dezelfde patroonsvereniging als waarvoor Van den Broek in 
1931 zijn causerie ‘Woning en woonvoorziening’ had gehouden, W.V.) met 
haar zusterverenigingen in 1938 een reeds enige jaren oud plan voor een 
degelijke woning met een gevelbreedte van 6, 50 m en een diepte van 9 
m, later 9,50 m.” De woningen van het type Algemeen Belang, die in het 
volgende hoofdstuk uitgebreid aan de orde komen, had Van den Broek 
zèlf ontworpen. Zij vormden het sluitstuk van zijn vooroorlogse zoektocht 
naar een nieuwe set conventies en technieken waarmee de bouwindustrie 
opnieuw een goede volkswoningbouw zou kunnen bieden. 
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een concrete uitwerking. Zowel Algemeen Belang als de studie Woonmo-
gelijkheden in het nieuwe Rotterdam reageerden op vragen en problemen 
die speelden voor de oorlog. De bezetting en de wederopbouw gaven 
het werk van Van den Broek en Van Tijen een urgentie, die zijzelf nooit 
hadden kunnen voorzien. Vooral de toepassing van arbeidsverbinding in 
de particuliere bouw – het verbinden van de uiteenlopende initiatieven 
en ondernemingen om te komen tot een inlossing van de woningnood 
– kreeg direct na het bombardement op Rotterdam een grote betekenis. 
Het verbinden van ondernemers, bestuurders, architecten, bouwstromen, 
materiaalaanvoer, kennis, geld etc. werd na de oorlog de kern van Van 
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Deze ontwikkeling is het onderwerp van het laatste hoofdstuk.
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INLEIDING

Omdat een ontdekkingsreis eindigt bij de bron, komen nu pas, aan het 
einde van dit boek, de Rotterdamse woningbouwprojecten van Van den 
Broek aan de orde. Het ontwerpen van woningen voor de arbeiders- en 
middenklasse is de constante geweest in de gehele carrière van Van den 
Broek. Het is in kwantitatieve zin zijn meest substantiële bijdrage geweest 
aan de ontwikkeling van Rotterdam. De woningbouwprojecten van Van 
den Broek uit de periode voorafgaand aan zijn associatie met Jaap Bakema 
in 1948, lijken de stelling van H.P. Berlage uit 1921 te bevestigen dat 
“voor hen die later over de ontwikkelingsgeschiedenis der hedendaagsche 
bouwkunst zullen schrijven, het arbeidershuis daarin het belangrijkste 
element zal blijken te zijn. In elk geval is het van bijzondere waarde, dat 
op kunstige wijze groeiende is dàt voorwerp van bouwkunst, waarin 
zich een vernieuwende stijlvorm het eerste openbaart, de menschelijke 
woning. Want het openbaar gebouw is in haar voorondersteld.” 1  De uit-
spraak van Berlage betekende volgens de architectuurhistoricus Manfred 
Bock niets minder dan een “herwaardering van al zijn (Berlage’s, W.V.) 
architectonische waarden.” 2  Deze herwaardering hield in, aldus Bock, 
dat binnen de traditionele hiërarchie van architectonische opgaven die 
Berlage hanteerde, woningbouw van een plaats ergens onderaan, in korte 
tijd naar het hoogste niveau was verheven.
 Van den Broek had noch een Nietzscheaanse herwaardering van 
al zijn waarden nodig, noch een bijna metafysische verklaring van de 
opgave, om woningbouw de belangrijkste plaats te geven in zijn praktijk. 
Het was voor hem als professioneel architect simpelweg de situatie. Hij 
werd letterlijk in de woningbouw geboren. Zijn vader was aannemer en 
verschafte hem veel contacten en kennis over wat in de jaren twintig de 
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