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Hoofdstuk 5

Woningen ontwerpen 
in Rotterdam, 1928 – 1943

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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beleefde tijdens de Weimarrepubliek, werden bouwers en architecten 
bij het maken van plannen door de overheid van te voren geadviseerd. 5  
Soms gingen de adviezen zover dat aan de architect een gevelschets voor 
een gebouw werd meegegeven, die de grenzen aangaf waarbinnen hij 
moest ontwerpen. 6  Deze actieve vorm van welstandsadvies vooraf, werd 
in Nederland in enkele gevallen gebruikt voor de realisering van grote 
stedenbouwkundige plannen. De schoonheidscommissie van Amsterdam 
stelde schema’s en zogenaamde silhouetplannen op voor de verschillende 
bouwblokken die de hoogte aangaven, bepaalde waar de kappen of platte 
daken kwamen en gaf de plaatsen aan waar een architectonisch accent 
aangebracht moest worden. De invloed van de schoonheidscommissies 
zorgde ervoor dat ook na de hoogtijdagen van de overheidsinvestering in 
de woningbouw de gevels als één gezamenlijk geheel werden ontworpen. 
Architecten werden ingehuurd om de plannen van de ondernemers langs 
de schoonheidscommissies te loodsen door hun eisen van te voren in de 
gezamenlijke ontwerpen op te nemen. 7

Terwijl de schoonheidscommissie eigenlijk was bedoeld om de esthetische 
consistentie van Berlage’s Plan-Zuid te controleren ontpopte die zich in 
Amsterdam steeds meer tot een instrument om de gevelontwerpen van 
te voren esthetisch te bepalen. 8  Deze ontwikkeling zou zich nog verder 
doorzetten in de welstandsbepaling van Rotterdam uit 1926. In tegen-
stelling tot andere steden had Rotterdam geen Schoonheidscommissies 
die de ontwerpen beoordeelden, maar had men ambtenaren die zich in 
een vroeg stadium bemoeiden met de vormgeving van straatbeelden. 9  
Dit systeem was een combinatie van de gemeentelijke welstandsbepaling 
met de uit Berlijn afkomstige Bauberatung. In Duitsland leende de onder-
nemer geld van de overheid, moest zich aan de opgelegde typologieën 
houden en kreeg architecten toegewezen. 10  In Rotterdam was de bouwer 
grotendeels afhankelijk van de gemeente voor de grond, moest hij zich 
aan gedetailleerde stedenbouwkundige deelplannen houden en was hij 
verplicht te werken met door de gemeente goedgekeurde of aangewezen 
architecten. In Rotterdam mocht – tot 1936, toen de alkoofwoning werd 
verboden – de ondernemer zelf kiezen welke typologie hij wilde bouwen. 
De stedenbouwkundige uitbreidingsplannen van W.G. Witteveen, die 
de uitbreidingen van Rotterdam in het interbellum bepaalden, vereisten 
een grote mate van architectonische controle. De bouwbedrijven kwamen 
bij elkaar en ‘deelden’ een architect, die voor iedere ondernemer apart 
de plattegronden tekende maar voor hen gezamenlijk een gevelschets 
indiende bij de gemeente. Het was als het ware een ‘bottom up’ Baube-
ratung, en daardoor typisch voor de netwerksgewijze manier waarop in 

allergrootste bouwopgave was in de stad: het bijhouden van de groei van 
de haven met nieuwe woonwijken voor arbeiders en middenstanders.

In het vorige hoofdstuk kwam Van den Broek naar voren als één van de 
deelnemers aan het debat over de verhouding tussen particulier initiatief 
en overheidscontrole in de volkshuisvesting. Daarbij kwam de Woning-
wet uit 1901 aan de orde als een van staatswege ingestelde wettelijke en 
financiële infrastructuur die het gemeenten mogelijk maakte meer invloed 
uit te oefenen op de kwaliteit en kwantiteit van de te bouwen woningen. 
Dit hoofdstuk speelt zich af op de werkvloer van de stad en laat zien 
hoe de particuliere bouwbedrijven, de stedenbouwkundige dienst en een 
architect als Van den Broek gebruik maakten van de middelen die de 
Woningwet en de gemeentelijke bouwverordening bood. Het bestuurlijke 
instrument waarmee de overheid het dichtst op de huid van de architec-
ten en bouwers zat was de welstandsbepaling. De Woningwet uit 1901 
bepaalde dat iedere gemeente een bouwverordening moest schrijven en 
stelde eveneens vast over welke onderwerpen daarin bepalingen moes-
ten worden opgenomen. Gebouwen moesten aan minimale technische 
en hygiënische normen voldoen en mochten niet in strijd zijn met het 
rechtsgeldige uitbreidingsplan. Pas in 1921 verplichtte de Woningwet deze 
zelfde gemeenten om de verordening ook daadwerkelijk te controleren 
door middel van de instelling van bouw- en woningtoezicht. 3  Dat de 
nieuwe gebouwen ook esthetisch aan minimale eisen moesten voldoen, 
werd door de Woningwet niet geëist. De ontwikkeling van welstandstoe-
zicht staat dan ook voor een deel los van die van de Woningwet. Vanuit 
kringen van architecten en verenigingen, zoals de Bond Heemschut, die 
zich zorgen maakten over de teloorgang van mooie stadsgezichten in de 
negentiende eeuw, werden in steden als Amsterdam en Laren commissies 
ingesteld die de gemeenten adviseerden hij het beoordelen van ingeleverde 
plannen. Toen de Woningwet van kracht werd, en iedere gemeente een 
bouwverordening moest schrijven, kozen enkele gemeentes ervoor een 
welstandsbepaling hierin op te nemen. De eerste gemeente die hiertoe 
overging was Laren in 1912. De welstandbepaling van Laren geeft nu 
nog steeds de norm aan. Welstand werd in de eerste plaats negatief be-
paald; namelijk: “het uiterlijk der gebouwen moet zodanig, dat het geen 
aanstoot geeft, noch op zichzelf, noch in verband met zijn omgeving.” 4  
Vanaf 1922 zou de schoonheidscommissie in Amsterdam een cruciale 
rol spelen in het reguleren van de gevel- en straatbeelden binnen het 
uitbreidingsplan voor Amsterdam Zuid van H.P. Berlage. Daarnaast be-
stond een andere traditie in welstandstoezicht, één die was gebaseerd op 
het Duitse systeem van Bauberatung. In dit systeem, dat zijn hoogtepunt 



290 291

jaar werden in Rotterdam West twee van Van den Broeks grootschalige 
ensembles in Rotterdam opgeleverd: de woningen en winkels aan het 
Mathenesserplein, ontworpen in 1927 en de woningen en winkels aan 
de Willem Buytewechstraat, ontworpen in 1928. De Berlagiaanse com-
positie van torens en straatwanden rondom een complex verkeersplein 
en de nauwkeurig geproportioneerde woonwand aan de verkeersstraat 
markeerden de indrukwekkende introductie van de jonge Van den Broek 
in de Rotterdamse bouw- en ontwerpwereld. Beide projecten waren 
gebouwd door particuliere bouwbedrijven. Zij werden in Klei onder de 
titel ‘Verzorging van het stadsbeeld te Rotterdam’ opgevoerd als de eerste 
tastbare resultaten van de welstandsbepaling die Rotterdam in 1926 – als 
één van de allerlaatste Nederlandse steden – in de bouwverordening had 
opgenomen. 12  In Van den Broeks vroege ontwerpen manifesteert zich 
de invloed van de Rotterdamse woningbouwontwerpen van J.J.P. Oud. 
Toen Van den Broek in 1928 begon als zelfstandig architect, was de door 
hem bewonderde Oud bezig met de bouw van de Kiefhoek.
 Het was het grootste van Ouds ‘witte’ projecten die hem de status 
van wereldberoemd architect zouden opleveren. Het was echter niet 
de witte Oud van de International Style die diepe sporen achterliet in 
het vroege werk van Van den Broek. Aan het Mathenesserplein en de 
Willem Buytewechstraat is juist de invloed zichtbaar van de bakstenen 
blokken die J.J.P. Oud bijna een decennium eerder had ontworpen in de 
Rotterdamse wijken, als architect van de Gemeentelijke Woningdienst. 13  
De groepering van deuren en ramen tot straatbrede composities, het so-
bere gebruik van baksteen afgewisseld met beton en steen en de manier 
waarop de hoeken van de bouwblokken zich lijken te verzelfstandigen 
als aparte bouwvolumes herkennen we van Ouds Blokken VIII en IX 
in Spangen uit 1918 en in de serie blokken in Tussendijken uit 1920.
 
In de jaren 1917 – 1931, toen Oud in dienst was van de gemeente Rotterdam, 
richtte hij zich op de wederzijdse afstemming van typologische en steden-
bouwkundige aspecten binnen herhaalbare architectonische modellen. 
Hij stelde zich tot taak het bouwblok, zoals dat in de negentiende-eeuwse 
uitbreidingswijken was ontstaan, ‘binnen het rijk van de architectuur’ 
te brengen. Daarvoor moest het als één enkele architectonische opgave 
gedefinieerd kunnen worden. Oud voorzag een stadsbeeld “beheerst door 
woningblokken, waarin de huizen zich zullen ordenen tot een ritmisch 
samenspel van vlak en massa.” 14  Wat duidelijk wordt uit de blokken die 
hij in deze hoogtijdagen van de overheidswoningbouw realiseerde in 
Spangen en Tussendijken, is hoe het negentiende-eeuwse blok als archi-
tectonische verschijning is getransformeerd, in plaats van vervangen. 15  

Rotterdam overheid, ondernemers en architecten gezamenlijk gebruik 
maakten van de instrumenten die de Woningwet hen bood. Juist omdat 
het er zoveel zijn, en juist omdat ze tot stand zijn gekomen als resultaat 
van onderhandeling, zijn de woningbouwontwerpen van Van den Broek 
voor Rotterdam de moeite waard. De gevelontwerpen zijn de zuiverste 
exponenten van het dynamisch verbond tussen overheidsingrijpen en 
particulier initiatief. 11

De woningen die Van den Broek ontwierp in Rotterdam kunnen worden 
ingedeeld in een aantal categorieën, deels chronologisch, deels topogra-
fisch. Het meest bekend zijn de grote en monumentale ensembles van 
verschillende soorten woningen en winkels in van oorsprong negen-
tiende-eeuwse wijken van Rotterdam. Veruit de grootste groep bestaat 
uit reeksen woningen in de uitbreidingsplannen van Witteveen. Van den 
Broek begon in de jaren twintig met enorme reeksen eenvoudige etage 
woningen voor arbeiders en lagere middenklasse gezinnen binnen het 
uitbreidingsplan voor Rotterdam Zuid, en ontwierp daarna een eveneens 
grote hoeveelheid appartementen en etagewoningen voor de nieuwe 
middenklasse in de wijk Blijdorp. Tenslotte is er een reeks ontwerpen 
die nauwelijks is bepaald door locatie of stedenbouwkundig plan maar 
eerder door het laboratoriumachtig onderzoek dat Van den Broek deed 
naar de woningplattegrond, de stedenbouwkundige groepering van de 
woningen en de organisatie van het bouwen. Deze projecten, die tot stand 
kwamen vanaf de jaren dertig tot en met de bezetting, zijn verspreid 
over verschillende delen van de stad. Zoals in het eerste hoofdstuk is 
beschreven, werd tijdens de oorlog en de wederopbouw de eindvorm 
van de stad als leidend beginsel voor de stadsuitbreiding en de weder-
opbouw los gelaten. Van den Broek speelde in deze ‘herwaardering aller 
waarden’ een belangrijke rol, samen met Van Tijen en Van der Leeuw. In 
dit hoofdstuk hoop ik aan te tonen dat Van den Broek al voor de oorlog 
deze omslag had gemaakt. De woningbouwontwerpen ontwikkelden zich 
tussen 1928 en 1943 van inpassingen in een stedenbouwkundig plan, 
naar gestandaardiseerde gebouwen waarmee iedere denkbare steden-
bouwkundige vorm gemaakt kon worden.

DE INVLOED VAN J.J.P. OUD

De eerste keer dat van het architectenbureau van J.H. van den Broek werk 
werd besproken in de vakbladen was in 1929, in een tweedelig artikel 
in Klei, tijdschrift gewijd aan de belangen der Klei-industrie. In hetzelfde 
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erfgenaam van H.P. Berlage, in wiens baksteen eveneens zowel een 
artistieke als een maatschappelijk vernieuwende agenda besloten lag. 
Ouds visie op het stedelijk bouwblok was bovendien in vele opzichten 
een extrapolatie van die van Berlage. 16  In 1917 schreef Oud in De Stijl een 
artikel genaamd ‘Het Monumentale stadsbeeld’. Dit kan opgevat worden  
als het manifest achter de blokken in Spangen en Tussendijken: “bij de 
bepaling van het moderne straatbeeld zal op ideële en praktische gron-
den uitgegaan moeten worden van het straatbeeld als geheel. Op ideële 
gronden, zooals boven aangetoond; 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 particuliere huis.” 17

Voor de jongere architect Van den Broek waren Ouds blokken gereed-
schapskisten gevuld met instrumenten waarmee hij de eisen van de 
particuliere bouwbedrijven en -bedrijfjes in overeenstemming kon bren-
gen met de gemeentelijke bouwverordeningen, welstandsbepalingen en 
stedenbouwkundige plannen. Van den Broek bracht de moeizaam ver-
worven inzichten van Oud op tal van gebieden verder. ‘Verder’ wil in dit 
verband zeggen: meer in de richting van het particuliere bouwbedrijf en 
iets losser wat betreft de architectuurtheoretische regels. Van den Broeks 
vroegste projecten bevestigen wat de Italiaanse architectuurhistoricus 
Mario Fosso eerder over hem schreef: “Met het pragmatisme dat hem 
eigen was, kan Van den Broek, gerekend worden tot de voorvechters 
van de lijn die voorkeur gaf aan een stedenbouwkundig ontwerp dat 
uitging van de specifieke situatie van de stad Rotterdam, in plaats van 
een stadsontwerp geschoeid op ideologiese of internationalistiese leest.” 18  
Men zou kunnen zeggen dat Van den Broek het adagium van J.J.P. Oud 
“architectuur dat is zuivere vormen zoeken voor zuiver gestelde behoeften” 
veranderde in “architectuur dat is zuivere vormen zoeken voor onzuiver 
gestelde behoeften.” Voor Van den Broek waren juist de in architectuur 
opgeloste tegenstrijdigheden, zoals de hoekwoningen in Spangen Blok 
IX en Tussendijken, belangrijke voorbeelden voor de woningarchitectuur 
na het terugtreden van de overheid uit de volkshuisvesting. Een domi-
nante ‘onzuivere behoefte’ in de jaren twintig en dertig was die van een 
consistent stadsbeeld dat gebouwd moest worden door een zeer diverse 
en contrastrijke particuliere sector.

Aan het einde van de jaren twintig was de bemoeienis van de Woning-
dienst in Rotterdam gereduceerd tot het bouwen van nood- of voorlopige 
woningen. Er bestond toen geen bestuurlijke of financiële mogelijkheid 

De trappen en toegangen zijn nog steeds in hetzelfde ritme over de gevel 
verdeeld; de binnenterreinen worden nog steeds overheerst door balkons 
en keukenramen. De architectuur heeft echter een schaalsprong gemaakt, 
van het afzonderlijke perceel naar het gehele bouwblok.

 Voor Oud was het van cruciaal belang dat de bouwblokken als enkelvou-
dige en logische architectonische objecten gedefinieerd werden. Daardoor 
moest hij een tegenstrijdigheid in zijn architectuur opnemen. Om het 
blok als geheel architectonisch vorm te geven, moest het probleem van 
de hoekwoning opgelost worden. De hoek van een bouwblok geeft het 
probleem dat een woning op een hoek geen balkon aan de achterkant 
kan hebben omdat het zo goed als geen achtergevel heeft. De specula-
tiebouw elimineerde de hoek woning meestal door gewoon één woning 
een blinde zijgevel te geven aan de secundaire straat, en de balkons te 
laten uitkomen op het binnenterrein dat op die plek open was naar de 
straat. Dit had het – in veel Rotterdamse straten nog zichtbare – effect 
van de straatgevel die in de secundaire straat openvalt. Deze doorbre-
king van de gevel van het gesloten bouwblok was voor Oud onaccepta-
bel. Volgens Ouds logica moest de bedrijvigheid van de stad tegemoet 
getreden worden met een gesloten gladde gevel en de ‘zachtheid’ van 
het wonen door middel van de balkons aan het binnenterrein. Maar 
ook hij had te maken met hetzelfde probleem: de hoekwoning zonder 
achtergevel. Om de geslotenheid van het bouwblok te garanderen, gaf 
Oud de hoekwoningen een balkon aan de straatkant, en keerde hij op 
de hoeken de blokken als het ware binnenstebuiten. In de hoeken werd 
de ‘zachtheid van het wonen’ direct blootgesteld aan de ‘bedrijvigheid 
van de straat. In het beroemde maar inmiddels afgebroken ‘Blok IX’ in 
Spangen (1918) zag de hoek er als volgt uit: van beide kanten naderden 
de gevels de hoek; net voor hun confrontatie trad de gevel een meter terug 
ten opzichte van de rooilijn; de gevellijn continueerde door middel van 
ijzeren balkonhekken. De plotselinge overgang werd gemarkeerd door 
schoorstenen die precies op dat punt anderhalve meter boven het dak 
uitstaken. Na het balkon kwam als een oogklep een muurvlak haaks op 
de gevel tot aan de derde verdieping waardoor de balkons enkelvoudig 
op de straat werden gericht en niet op de hoek. Vervolgens kwam de 
hoek zelf: een naar binnen geklapte blinde muur van een meter breed. 
Op de begane grond bevond zich de deur van de hoekwinkel.

De blokken van Oud in Spangen en Tussendijken waren enerzijds ge-
fundeerd op de esthetiek van De Stijl en anderzijds op de sociaal-demo-
cratische interpretatie van de Woningwet. Daarmee was Oud de directe 
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meer voor architecten in dienst van de gemeente om het ‘monumentale 
stadsbeeld’ te realiseren door de bouw van grootschalige volkshuisves-
tingscomplexen. De zowel aan Berlage als aan Oud schatplichtige ‘mo-
numentale stadsbeelden’ van Rotterdams stadsbouwmeester Witteveen, 
moesten gestalte krijgen zonder dat de overheid direct de architectuur 
van de bouwblokken bepaalde. Het jaar van De Kiefhoek – dat door 
Henk Engel is aangemerkt als een ‘monument’ voor de retraite van 
Oud uit de stedenbouw – is dan ook het jaar dat in Rotterdam de Wel-
standsbepaling werd opgenomen in de bouwverordening: 1927. Met de 
welstandsbepaling werd een vernieuwend overlegmodel geïntroduceerd 
in de gemeentelijke stadsuitbreiding. Het was als het ware een contract 
tussen de particuliere bouwbedrijven en de stedenbouwkundige dienst, 
om gezamenlijk de formele samenhang van de nieuwe stadswijken te 
garanderen. Het contract hield een duidelijke afbakening van verant-
woordelijkheden in. Aan de gevel waren de particuliere bouwbedrijven 
esthetische verantwoording schuldig aan de stedenbouwkundige dienst, 
daar achter slechts aan de technische en hygiënische minimumeisen van 
de gemeentelijke bouwpolitie.
 
In het artikel in Klei wordt de Rotterdamse Welstandsbepaling uit 1927 
direct in verband gebracht met de verwachte annexatie door Rotterdam 
van Schiedam, Vlaardingen, Overschie en Hillegersberg en daardoor met 
de groei van Rotterdam tot een wereldstad met 1,5 miljoen inwoners. Op 
dat moment had de gemeente Rotterdam nog geen plan van uitbreiding 
waarmee zij dergelijke groeigolven kon beheersen. Het Mathenesserplein 
en de Willem Buytewechstraat van J.H. van den Broek zijn in het tijdschrift 
opgevoerd als gebouwde resultaten van de controle die de gemeente kon 
uitoefenen zonder te beschikken over een eigen bouwplan. De Rotter-
damse welstand had de plaats overgenomen van het stedenbouwkundig 
plan om de vorm van de stad te bepalen; dit betekende dat de formele 
en esthetische samenhang van de stad niet door middel van een ste-
denbouwkundig ontwerp werd geïmplementeerd, zoals in Amsterdam 
Zuid, maar dat deze in een constante dynamiek van onderhandeling 
door middel van adviezen, silhouetplannen en architectenkeuzes, van 
plek tot plek in de groeiende stad werd geconstrueerd. Het systeem kon 
functioneren dankzij de grondpolitiek van de gemeente Rotterdam. Sinds 
G.J. de Jongh beschikte de gemeente over een uitgebreid Grondbedrijf 
en wanneer ondernemers grond wilden kopen of pachten voor projecten, 
had de gemeente zeggenschap over welke architect zij moesten inhuren 
om de supervisie te voeren over de gevels. 19  Daarbij streefde de gemeente 
naar consistent vormgegeven gevelvlakken, waarachter zich eventueel 

verschillende plattegronden konden bevinden. Soms werden verschil-
lende eigenbouwers of aannemers aan één architect gekoppeld om samen 
een gevelvlak van een straat te realiseren. In de meeste gevallen namen 
de ondernemers zelf het initiatief en huurden zij een architect in om 
hun projecten in overleg met de gemeenteambtenaren van de Welstand 
vorm te geven. Zo werd de gevel, niet de plattegrond, het object van 
architectonische aandacht. Klei beschouwde de gerealiseerde plannen 
van onder andere Van den Broek daarom eerder als voorbeelden van 
een bestuurlijke dan van een ontwerpontwikkeling. Volgens Klei zou het 
in ere herstellen van het stedenbouwkundige masterplan pas mogelijk 
zijn na een ingrijpende bestuurlijke verandering. Zolang deze niet was 
doorgevoerd zou het maken van masterplannen geen enkele zin hebben. 
“Men zal het hele administratieve vraagstuk, dat de stadsontwikkeling 
opwerpt, moeten oplossen, iets waartoe de gemeente zeker alleen niet bij 
machte is. Eerst een bevredigende toestand in dit opzicht zal de gelegenheid 
scheppen voor de verwezenlijking van stedenbouwkundige plannen.” 20  
Dit argument lijkt sterk op de argumenten van de OpRo bijna twintig 
jaar later om geen geheel nieuw wederopbouwplan te maken, maar juist 
door te werken op het niveau van de losse projecten en de deelplannen 
tot dat er weer een bestuurlijke basis zou bestaan voor een masterplan. 
Voorlopig zou de stad gebouwd worden vanuit het ‘welstandscontract’ 
tussen de gemeente, de particuliere ondernemers en de architecten. Het 
lijkt alsof in periodes van grote nood gekoppeld aan bestuurlijke onze-
kerheid het stedelijk project eerder was gebaat bij het uitstellen van het 
stedenbouwkundig masterplan, dan bij het doorvoeren ervan. In ieder 
geval was het zo dat de architect Van den Broek bij uitstek wist te gedijen 
in perioden waarin de stedelijke ontwikkeling was gedestabiliseerd door 
externe factoren en er zich nieuwe, niet door een masterplan bepaalde, 
mogelijkheden voordeden.

Mathenesserplein, 1927
Het Mathenesserplein, gesitueerd in de as van de brug over de Delfs-
havense Schie in Rotterdam West, was niet het allereerste, maar wel het 
eerste grote woningbouwproject van J.H. van den Broek. Dat Van den 
Broek de opdracht voor het Mathenesserplein helemaal aan het begin 
van zijn carrière kreeg, was te danken aan de contacten in de Rotter-
damse bouwwereld van zijn vader de aannemer. 21  De opdrachtgever 
was de grote Rotterdamse bouwonderneming Snoek & Van der Velden. 
De gevelschema’s en weidse driedimensionale impressies die Van den 
Broek tekende van het complex dienden om de schoonheidscommissie te 
verleiden om Snoek & Van der Velden tot de bouw te laten overgaan.
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Het plein bestaat uit drie wanden met bebouwing, waarop vier straten 
uitkomen die in het driehoekige plein gebundeld worden alvorens ze de 
Mathenesserbrug bereiken. De woonbebouwing rust op een onderlaag 
van winkels en heeft op drie plaatsen hoogbouw: in het midden en aan 
weerszijden van de brug. De architectuur is een ingehouden Berlagiaanse 
combinatie van natuursteen en baksteen, met elegant vormgegeven erkers 
die regelmatig golvende horizontale lijnen in het gevelvlak vormen. De 
toegang tot de brug wordt geflankeerd door lage gebouwen met glazen 
puien bedoeld als autoshowrooms. Het project werd in Klei geprezen 
omdat hier het systeem van welstandsbepaling volgens Rotterdams recept 
tot specifieke stedenbouwkundige resultaten had geleid door middel van 
de herziene plattegrond en de gevelschema’s die door Van den Broek in 
overleg met de gemeente waren vastgesteld: “De schema’s bepalen in 
grote trekken het karakter van de bebouwing en in het bijzonder de hoogte 
en de plaats van de architectonische accenten. Tusschen de Schie en het 
plein zijn twee lichamen geschoven, die ik het liefst als ‘bouwcoulissen’ 
zou aanduiden. De zijwanden van het plein worden tegen die coulissen 
afgesloten door torenachtige massa’s, die van de zijde van de brug gezien 
als ingangspylonen werken.” 22

Het project is verticaal complexer dan horizontaal. Vanaf de overkant van 
het kanaal gezien, rust het plein op een bebouwingssokkel van vijf meter 
hoog. De sokkel sluit aan bij de lager gelegen kadebebouwing van de Ael-
brechtskade. Dit deel van het project bevat woningen, winkels en garages. 
In de brug zijn twee trappen verwerkt zodat voetgangers direct vanaf de 
kade het plein kunnen bereiken. Bovengekomen vanaf de kade bemerkt 
de voetganger dat ook de ogenschijnlijk ‘platte’ bebouwingscoulissen aan 
het plein bestaan uit stapelingen, onderdoorgangen en trappen. Naast de 
horizontale verkeersstroom is er een tweede, verticale verkeersstroom 
speciaal voor voetgangers gemaakt. Vanaf het plein kunnen de voetgangers 
de woontoren die in de as van de brug staat bereiken. Onder de toren 
bevindt zich een onderdoorgang naar de achtergelegen Rauwenhoffstraat. 
De toren is wat betreft de gevel niet meer dan een verdubbeling van 
de woonwanden waar zij uit oprijst. Een simpele verdubbeling van het 
drie verdiepingen tellende pand met bovenwoningen was onmogelijk. 
Op de plaats waar de vele deuren die deze woningen hadden moeten 
ontsluiten, bevindt zich immers een onderdoorgang. De woningen in de 
toren moesten dus op een andere manier bereikbaar worden gemaakt 
vanuit deze donkere met zuilen gevulde ruimte. Dat gaat als volgt: men 
wordt door twee glazen kiosken aan de gevel de onderdoorgang ingeleid. 
Verborgen in de zijwanden vindt men de twee deuren die voeren naar 

de smalle trappen met kleine raampjes die voeren naar de woningen op 
de tweede, derde, vierde, vijfde en zesde verdieping.

Als de voetganger vanaf de kade opnieuw omhoogkijkt, maar ditmaal 
met een oog voor architectonisch detail, ziet hij dat Van den Broek de 
overgang tussen de kadebebouwing en de pleinbebouwing heeft gemar-
keerd met aan J.J.P. Oud refererende verticale accenten in de twee kleine 
torentjes: een inkeping in de gemetselde gevel, een blinde muur waar de 
showrooms op rusten en inpandige gemetselde balkons. De detaillering 
van de torens, de terrassen en de trappen rijgt de kadebebouwing, de 
brug en de pleinbebouwing aaneen tot een ensemble. Hierin worden 
verknoopt het verkeer langs en over het kanaal en de fijnmazigere, hori-
zontale en verticale bewegingen van de voetgangers. De drie torens zijn 
niet alleen plekken waar de bebouwing de hoogte ingaat; het zijn ook 
punten waar verkeer, werken, winkelen en wonen op elkaar gestapeld 
zijn. De architectuur markeert niet alleen de stedenbouwkundige punten, 
maar ook de momenten waarop het programma zich intensiveert en de 
verkeersruimte de hoogte ingaat. Het architectonische vocabulaire van 
dit project refereert uiteraard aan Berlage en Oud. De manier waarop 
het programma en de architectonische nadruk is geconcentreerd op drie 
plekken die ook de ingangen van het ‘gebouw’ markeren, is een typische 
parti naar Beaux-Arts model.

Willem Buytewechstraat, 1928
Het tweede project van Van den Broek dat in Klei werd beschreven was 
de Willem Buytewechstraat in de in Rotterdam West gelegen wijk Cool. 
Vergeleken met het Mathenesserplein was de Willem Buytewechtstraat een 
eenvoudige ontwerpopgave: een strook woningen van drie verdiepingen 
over de gehele lengte van de zuidelijke straatwand. De strook is in tweeën 
gesneden door een dwarsstraat en op de hoeken bevinden zich winkels en 
cafés. Hoewel het ontwerp, het programma en de locatie relatief simpel 
waren, was de opdrachtsituatie juist complex. De woningen, winkels en 
cafés werden namelijk gebouwd door vijf verschillende bouwondernemin-
gen. 23  De gevelschema’s en axonometrieën die Van den Broek tekende 
vervulden een andere rol dan bij het Mathenesserplein, waar slechts sprake 
was van één opdrachtgever. Over de tekeningen moest niet alleen met de 
gemeente en de schoonheidscommissie overeenstemming worden bereikt; 
eerst moesten de vijf ondernemers zich er in kunnen vinden. Dit betekende 
dat er een grootste gemene architecturale deler moest worden gevonden 
als basis voor de indeling van de gevel, zodat achter dezelfde raam- en 
deurpartijen verschillende plattegronden aangebracht konden worden.
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Hetzelfde gold voor de noordelijke wand van de Willem Buytewechstraat 
die eveneens door één architect werd ontworpen, namelijk Leendert 
van der Vlugt. 24  Recht tegenover elkaar geplaatst met een gelijksoortige 
opdrachtsituatie, gaven de twee architecten een geheel andere interpre-
tatie van de opgave. In tegenstelling tot Van der Vlugt die een ‘plat’ en 
in principe eindeloos herhaalbaar gevelontwerp maakte, trachtte Van 
den Broek de straatwand te differentiëren door hem in enkele grote 
stukken te verdelen. De differentiatie van de straatwand staat los van de 
onzichtbaar gebleven opdeling in vijf ondernemers, maar is daarentegen 
gerelateerd aan stedenbouwkundige gegevens zoals de diepte van de 
achtergelegen bouwblokken en het niveauverschil met de dwarsstraten. 
Door inkepingen in de gevel hield Van den Broek de erkers binnen 
de rooilijn, en concentreerde hij alle plasticiteit in de drie door hem 
ontworpen hoeken. Hier zijn verzameld de grotachtige portiek die de 
hoekwoningen ontsluit, de winkels, een café en de trap die naar de lager 
gelegen dwarsstraat leidt. De Delftse onderzoeker Rudy Stroink heeft 
er indertijd op gewezen dat in het project van Van den Broek, Ouds tien 
jaar oude plastische oplossing van het hoekprobleem van het stedelijk 
bouwblok werd herhaald. 25  Van den Broek voegde daar technische en 
landschappelijke gegevens aan toe zoals het hoogteverschil tussen de 
straat op dijkniveau en de daar achter gelegen wijk op polderniveau. Het 
geheel werd naar Oud-achtig gebruik afgemaakt met stedelijke attributen 
zoals het buurtcafé en de hoekwinkel.

Door de hierboven beschreven woningbouwprojecten te publiceren 
wilde Klei een statement maken over het bouwen in de stad: met een 
goede taakverdeling tussen particuliere ondernemers gecombineerd 
met een faciliterende overheid, kunnen indrukwekkende voorbeelden 
van stedenbouwkundige monumentaliteit bereikt worden. Met andere 
woorden: stadsbeelden à la Berlage kunnen ook gerealiseerd worden 
zonder dat men de volkshuisvesting geheel in handen hoeft te geven 
van de overheid. Bovendien, ook zonder een stedenbouwkundig mas-
terplan uit één hand gemaakt en als één ontwerp uitgevoerd, kan een 
mooie en samenhangende stad gebouwd worden. Het is een pleidooi 
voor een pragmatische en tolerante stedenbouw die paste bij de schaal 
en de bedrijfsvoering van het bouwwezen op dat moment. Dit Rot-
terdamse alternatief vergde twee elementen: ten eerste een architecto-
nisch ontwerp met een stedenbouwkundige dimensie die de particuliere 
verschillen oversteeg; ten tweede een bestuurlijke infrastructuur die 
het mogelijk maakte het stadsbeeld projectsgewijs te controleren, de 
welstandsbepaling.

Ungerplein, 1931
De thema’s die in het Mathenesserplein en de Willem Buytewechstraat 
werden geïntroduceerd, werkte Van den Broek verder uit in een derde 
grootschalig ontwerp voor woningbouwondernemers: het Ungerplein 
aan de Schiekade in Rotterdam Noord. 26  Toen de gemeente besloot de 
Schie om te vormen van een kanaal met aan weerszijden bedrijven en 
romantische villa’s tot een brede verkeersweg, verhuisde het houtbedrijf 
Van Stolk naar een nieuw terrein aan de Schie, vlakbij de Van Nellefa-
briek. Daardoor kwam een groot terrein vrij voor stedelijke bebouwing. 
Om maximaal te profiteren van de nieuwe ligging van het terrein, werd 
besloten het uit te geven voor woningbouw en winkels. Het bouwbedrijf 
liet in overleg met de gemeente het bureau van Van den Broek een bebou-
wingsplan maken met een zo groot mogelijke dichtheid. 27  Op basis van 
dit plan werden percelen uitgegeven aan particuliere bouwondernemers. 
Het werden uiteindelijk twaalf verschillende ondernemers die ieder een 
deel op zich namen. Voor ieder van deze deelplannen was Van den Broek 
de architect, zodat het plan uiteindelijk als één enkel architectonisch werk 
verwezenlijkt kon worden.

Kwam de situatie van verschillende bouwondernemers die gezamenlijk 
één ontwerp realiseerden overeen met de Willem Buytewechstraat, het 
ontwerp voor het Ungerplein is meer verwant aan het Mathenesser-
plein, dat door één ondernemer is gebouwd. Ten eerste komen de onder-
doorgangen terug: tussen de Schiekade en de parallel lopende Van der 
Sluysstraat werden twee straatjes aangebracht die onder de bebouwing 
doorliepen en uitkwamen op een rechthoekig plein. Ten tweede zijn er 
de horeca- en winkelfuncties die in glazen paviljoens de stedenbouw-
kundige ruimte afsluiten. Oorspronkelijk zou een glazen laagbouw voor 
winkels de rooilijn van de Schiekade doortrekken langs een gedeelte 
van het plein. Dit onderdeel is echter nooit gerealiseerd zodat het plein 
– op een benzinestation dat ook inmiddels is verdwenen na – naar de 
straat geheel open ligt. En ten derde is er de hoogbouw: Het Ungerplein 
wordt gedomineerd door een twaalf verdiepingen tellende toren, met 
twee appartementen per verdieping. Eén van de appartementen is telkens 
georiënteerd op het plein, het andere op de verkeersweg.

In het Ungerpleinontwerp combineerde Van den Broek het kleinschalige 
weefsel dat vanaf de negentiende eeuw aan het kanaal was ontstaan, met 
een grootschalige object dat zich verhoudt tot de verkeersweg waarin het 
kanaal zou worden veranderd. Hij maakte gebruik van een sober modernis-
tisch vocabulaire maar combineerde dit met klassieke stedenbouwkundige 

afb. 164 – 169



300 301

middelen zoals straat, plein en gevel. Evenals aan het Mathenesserplein 
werden de woonwanden van drie hoog, op één plek vermenigvuldigd 
tot een toren. De overeenkomsten tussen de Berlagiaanse toren aan het 
Mathenesserplein en de modernistische toren aan het Ungerplein, zijn 
veel critici en historici ontgaan. Meestal gaat de aandacht uit naar de 
toren aan de Schiekade en niet naar het ensemble waar het deel van 
uitmaakt. Een veel gepubliceerde foto die tijdens de bouw is genomen 
heeft veel bijgedragen aan de architectuurhistorische interpretatie van 
het gebouw als een losstaand modernistisch object. Toen de foto werd 
gemaakt, waren de woonwanden langs de Schiekade en aan het plein 
nog niet gerealiseerd en stond de toren enige weken los. 28

 Zo schreef Cornelis van der Ven in 1977 over het Mathenesserplein 
als een experiment in “plastisch geïntegreerde bouwhoogten”, maar ook 
dat het de inzendingen van Duiker en Gropius voor de Chicago Tribune 
Tower prijsvraag (1922) zijn geweest die Van den Broek hebben aangezet 
tot de woontoren aan het Ungerplein. 29  Los van deze architectuurhisto-
rische referenties is het Ungerplein een logische uitkomst van een reeks 
projecten die Van den Broek rond 1930 had ontwikkeld voor particuliere 
ondernemers. In deze projecten maakte hij gebruik van de typologische 
en constructieve conventies van de particuliere woningbouw en van 
de (woning)wettelijke instrumenten van de welstandsbepaling en de 
bouwverordening.

HET ROTTERDAM VAN W.G. WITTEVEEN

Het Mathenesserplein, de Willem Buytewechstraat en het Ungerplein 
waren respectievelijk onderdelen van het oude uitbreidingsplan uit 1914 
van G.J. de Jonghs opvolger A.C. Bürgdorffer en van een herinrichtings-
plan voor een industrieel complex in de bestaande stad. Het merendeel 
van de woningen die Van den Broek vóór de oorlog zou bouwen was 
echter voor de twee nieuwe uitbreidingsplannen waarmee Rotterdam 
– bij ontstentenis van een algemeen uitbreidingsplan – de groei pro-
beerde op te vangen. In de jaren twintig en dertig werden deze plannen 
ontwikkeld onder leiding van de stadsarchitect en later de directeur 
van de Gemeentelijke Technische Dienst W.G. Witteveen. Het stedelijk 
project van W.G. Witteveen stond geheel in het teken van de zoektocht 
naar een integrale stadsvorm, waarin alle contrasterende onderdelen en 
kwaliteiten van Rotterdam op een leesbare en hiërarchische wijze hun 
plaats zouden vinden. Witteveen zag aan het einde van zijn carrière zijn 
visie op de stadsvorm als een integrale ruimtelijke eenheid uitgehold 

worden door de ondernemers en architecten in de OpRo. Die vervingen 
tijdens de oorlog Witteveens stadsontwerp door een nieuw en ‘open’ 
stadsmodel dat was ingesteld op de onvoorspelbare dynamiek van de 
bedrijvige stad. Van den Broek speelde een belangrijke rol in dit proces 
van deconstructie. In dit hoofdstuk komen we Van den Broek en Witte-
veen opnieuw tegen, in een vroegere en geheel andere relatie. Witteveen 
is nog maar nèt begonnen met het ontwikkelen van zijn stadsmodel en 
Van den Broek speelt nog de bescheiden rol van de architect die delen 
van het plan mag invullen met woningbouwprojecten. 

In Witteveens integraal vormgegeven stad zouden de verschillende on-
derdelen hun plaats vinden: het verkeer, het wonen, de monumenten, 
het groen en de openbare ruimte. Zoals Cor Wagenaar schrijft, was het 
idee van de integrale stad een dominant onderdeel van de internationale 
stedenbouwtheorie uit de jaren twintig. 30  Toch is Witteveen achteraf 
dikwijls beschreven als een anachronistisch figuur die een puur esthe-
tische stedenbouw wilde opdringen aan de moderne havenstad. Eén van 
de eerste historici die na decennia van afkeuring juist opkwam voor het 
werk van Witteveen was Egbert Hoogenberk in zijn dissertatie Het Idee 
van de Hollandse Stad uit 1980. Hoogenberk, die Witteveen aanduidde 
als “de laatste voor-funktionalistische stedenbouwer”, vergeleek de plan-
nen van de stedenbouwer voor het land van Hoboken, Rotterdam Zuid 
en Blijdorp met wat er daadwerkelijk van was gerealiseerd en hoe dit 
er in de tegenwoordige tijd uitzag, iets wat stedenbouwhistorici zelden 
geneigd zijn te doen. Enerzijds wijst Hoogenberk op het feit dat Witteveen 
een geestelijke zoon van Berlage en Granpré-Molière was, omdat hij in 
zijn werk de “monumentaal-sobere esthetiek” van Berlage paarde aan 
“de gedachte-dienende vormgeving” van Granpré-Molière. Anderzijds 
neemt hij afstand van het overgedragen beeld van Witteveen als een ou-
derwetse formalist, door te wijzen op de zakelijke omgang met techniek, 
verkeerskunde en economie. 31

Begonnen als ingenieur bij de Nederlandse Spoorwegen, kwam Witteveen 
in 1924 naar Rotterdam en werd hoofd van de afdeling Architectuur en 
Stedenbouw van de Dienst Plaatselijke Werken. Hij werd in 1926 benoemd 
tot stadsarchitect en in 1931 tot hoofd van de verzelfstandigde afdeling 
Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam. Alle overige technische 
diensten werden in 1936 samengevoegd met de afdeling Stadsontwikke-
ling. Wagenaar: “Witteveen werd tot directeur benoemd en dat gaf hem de 
leiding van de machtigste gemeentelijke technische dienst die Nederland 
rijk was.” 32  Eerder is beschreven hoe met het einde van de carrière van 
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G.J. de Jongh als hoofd van de Dienst Gemeentewerken, deze dienst 
uiteenviel in vijf verschillende afdelingen, waarmee de kans verdwenen 
was om de verschillende aspecten van de stedelijke dynamiek onder een 
centrale regie te brengen. Met Witteveen werden de verschillende diensten 
opnieuw bij elkaar gebracht en heropende zich de mogelijkheid van een 
integraal stedelijk project. Waar voor De Jongh het optimaliseren van 
de stedelijke netwerken voorop stond, was voor Witteveen het leidende 
beginsel het vorm geven aan de stad als geheel. Het is opvallend dat 
zowel in Rotterdam als in Amsterdam echte ontwerpers als Witteveen 
en Van Eesteren tegelijkertijd zo veel macht kregen over het technische 
apparaat van hun stad. 33

Twee aspecten waren cruciaal in Witteveens ontwerpvisie. Het eerste 
was de situering van de stad in de regio. Zij moest zich onderscheiden 
van het platteland door middel van duidelijke randen, maar moest tege-
lijkertijd door middel van groenwiggen vastgeklonken worden aan de 
landschappelijke lijnen die zich over de regio uitstrekken Het tweede was 
de vormgevende en integrerende capaciteit van het verkeer. Verkeers-
wegen, spoorwegen en kanalen werden gebundeld en gekoppeld met 
stedenbouwkundige en architectonische ingrepen. Michelle Provoost geeft 
een rake karakterisering van Witteveens stedenbouw door te beschrijven 
wat zij beschouwt als zijn meesterwerk: het Maastunneltracé, met als 
belangrijkste onderdeel de tunnel onder de Maas waarmee Rotterdam 
Zuid aan Rotterdam Noord werd gekoppeld. “Na de ‘s Gravendijkwal, 
die het verkeer nu eens in de tunnelbak, dan weer bovengronds dwars 
door de stad slingert, voert het tracé via een groot ongelijkvloers plein 
naar de ingang van de Maastunnel, waar het verkeer onder de rivier 
door duikt. Op Zuid kan de automobilist via brede boulevards door de 
nieuwe woonwijken rechtstreeks doorrijden naar rijksweg 16 ... Aan de 
inrichting en vormgeving van de tunnel en vooral ook van de voetganger- 
en fietsertunnel is af te lezen dat deze infrastructurele opgave opgevat is 
als het toevoegen van een publieke architectuur aan de stad.” 34

Het werk van Witteveen in Rotterdam, vanaf de eerste deelprojecten tot 
en met het uiteindelijk aan de kant geschoven wederopbouwplan voor het 
centrum uit 1941, kunnen met terugwerkende kracht beschouwd worden 
als een poging om Rotterdam als een stedenbouwkundige compositie ‘af’ te  
maken. Met het Maastunneltracé verbond hij Noord met Zuid en maakte 
hij van een segment uit een regionale verkeersweg een kilometerslange 
stedelijke boulevard. Met het plan voor de binnenstedelijke leegte van 
het land van Hoboken, liet hij de openheid van Rotterdam West via een 

uitgekiende wiggenbebouwing doordringen tot bij het nieuwe museum 
Boijmans. Met de uitbreidingsplannen voor Noord en Zuid, kreeg hij 
vat op de uitwaartse groei van de stad. Tenslotte maakte hij vanaf 1928 
een Algemeen Uitbreidingsplan waarin niet alleen nieuwe woonwijken, 
maar ook nieuwe spoorbanen en verkeerswegen en de annexaties van 
buurgemeenten werden opgenomen. Het wederopbouwplan voor het 
centrum van Rotterdam waar Witteveen zo snel na het bombardement 
mee naar voren kwam, was het sluitstuk van een achteraf zeer doelgericht 
en eenduidig blijkende serie ingrepen. Toen het centrum van Rotterdam 
in het voorjaar van 1940 door het bombardement werd verwoest, kreeg 
Witteveen de kans om ook de kern van de stad te ontwerpen. Alle lijnen 
en ruimtes die hij over de stad had gespannen kon hij nu samenknopen 
in de nieuwe city van Rotterdam. Dit wederopbouwplan is door Wagenaar 
omschreven als “een zeer radicaal experiment in cityvorming, bedoeld 
om vorm te geven aan het hart van de stad en van de omliggende regio.” 35  
Maar Rein Geurtsen en Michelle Provoost hebben zich ook verbaasd 
over het feit dat Witteveen zo snel na het bombardement al een volledig 
gedefinieerd wederopbouwplan getekend had. Zij verklaarden dit uit het 
feit dat Witteveen “het plan reeds lang in gedachten had. Het bombar-
dement bood hem de mogelijkheid om het concept van de ‘organische 
stad’ te vervolmaken.” 36  In feite bevestigden zij hiermee de kritiek op 
Witteveen van de ondernemers en architecten in het ‘schaduwkabinet’ 
van de wederopbouw, de OpRo. Zij verweten de stadsbouwmeester een 
wederopbouwplan te hebben gemaakt dat niet toekomstgericht was maar 
zich baseerde op een stedenbouwkundig concept dat definitief tot de 
vooroorlogse periode behoorde. 37  In de jaren tachtig en negentig werd 
deze kritiek op Witteveens wederopbouwplan, die het zicht ontnam op 
Witteveens gehele vooroorlogse stedelijk project, herzien. Architectuur-
historici, architecten en stedenbouwkundigen, met Hoogenberk als eerste, 
waren verenigd in hun enthousiasme over een stedenbouw die vanuit één 
ruimtelijk idee de gehele stad, in al haar aspecten, wist te overzien. Cor 
Wagenaar ging zelfs zo ver om in de laatste alinea van zijn proefschrift 
over de Wederopbouw van Rotterdam te suggereren dat Witteveens 
ruimtelijk plan a-priori gerehabiliteerd moest worden als leidraad voor 
de toekomstige ontwikkeling van Rotterdam. Michelle Provoost kwam 
vanuit het perspectief van het verkeer en de infrastructuur echter tot een 
andere conclusie. Zij toonde aan hoe Witteveen weliswaar alle moderne 
stedenbouwkundige middelen hanteerde, maar wel om een ruimtelijke 
consistentie op te leggen aan een stad die fundamenteel niet ruimtelijk 
consistent was of is. Over de Studie voor den algemeenen uitleg van Rotter-
dam in verband met omliggende gemeenten uit 1928 schreef zij: “Witteveen 
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demonstreerde in de formele aspecten van het plan een krampachtig 
verlangen om de concentrische vorm van de stad te bewaken; die was 
in een kritieke fase beland door de geplande uitbreiding van de haven-
bekkens in de richting van de zee.” 38  Provoost signaleerde niet alleen 
krampachtigheid maar ook mislukking in de plannen van Witteveen 
en weet deze aan precies datgene wat hem zoveel postume lof heeft 
opgeleverd: “Wat Witteveen voor de huidige generatie zo fascinerend 
maakt is zijn vermogen om grote infrastructurele werken op te vatten als 
integraal onderdeel van de stad als bouwwerk. Maar zijn veronderstelling 
dat het vormgeven van leegte en infrastructuur exclusief tot het domein 
van de stedenbouwkundige behoort, is door de onvoltooidheid van zijn 
ontwerpen gelogenstraft.” 39  De Witteveen-wijken in Rotterdam Noord 
en Zuid vormen de nalatenschap van een grootschalig stedenbouwkundig 
project dat uiteindelijk strandde op administratieve onzekerheden. Het 
waren precies die onzekerheden waarover het tijdschrift Klei in 1929 
schreef, die eerst opgelost moesten worden voordat men kon nadenken 
over stedenbouwkundige plannen voor de hele stad.

Een opvallend kenmerk van de uitbreidingsplannen die Witteveen ont-
wierp in de jaren twintig en dertig is dat er elementen van eerdere uitbrei-
dingsplannen in verwerkt waren. Deze waren dikwijls gemaakt door heel 
anders werkende architecten in een tijd waarin ook de condities voor de 
stedenbouw anders waren. Dit gold voor het uitbreidingsplan voor Rot-
terdam-Zuid van Granpré-Molière uit 1921, en voor het uitbreidingsplan 
voor Blijdorp van Kromhout uit 1920. 40  Beide plannen waren gemaakt in 
de hoogtijdagen van de overheidsbemoeienis met de volkshuisvesting en 
gingen uit van een maximale controle en een compacte besluitvorming 
door de gemeentelijke overheid. Witteveen hergebruikte elementen van 
deze plannen binnen geheel andere economische en bestuurlijke om-
standigheden, en reeg ze aaneen tot stedenbouwkundige ensembles die 
gebaseerd waren op geheel andere uitgangspunten.

Vanaf het begin van zijn carrière tot en met het breukmoment van de 
oorlog heeft Van den Broek steeds gewerkt binnen de stedenbouwkun-
dige plannen van Witteveen. Deze relatie kwam pas tot een eind toen 
Witteveens ultieme ontwerp voor het nieuwe centrum mede door Van 
den Broek zelf werd ontmanteld aan het einde van de bezetting. De 
nieuwe wijken in Rotterdam Zuid en Blijdorp bevatten het overgrote 
deel van het gerealiseerde oeuvre van Van den Broek in de jaren der-
tig. Het grootste deel hiervan is niet eerder gepubliceerd. Het gaat om 
honderden woningen, zowel alkoofwoningen als portiekflats, woningen 

voor arbeiders en voor middenklassers, bijna allemaal gebouwd in op-
dracht van particuliere ondernemers. Vijftien jaar lang ontwierp Van 
den Broek woningen binnen de nauwkeurig ontworpen plannen van 
Witteveen. Binnen deze schier eindeloze reeks projecten, weekte Van 
den Broek zijn projecten langzaam los van iedere formele bepaling door 
de stedenbouw waarvan zij behoorden deel uit te maken. In de hierna 
volgende paragrafen wordt getracht aan te tonen hoe Van den Broek zijn 
visie op een dynamisch woningbouwbedrijf ontwikkelde vanuit het bijna 
monolithische stadsbeeld van Oud en Witteveen, een beeld dat hij, toen 
hij zover was, geheel losliet.

Het uitbreidingsplan Rotterdam-Zuid, 1926
Voordat Witteveen begon te tekenen aan de uitbreiding van Rotterdam-
Zuid, had M.J. Granpré-Molière daar al een plan voor gemaakt. Maar 
ook Granpré-Molière’s ontwerpen uit het begin van de jaren twintig 
kwamen niet op maagdelijke grond terecht. Zij vormden de zoveelste 
episode in een planningsproces dat begon toen G.J. de Jongh zijn eerste 
havens op Zuid aanlegde en in hun kielzog een aantal woonwijken liet 
bouwen. In 1899, toen er arbeiderswijken verrezen op Feyenoord, op het 
Noordereiland, bij Katendrecht en bij Charlois en men was begonnen 
met het graven van de Rijnhaven, woonden er 41.636 mensen op Zuid. 
In 1917, toen De Jonghs opvolger Bürgdorffer zijn uitbreidingsplan pre-
senteerde, was dat aantal gegroeid tot 75.000. Bürgdorffers plan voorzag 
in een nieuwe stad op Zuid voor tussen de 250.000 en 300.000 mensen. 41  
De enorme aantallen arbeiders zouden aan de overzijde van de Maas 
achter de haveninstallaties wonen. Bürgdorffer tekende een stratenplan 
dat uitging van de Willemsbrug als enige oeververbinding en van een 
grote boulevard die van oost naar west liep ter hoogte van het huidige 
Zuidplein. In reactie op het technocratische plan van Bürgdorffer nam de 
N.V. Maatschappij voor Volkshuisvesting Vreewijk het initiatief over met 
een meer ambitieuze verwerking van de geschatte bevolkingsgroei. De 
vereniging liet in 1922 een plan maken door Granpré-Molière, dezelfde 
die ook het tuindorp Vreewijk op Zuid in hun opdracht had ontwor-
pen. Door Granpré-Molière’s plan zou ‘zijn eigen’ tuindorp opgenomen 
worden in een veel groter stedenbouwkundig project. Het uitbreidings-
plan van Granpré-Molière stond in het teken van sociale harmonie, 
een organische wijkopbouw en een hiërarchische ruimtelijke geleding. 
In Granpré-Molière’s opzet zou de stad naar het midden toe dichter en 
steniger worden en zich naar buiten toe openen naar het landschap. Een 
grote groene wig zou tot diep in de stad op Zuid penetreren en eindi-
gen bij het centrum: het huidige Zuidplein. 42  Granpré-Molière was niet 
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op zoek naar een manier om Zuid te integreren in de stad als geheel, 
maar gaf haar een zelfstandig centrum en opende haar naar het groene 
achterland. Toen Witteveen in 1926 het plan Granpré-Molière nader 
bezag, probeerde hij de belangrijkste formele eigenschappen ervan over 
te nemen, maar tegelijkertijd het plan een geheel andere betekenis en 
werking te geven. Waar Granpré-Molière zijn wiggen gebruikte om een 
harmonieuze overgang tussen stad en land te creëren, introduceerde Wit-
teveen verkeersstromen als de belangrijkste structurerende factor. In zijn 
toelichting vestigt Witteveen de aandacht op de twee rivierovergangen, 
de bestaande Willemsbrug en de toekomstige Maastunnel. Vanaf deze 
punten werd het verkeer straalsgewijs over de stad verspreid, en vloeide 
het ook terug naar het noorden. In plaats van Granpré-Molière’s enkele 
straalrichting vanaf de Willemsbrug, legde Witteveen twee straalrichtin-
gen over elkaar heen: vanaf de brug en vanuit de tunnel. Zo gebruikte 
Witteveen de infrastructuur om zich van al zijn voorgangers op Zuid te 
onderscheiden en het gebied op te nemen in de stadsvorm als geheel. 
Door de introductie van het Amerikaanse idee van parkways, gaf hij 
een verkeerskundige betekenis aan de groenwiggen die door Granpré-
Molière waren gepland. 43  In de nieuwe opzet kwam het parkgroen in 
het kielzog van de auto’s de stad binnen. Witteveen hanteerde in zijn 
toelichtingen dynamische termen, niet vanuit metafysische overwegingen 
zoals Granpré-Molière, maar omdat ieder onderdeel verbonden was aan 
een leidend concept van verkeersbewegingen. 44  Over de grote parkway 
schreef hij: “Uit deze hoofdgordel vloeien fijnere aders van groen, die 
diep in de bebouwde stad doordringen. Het contact met de woonbuurten 
wordt daarmede zo innig mogelijk tot stand gebracht.” 45  Dat hij zoveel 
aandacht gaf aan het verkeer en de infrastructuur betekende echter niet 
dat Witteveen minder aandacht gaf aan de vormgeving van de bouwblok-
ken. Zijn stedenbouwkundige ontwerpen getuigden van een grote mate 
van controle over het stedelijk weefsel, ook al werd het gerealiseerd door 
particuliere ondernemers. De belangrijkste stedenbouwkundige eenheid 
was voor Witteveen het gesloten bouwblok. De controle van de gesloten 
bouwblokken door middel van voorgeschreven rooilijnen en hoekdetails  
èn de plaatsing van de stad in de regio en het landschap door middel 
van verkeerswegen en groenwiggen, waren de twee uitersten binnen één 
enkel, hiërarchisch opgebouwd stedelijk project.

De Millinxbuurt
Tussen de monumentale verkeerslanen de Mijnsherenlaan en de Dordtse 
Laan, en tussen het Zuidplein en de Rijnhaven, ligt het meest dichtbe-
bouwde stuk van Witteveens nieuwe stad op Zuid: de Millinxbuurt. De 

Millinxbuurt bestaat uit 11 bouwblokken en kwam al voor op de plannen 
die Granpré-Molière tekende voor Zuid in 1922. Het kreeg zijn huidige 
stedenbouwkundige contouren in het plan van Witteveen uit 1926. De 
straten in de Millinxbuurt zijn geknikt waardoor het eindeloze tun-
neleffect naar het noorden is vermeden en er een zekere buurtachtige 
binnenheid is bereikt. In de jaren zestig werd over de Mijnsherenlaan 
een betonnen metroviaduct aangelegd die rakelings langs de eindeloze 
gevelwanden van de portiekwoningen schiet. Hiermee is het laatste deel 
van Witteveens plantoelichting – de ‘hoogbaan’ – tot uitvoering gekomen: 
“De omvang van het plan maakt het nodig rekening te houden met een 
in de toekomst onontbeerlijke stadssnelbaan.” 46

Van de tientallen woningbouwprojecten die Van den Broek ontwierp 
binnen het uitbreidingsplan voor Rotterdam Zuid, is de grootste dicht-
heid van gerealiseerde projecten in en om de Millinxbuurt te vinden. 
In totaal werden van hem in deze buurt en aan de Mijnsherenlaan 13 
afzonderlijke woningbouwprojecten gerealiseerd. Allen werden ontwor-
pen en uitgevoerd tussen 1930 en 1933 en bestaan uit twee categorieën. 
Aan weerszijden van de Mijnsherenlaan ontwierp Van den Broek vier 
complexen van bovenwoningen voor middenklasse gezinnen. Binnen 
de Millinxbuurt zelf ontwierp hij negen reeksen alkoofwoningen voor 
arbeiders.

Eén van de projecten voor de Millinxbuurt besloeg zeven panden aan de 
Moerkerkestraat voor de ondernemer Nico Bos uit 1931. 47  De woningen 
hebben twee verdiepingen en een zolder; de begane grond werd ingeno-
men door een garagebedrijf. Het rijtje bestaat uit een type woningbouw 
waar heel Rotterdam vanaf het einde van de negentiende eeuw mee 
werd volgebouwd. Deze ziet er als volgt uit: op de begane grond bevindt 
zich één woning die direct bereikbaar is vanaf de straat; op de eerste en 
tweede verdieping bevinden zich twee aparte woningen, die de voordeur 
en het trappenhuis delen en ieder een kamertje op zolder hebben. De 
woningplattegronden zijn van het alkooftype. Ze hebben één kamer aan 
de voorkant en één aan de achterkant. Daar tussenin bevinden zich één of 
twee kamers die indirect lucht krijgen via de andere kamers en licht vanaf 
de bovenlichten naar de gang en de overdag openstaande suitedeuren. De 
gang van het huis loopt steeds parallel aan de trap en is door middel van 
twee deuren verbonden met de voor en achter kamer. De keuken opent 
altijd met een deur naar het balkon. De WC ligt steevast aan de gang. 
Aan weerszijden van de suitedeuren die de twee kamers verbinden met 
de alkoven bevinden zich ingebouwde kasten en elke kamer heeft een 
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haard. De begane grond – als deze niet door een winkel of een bedrijf 
wordt ingenomen – is in principe hetzelfde als de verdiepingen, met 
twee uitzonderingen. Ten eerste verliest de plattegrond op de begane 
grond breedte omdat hij een aparte toegang heeft. Ten tweede heeft de 
woning dikwijls een terras aan de achterzijde, door een houten trapje 
verbonden met de tuin, die een halve meter onder straathoogte ligt op 
het oorspronkelijke niveau van de polder. 48

Het alkooftype heeft in Rotterdam, meer dan elders, een opmerkelijke 
hardnekkigheid aan de dag gelegd. In Rotterdam werd het decennia 
achtereen in enorme hoeveelheden met minieme verschillen gebouwd 
nadat stadsarchitect C.N. van Goor het aan het einde van de negen-
tiende eeuw als standaard voor de eigenbouwers had neergelegd in zijn 
voorbeeldplattegronden. 49  De plattegrond van een alkoofwoning is voor 
en achter nagenoeg hetzelfde. Daar zit ook het fundamentele verschil 
met de woningen die J.J.P. Oud ontwierp voor Spangen en Tussendij-
ken: de architectuur van de alkoofwoning is neutraal ten opzichte van 
het verschil tussen ‘de zachtheid van het wonen’ aan het binnenterrein 
en de ‘bedrijvigheid van de straat’. Het karakter van de woning komt 
voort uit de combinatie van de neutrale plattegrond en een verzameling 
van attributen, bijvoorbeeld: twee haarden, vier kasten, één kraan, twee 
deuren, twee paar suitedeuren, twee bovenlichten en twee ramen. De 
beschrijving van een dergelijke woning beantwoordt tot op de dag van 
vandaag aan de woonervaring of woonherinnering van een groot deel 
van de miljoenen mensen die vanaf het einde van de negentiende eeuw 
in Rotterdam hebben gewoond. De woningen werden niet seriematig 
ontworpen of gebouwd en zijn dus nooit exact hetzelfde. De alkoofwo-
ning was een bouwkundige consensus tussen de architect, de bewoner, 
de eigenbouwer en de gemeente. De consensus over dit type maakte het 
mogelijk duizenden adequate woningen te bouwen in zeer korte tijd zonder 
een fundamentele standaardisering in de woningbouwindustrie. 50

De gevelwand van de panden die Van den Broek ontwierp voor aanne-
mersbedrijf Nico Bos aan de Moerkerkestraat is als volgt opgebouwd. De 
woningen zijn twee aan twee gekoppeld. Op maaiveld begint een strook 
natuursteen van een meter hoog. Deze wordt onderbroken door twee treden 
die leiden naar vier deuren. De buitenste twee deuren voeren naar de 
woningen op de begane grond, de binnenste twee naar de verdiepingen 
van beide panden. De deuren bevinden zich in een betegelde portiek 
die is teruggelegd in de gevel met bovenlangs een bovenlicht. Achter de 
gevel bevindt zich tussen de twee middelste deuren de dragende muur 

die de twee panden scheidt. De ramen van de begane-grondwoning 
zijn naast de buitenste deuren aangebracht. Deze ramen bestaan uit 
één groot venster, daarnaast een smal staand venster, er bovenop een 
smal liggend venster en in de bovenhoek een klein vierkant kantelraam. 
Tussen de twee ramen bevindt zich een betegeld muurvlak, waarachter 
de dragende muur op de erfscheiding staat. De ramen op de eerste en 
tweede verdieping zijn anderhalf keer zo groot als die op de begane grond 
en zijn symmetrisch. De derde verdieping, ofwel het dak, begint voorbij 
de witte gootlijst, is bedekt met pannen en heeft een hoek van 60°. Uit 
het dak steekt een dakkapel met drie vierkante ramen. De schoorsteen 
bevindt zich precies boven de scheidingsmuur tussen de twee panden, 
en rijgt daarmee de twee percelen aaneen. Zo worden op de begane 
grond door de groepering van de vier deuren twee panden met elkaar 
verbonden, terwijl op het dak door de groepering van de schoorstenen 
dezelfde twee panden verbonden worden met hun afzonderlijke buren 
aan weerszijden. Zo ontstaat een serieel gevelbeeld, waarin de panden 
zowel afzonderlijk, als deel van een paar, als deel van een ander paar èn 
als deel van een reeks herkenbaar zijn gemaakt.

Het eenvoudige en in principe eindeloos uitbreidbare systeem waarmee 
de gevelelementen van de woningen voor Nico Bos zijn gecomponeerd, 
eindigt in het laatste pand aan de rechterkant dat een gevel met erkers 
heeft. Het rijtje van zeven panden kreeg hierdoor hiërarchie en werd 
‘1+6’ in plaats van simpelweg ‘7 etc’. Waar zich de ingangspartijen van 
de twee begane-grond woningen hadden kunnen bevinden, zijn twee 
garage-schuifdeuren gemaakt, met daartussenin het betegelde muurvlak. 
Dit garagepand heeft een aflopende betonvloer die zich uitstrekt tot in 
het binnenterrein. In het binnenterrein is de plaats van de tuin ingeno-
men door de garage: een houtconstructie van één verdieping met een 
betonvloer die op een fundering van betonpoeren rust en is overdekt 
met een sheddak van draadglas in stalen sponningen.

Eveneens aan de Moerkerkestraat ontwierp Van den Broek 8 panden 
voor Smelt & Hempels Woningbouw Mij. 51  Dit rijtje woningen is van-
wege de welstandbepaling tot in de details hetzelfde als dat voor Nico 
Bos, behalve dat het geen garage bevat en dat erkers zijn toegevoegd aan 
beide uiterste panden zodat een symmetrisch geheel is ontstaan. Er zijn 
een aantal schetsen overgebleven die laten zien welke rol de architect 
speelde in het welstandbeleid. Ten eerste is er de gevelschets die Van 
den Broek maakte voor alle ondernemers die bouwden aan de Moerker-
kestraat. 52  In deze schets werd de Moerkerkestraat-westzijde opgedeeld 
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in twee segmenten van ieder acht panden, waarvan de eerste en de 
laatste een erker kregen. De gevel werd schematisch weergegeven; veel 
dingen werden aan de afzonderlijke opdrachtgevers overgelaten, details 
die zij vervolgens weer door dezelfde Van den Broek lieten uitwerken, 
die immers voor ieder van de ondernemers ook de individuele architect 
was. Zo werd in de schets de vorm van het dak bijvoorbeeld nauwelijks 
weergegeven, evenmin als de functionele invulling van de begane grond. 
De Moerkerkestraat-oostzijde kreeg in de schets een andere indeling; de 
basiseenheid was bijna twee keer zo lang als aan de overkant: 14 panden. 
De linker extremiteit bestond uit de hoek met de Rijsoordstraat en de 
rechter uit een pand met een erker. De verdubbeling van de lengte kwam 
voort uit de schaal van het telefoongebouw dat zich aan het einde van de 
straat bevindt: een lang Dudokkiaans gebouw met een grote glazen gevel 
en een pannendak. Door de verdubbeling van de basiseenheid gaf Van 
den Broek in samenspraak met de stedenbouwkundige dienst de gevel van 
de straat vorm als twee gelijkwaardige bouwvolumes die zijn verbonden 
door een blinde muur van zes meter hoog. Nadat men overeenstemming 
had bereikt over de gevelbeelden van de straat, maakte Van den Broek 
een gevelschets voor zijn opdrachtgever Smelt & Hempel. Deze tekening 
gaf een schematisch beeld van de invulling van de percelen door deze 
ondernemer. Op basis van deze schets en hoe hij zich verhield tot de 
totaalschets beoordeelde de gemeente of de grond door deze ondernemer 
daadwerkelijk ontwikkeld mocht worden.

Een voorbeeld van een ontwerp met platte daken is de reeks van 5 
panden die Van den Broek ontwierp voor Bos sr. 53  De panden zijn het-
zelfde als die voor Nico Bos behalve dat ze een plat dak hebben en dat 
de begane grond niet alleen winkels en een garage bevat, maar ook twee 
winkels met een glazen pui. In de hoek van de Moerkerkestraat met 
de Rijsoordstraat moest de overgang worden ontworpen van een rijtje 
woningen met pannendak aan een rijtje met plat dak. Voor dit specifieke 
ontwerpprobleem kon Van den Broek te rade gaan bij een ruim tien jaar 
oud project van zijn voorbeeld J.J.P. Oud. In Blok VIII in Spangen uit 
1918 moest Oud een reeks gemeentelijke woningen – met plat dak – in 
één blok onderbrengen met een reeks woningen van ondernemers – met 
zadeldak. Oud verzelfstandigde de overgang van het bouwvolume met 
zadeldak naar één met een plat dak door de overgang aan te kondigen met 
inpandige balkons en door de twee volumes te verbinden met plastisch 
vormgegeven luifels boven de winkel op de hoek. 54  De koppeling in de 
Van Moerkerkestraat was ook voor Van den Broek de aanleiding om de 
hoek van het bouwblok te benadrukken. In de marge van de gevelschetsen 

voor Bos sr. voegde hij een met zacht potlood gemaakte perspectivische 
schets van deze hoek toe. Zijn uitwerking was eenvoudiger dan die van 
Oud: hij liet de zadeldakgevel een halve meter terugtreden ten opzichte 
van de rooilijn en liet twee balkonbakken een halve meter naar voren 
steken. Hierdoor ontstond in het gevelvlak een bakstenen geul die het 
bouwdeel met plat dak inleidt.

In het aaneenrijgen van verschillende soorten bouwvolumes kreeg de 
bescheiden ontwerparbeid voor particuliere bouwondernemers een ste-
denbouwkundige dimensie. Dit wordt duidelijk in de ‘massa-schetsen’ die 
Van den Broek in 1930 maakte voor de hoek Rijsoordstraat/Borselaarstraat, 
eveneens ten behoeve van de Welstand. 55  Uit de gevelschema’s en de 
afzonderlijke projecten die hiervoor gemaakt zijn blijkt het ontwerp-
probleem die deze plek opriep: de Borselaarstraat bevat woningbouw 
van twee verdiepingen, maar de bebouwing aan de Rijsoordstraat heeft 
er drie. Bij de hoek moesten de twee types verbonden worden. Daarbij 
maakt de Rijsoordstraat net voorbij de hoek met de Borselaarstraat een 
lichte knik. Dit is een typisch fenomeen in de stedenbouw van Witteveen, 
een gevolg van de vele wigvormen in zijn stratenplannen. Van den Broek 
zou in de tientallen ontwerpen die hij binnen Witteveens stedenbouw 
maakte, de wigvorm en de knik op allerlei manieren opnemen in zijn 
architectonische uitwerkingen. Voor dit project maakte hij twee vari-
antschetsen waarbij hij de gevel abstraheerde tot een raster. In de eerste 
schets plaatste hij de overgang tussen twee en drie verdiepingen pas na 
een paar panden om de hoek in de Borselaarstraat, en benadrukte hij de 
knik in de Rijsoordstraat door een lichte inkeping, gemarkeerd met half 
inpandige balkons. In de tweede schets benadrukte hij niet de knik in de 
straat maar juist de overgang tussen de twee volumes door de inkeping 
met balkons aan te brengen op de plaats van hun confrontatie.

Bebouwing Mijnsherenplein, 1933
Aan het Mijnsherenplein kwam de deftigere Mijnsherenlaan in aanraking 
met de straten van de achtergelegen arbeidersbuurten. Voor A. Slappendel, 
een grote eigenbouwer die evenals Nico Bos en Smelt & Hempel vaste klant 
was, ontwierp Van den Broek in 1933 de ‘Bebouwing Mijnsherenplein’. 56  
In het bebouwingsplan voor het plein moesten zowel alkoofwoningen 
als ruimere, moderne portiekflats voor de middenklasse ondergebracht 
worden. Aan dit plein diende het aloude ontwerpprobleem van de hoek 
van het bouwblok zich aan. Het perceel waarvoor Van den Broek ontwierp 
bevond zich primair aan het Mijnsherenplein, maar had ook een gevel 
aan de kleinere Groepstraat en raakte ook aan de brede Mijnsherenlaan. 
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De eerder besproken oplossing van Oud om de hoekwoningen als het 
ware binnenste buiten te keren, was voor een bouwondernemer op een 
belangrijke locatie als deze geen optie. De hoekwoningen ontlenen hun 
plattegrondvorm niet aan de efficiëntie of het comfort van de woning, maar 
aan een door sterke principes gestuurd formalisme. Dit leidde echter tot 
vreemdsoortige plattegronden die weliswaar binnen een gesubsidieerd 
gemeentelijk project mogelijk waren, maar niet realistisch waren binnen 
de particuliere woningbouwmarkt van de jaren dertig.

Tegen deze achtergrond onderzocht Van den Broek het probleem van de 
hoek. Hij vermeed een moeilijke hoekwoning maar hield het bouwblok 
tegelijkertijd gesloten door de laatste twee panden aan de Groepstraat 
niet haaks op de straat te plannen zoals gebruikelijk, maar ze langs de 
gevel te leggen. Hierdoor kon de hoek met het Mijnsherenplein worden 
ingevuld met woningen die toch een achterkant aan het binnenterrein 
hadden voor de keukens en balkons. Het afgenomen nuttige woonop-
pervlak van het bouwblok aan de Groepstraat werd gecompenseerd 
doordat het niet nodig was om de hoek open te laten – zoals rond de 
eeuwwisseling – maar ook om geen onaantrekkelijke hoekwoningen te 
moeten opnemen. Van den Broek wist met deze oplossing de gesloten-
heid van het bouwblok te bewaren en tegelijkertijd de ondernemers 
efficiënte woningen te geven. Maar dat in één gevel sommige woningen 
haaks zijn georiënteerd, terwijl anderen er langs zijn geplaatst, gaf ook 
weer een nieuwe reeks ontwerpproblemen. De leesbaarheid en vooral 
de ritmering van de gevel kwam immers in het geding. De woningen 
die de hoek van de Groepstraat met het Mijnsherenplein innemen, heb-
ben hun grootste gevellengte aan de straat, maar hun voordeur aan het 
plein. Vanuit de straat gezien klopt de verhouding van het aantal ramen 
daardoor niet met het aantal deuren. Het resultaat was dat de structuur 
van het bouwblok als een optelsom van naast elkaar gelegen woningen 
niet langer leesbaar was aan de gevel.
 
In een serie variantschetsen voor deze locatie zien we hoe Van den Broek 
heeft geworsteld met de eisen van de stedenbouw, de behoeftes van de 
ondernemers en de architectonische implicaties van zijn keuzes. De 
eerste schets laat zien twee ‘gewone’ alkoofpanden, niet geclusterd rond 
één deurgroep, maar achter elkaar geplaatst en voorzien van balkons 
aan het Mijnsherenplein. Doordat de woningen aan het eind ontsloten 
werden vanaf het Mijnsherenplein, kreeg dit gehele gevelvlak slechts één 
voordeur en een garagedeur. Een volgend voorstel gaat uit van het langs 
de gevel leggen van alle panden aan de dwarsstraat in plaats van ze er 

haaks op te plaatsen. Dit zou zeer ondiepe en lichte woningen hebben 
veroorzaakt, maar ook een lage woningdichtheid. De derde oplossing is 
een combinatie van de vorige twee: de twee panden aan de Groepstraat 
die het verst van de hoek afliggen werden dwars op de straat geplaatst, 
en de andere twee parallel aan de gevel. In de eerste twee panden zijn 
de deuren en ramen op de gebruikelijke manier geordend en in het deel 
van de gevel vlakbij het plein, hergroepeerde Van den Broek de balkons 
en ramen in een monumentaalorde die de inwendige structuur van het 
bouwblok overstijgt. In het gerealiseerde ontwerp heeft Van den Broek 
dit soort voor zijn doen radicale compositorische ingrepen achterwege 
gelaten. Het resultaat is een gevelbeeld dat op het eerste gezicht even 
gewoon is als de omliggende gevels, en pas op het tweede of derde gezicht 
wonderlijk veel glas bevat, en een gebrek aan deuren lijkt te vertonen.
 
De gevel van dit project aan het Mijnsherenplein laat een andere kant 
van Van den Broeks pragmatiek en improvisatievermogen zien. Als we 
de architectuur van de gevel vergelijken met de plattegronden van de 
achterliggende woningen, wordt duidelijk dat beide opgaven los van elkaar 
werden ontwikkeld. In tegenstelling tot de zeer sobere baksteenarchi-
tectuur aan de Moerkerkestraat en Rijsoordstraat, heeft Van den Broek 
hier een moderne, lichte en meer scherpgesneden gevel gemaakt. Maar 
achter de moderne lijnvoering van de gevel, gaan de in het Rotterdam 
van de jaren dertig nog steeds marktconforme alkoofwoningen schuil. De 
elegante modernistische gevel beslaat 9 panden, waarvan de eerste 8 drie 
verdiepingen hebben met daarin drie woningen en het laatste pand, aan 
de Mijnsherenlaan, vier verdiepingen heeft met daarin drie woningen 
en een winkel. Een perspectiefschets uit 1933 laat een iets andere versie 
zien van het gebouw dan die zou worden uitgevoerd, maar toont duide-
lijk de bedoelingen aan: een scherpe gevel aan het plein met een hoek 
benadrukt de overgang tussen de drie verdiepingen van de bebouwing 
binnen de wijken naar de vier verdiepingen aan de Mijnsherenlaan. De 
gevel op de schets is droog en strak getekend met veel nadruk op de 
horizontalen; het glas neemt meer ruimte in dan voorheen en de deuren 
zijn van staal. De bovenste verdieping treedt terug ten opzichte van de 
rooilijn en heeft een brede borstwering waardoor een inpandig balkon 
over de gehele breedte van de gevel ontstaat. De woningen zelf bezitten 
eveneens inpandige balkons aan de woonkamer. De uitgevoerde versie 
is niet zoveel anders, behalve het feit dat de deuren gewoon van hout zijn 
en de borstweringen onderbroken worden door half inpandige balkons 
van beton en ijzer. In plaats van de gebruikelijke donkerrode baksteen 
gebruikte Van den Broek hier een gladde, lichte en dunnere steen. Boven 
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de ramen bracht hij lekdorpels aan: betonnen strips van ongeveer 20 
centimeter diep. De gevel werd grafischer, platter; het woonblok is een 
abstract beeld van glas, hout, baksteen en ijzer, zonder een ritmische 
clustering van erkers, dakkapellen, schoorstenen en deurgroepen. De 
keuze van Slappendel voor vernieuwende bouwtechnieken als glas, staal 
en beton heeft bijgedragen aan het moderne, abstracte, grafische beeld 
dat werd uitgewerkt door het bureau van Van den Broek. Aan deze ge-
vel van een conventioneel blokje alkoofwoningen zien we hoe Van den 
Broek inmiddels bepaalde functionalistische ontwerpprincipes aan zijn 
repertoire had toegevoegd. 57

Het vier verdiepingen hoge pand op de hoek van het Mijnsherenplein 
en de Mijnsherenlaan is opgebouwd uit woningen met een vierkant 
grondvlak, waardoor ze een zeer breed raam hebben met aan het Mijns-
herenplein een klein uitpandig balkon. Het grote raam gaat over in een 
klein raam aan de Mijnsherenlaan, gevolgd door een groot blind muur-
vlak en een breed slaapkamerraam. De achterzijde aan het binnenterrein 
is voorzien van een keukenbalkon in een naar binnen geknikte hoek. 
De toegang van deze woningen bevindt zich naast de winkel, om de 
hoek, aan de Mijnsherenlaan. Het meest opvallende is de knik in de 
gevel aan de Mijnsherenlaan. Deze knik komt voort uit het feit dat in 
Witteveens stedenbouwkundig plan de hoek tussen de Mijnsherenlaan 
en het Mijnsherenplein niet recht is maar ongeveer 95°. Van den Broek 
heeft gedurende zijn gehele carrière schuine lijnen in woningen weten 
te vermijden, hoe klein de afwijking ook was. Wanneer deze zich vanuit 
de vorm van de locatie of het stedenbouwkundig plan toch aandienden, 
ving hij ze op buiten de woningen zelf: bijvoorbeeld in de plattegrond 
van de trappenhuizen. Op deze plek heeft hij de niet-rechte hoek op-
gevangen door juist de rechte hoeken van de woningen aan de laan en 
die aan het plein zo direct mogelijk met elkaar te confronteren met als 
gevolg een knik in het blinde geveldeel aan de Mijnsherenlaan. Zo wist 
hij een afwijking van enkele graden ten opzichte van de rechte hoek, 
uit te buiten in een bijzonder architectonisch effect op het niveau van 
de straat. Het is een mooi, sculpturaal resultaat van een wisselwerking 
tussen de architect, de bouwondernemer en de stedenbouwer. Witteveen 
tekende een hoek van ca. 95°; de bouwondernemer eiste rechthoekige 
ruimtes; Van den Broek combineerde dit in een architectonische vorm.

De portiekflat
Voorbij het geknikte hoekdeel begint de honderden meters lange woon-
wand van de Mijnsherenlaan. Groepjes van vier deuren op de begane 

grond ontsluiten brede alkoofwoningen voor middenklasse gezinnen. 
Van den Broek ontwierp ook deze woningen voor de bouwondernemer 
Slappendel. Alles is gedaan om de gevel aan Witteveens parkway plat en 
grafisch te maken. Plastische elementen als de daklijst zijn weggelaten en 
de balkons op de bovenste verdiepingen zijn inpandig. De gevel wordt 
slechts gearticuleerd door de betonnen wenkbrauwen van de lekdorpels, 
het AAB ritme van de slaapkamer- en woonkamerramen en door de 
messcherpe afsnijding bovenlangs het gevelvlak.

Het overgrote deel van de woningen aan de Mijnsherenlaan zijn zoge-
naamde portiekflats. De portiekflat vertegenwoordigde aan het begin van 
de jaren dertig een nieuwe conventie in de woonarchitectuur van Rot-
terdam; zij was afkomstig uit Den Haag en wordt vaak aangeduid met de 
naam Haagse Portiek. Een portiek is een inpandig openbaar trappenhuis 
dat op de eerste verdieping vier woningen ontsluit, terwijl op de begane 
grond aan weerszijden de begane grondwoningen worden ontsloten. In 
totaal worden er zo per pand zes woningen ontsloten en is de gemiddelde 
bouwhoogte vier in plaats van drie verdiepingen.

De portiekflat is dikwijls gepresenteerd als een oplossing voor de diepe, 
smalle en inefficiënt geplande alkoofwoningen. In Rotterdam en met 
name in het werk van Van den Broek werden beide types echter ge-
combineerd. De portiekflat is immers in eerste instantie een model voor 
het stapelen en ontsluiten van woningen. Eigenlijk is de Rotterdamse 
versie van de Haagse portiekflat een alkoofbovenwoning, maar dan met 
en stukje trottoir het gebouw binnengehaald. Men kon de bebouwing 
intensiveren zonder de principes van het Rotterdamse alkooftype op 
te geven. Waar anders een cluster van vier deuren had gestaan, zijn er 
nu twee deuren aan weerszijden van een inpandige open trap die naar 
de eerste verdieping leidt. De deuren geven elk toegang tot de bekende 
begane-grondwoningen met een tuintje. De trap leidt naar het ‘binnentrot-
toir’ op de eerste verdieping; links en rechts bevinden zich twee deuren 
die toegang geven tot woningen op de eerste verdieping. Daar tussenin 
bevinden zich twee deuren die elk toegang geven tot een klassieke dub-
bele woning, met op de tweede verdieping een woning die eveneens het 
voorste deel van de derde verdieping beslaat, en op de derde een woning 
die de achterzijde van de derde verdieping gebruikt. De eerste verdieping 
is dus de uitzondering op het normale aanbod van alkoofwoningen. De 
bewoner heeft geen tuin maar ook geen toegang tot de zolder. Hij hoeft 
echter ook niet zijn deur met een andere woning te delen, en mag zijn 
verdieping bovendien bel-etage noemen. 58
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De middenklasse, de voornaamste bewonersgroep van portiekwoningen, 
zou in de jaren dertig de belangrijkste doelgroep worden van het gehele 
particuliere bouwbedrijf, en dus ook van Van den Broek. 59  In 1932 maakte 
Van den Broek een schetsplan voor portiekflats met een vrije opgang aan de 
Mijnsherenlaan. Het was geen ontwerp voor een specifieke opdrachtgever 
of bouwer maar een stedenbouwkundig onderhandelingsdocument voor 
de Welstand en de ondernemers voor het bereiken van een consistente 
bebouwing van de honderden meters lange parkway. 60  Vervolgens gaven 
de ondernemers ieder voor zich Van den Broek of een andere architect 
de opdracht om op basis van het schetsplan portiekflats te ontwerpen. 
Daardoor is de Mijnsherenlaan een staalkaart van portieken geworden.

Zonder extra ontwerpmaatregelen zou de portiek, die zich in het hart 
van het gebouw bevindt, donker en onveilig zijn. Architecten besteed-
den daarom aandacht aan het mooi en licht maken van het trappenhuis 
en het bordes. Aan de Mijnsherenlaan is bijvoorbeeld een portiekpand 
ontworpen door een onbekende architect, waar zich boven de deuren 
op de begane grond twee smalle ramen bevinden met daar tussenin een 
groot gat met een tralie ervoor, waardoor het trappenhuis direct licht 
krijgt. Maar in de meeste gevallen zijn de balkons van de woningen op 
de eerste verdiepingen voorlangs de open trap gebouwd. Een voorbeeld 
daarvan is het pand waar zich boven de open trap een inpandig balkon 
bevindt dat van opzij toegankelijk is vanuit de woonkamers. Dit balkon 
is in tweeën gedeeld door een ijzeren en glazen scherm, en wordt door 
twee matglazen ramen afgeschermd van de overloop. De woningen de-
len een uitwendig balkon boven het trapgat dat door een ijzeren hek 
in tweeën is gedeeld. Verderop aan de Mijnsherenlaan is dit principe 
uitgewerkt op zo’n manier dat de bel-etage zo min mogelijk verschilt 
van de verdiepingen. Hier delen de eerste tot en met derde verdiepingen 
een halfinpandig balkon dat uit een betonnen plaat met een opstaande 
rand en een ijzeren hekwerk bestaat. De tweede en derde verdiepingen 
van dit pand hebben ruime slaap- of werkkamers aan het balkon. De 
balkons zijn opgedeeld door matglazen schermen. De bel-etage bezit een 
spectaculair balkon dat toegankelijk is vanuit de woonkamer en dat van 
de open trap is afgescheiden door een glazen scherm. Het effect is dat 
van een ‘buitenkamer’ die buiten de gevel lijkt te zweven en meer bij de 
bomen en het metroviaduct lijkt te horen dan bij het wonen.
 
Veel architecten lieten zich door de portiekopgang verleiden tot monu-
mentale toegangspartijen compleet met dubbelbrede natuurstenen trappen 
etc. In de portieken die hij zelf ontwierp zien we hoe Van den Broek zich 

daartegen verzette. Juist een functioneel element als de toegang tot de 
berging in het souterrain kreeg van Van den Broek veel architectonische 
aandacht, wellicht omdat het een asymmetrie en een functionele esthe-
tiek introduceerde in de eindeloze spiegeling van voordeuren rond het 
trapgat. De plaatsing van de toegang tot bergingen in de portiek leidde 
weer tot een rijke architectonische variatie. Eén variant is die waarbij de 
open trap anderhalve meter vanaf de gevel begint en wordt gehalveerd 
door een kelderdeur die exact hetzelfde is als de voordeuren van de wo-
ningen. De opening naar de straat is dan hoger gelaten dan anders zodat 
er binnen de portiekzone op de eerste verdieping een miniatuurbordes 
ontstaat bovenop de trap naar de berging. Op een bepaald moment be-
gon Van den Broek de bergingen en hun ontsluiting te behandelen als 
onderdelen van een andere – meer utilitaire – aard dan de portiek en 
de woningen en creëerde hij kooiconstructies met stalen deuren die de 
geprefabriceerde betonnen trappen met fietsgoten afschermden van de 
straat, maar ze tegelijkertijd openlieten voor natuurlijk licht.

De architectonische ervaring van de woongebouwen van Van den Broek 
zit niet in de esthetische beschouwing, maar in het passeren en gebruiken 
van de woningen: Een bewoner van de woning op de tweede etage gaat 
het pand binnen op het moment dat hij vanaf de straat de verhoogde 
en betegelde stoep betreedt. Vervolgens passeert hij de keldertrap, kijkt 
door de tralies naar de kelder, maar loopt naar boven naar het bordes. 
Hij loopt naar rechts en maakt zijn deur open, terwijl hij opzij kijkend de 
straat kan zien, en door het matglas de schimmen van de bewoners van 
de eerste etage op hun balkon kan gadeslaan. Hij loopt een klein gangetje 
door, gaat een houten trap op die hem niet alleen één verdieping hoger 
brengt maar ook zijn richting met 90 graden verandert; hij passeert aan 
zijn rechterzijde de deur van zijn onderburen en neemt dan een rechte 
houten trap naar zijn eigen woning. Aangekomen in zijn woonkamer 
kijkt hij naar buiten en ziet hij de Mijnsherenlaan zich openen naar het 
zuiden, precies zoals Witteveen het had bedoeld.

BLIJDORP

Net als zijn Plan Zuid uit 1926, was Witteveens uitbreidingsplan voor 
Blijdorp en Bergpolder uit 1929 in de eerste instantie een bewerking van 
een eerder plan. In 1920 vroeg het Gemeentebestuur aan de Amster-
damse architect Kromhout een plan te maken voor de bouw van 2500 
woningen in de Blijdorpse polder. Hij moest rekening houden met de 
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plannen van de spoorwegen om het station westwaarts te verplaatsen, 
naar een locatie tussen de Heemraadssingel en de Henegouwerlaan. 
Kromhout ontwierp met zijn expressionistische vormentaal een door 
bouwblokken omgeven park met sportterreinen en een vijver in het 
midden. De bouwblokken zouden naar het noorden toe in hoogte toe-
nemen. Dit spectaculaire stedenbouwkundige effect zou vooral vanaf 
het perron van het nieuwe station waar te nemen zijn geweest. 61  Toen de 
gemeente zich na 1922 financieel terugtrok uit de volkswoningbouw en 
tegelijkertijd de spoorwegplannen op de lange baan werden geschoven, 
werd het plan Kromhout aan de kant geschoven. Witteveen en zijn dienst 
bogen zich in 1928 over een Algemeen Uitbreidingsplan en integreerden 
aspecten van het plan Kromhout in een regionaal georiënteerd ontwerp 
voor ‘Groot Rotterdam’. Op de schematische plankaarten van het Al-
gemeen Uitbreidingsplan zijn de Blijdorpse polder en de Bergpolder 
ingevuld met grote rechthoeken die haaks staan op de spoorgordel en 
de verkeerswegen in oostwestelijke richting. Deze bundel van spoor en 
weg zou het Oude Noorden verbinden met de Spaanse polder. Op de 
bouwput van de Van Nellefabriek na, was deze polder in 1928 nog een 
lege vlakte. 62

Witteveen schreef over het oudere plan dat aan alle stedenbouwkundige 
eisen van het Algemeen Uitbreidingsplan kon worden voldaan “en dat 
daarbij niettemin de geest van het plan-Kromhout – die toch voornamelijk 
in het symmetrische park zijn uitdrukking vond – kon worden bewaard, 
mits slechts het park, hoewel in enigszins gewijzigde vorm, langs de as 
van de Heemraadssingel werd gelegd.” 63  Het park van Kromhout kwam 
bij Witteveen niet meer in de as van het station te liggen, was niet meer 
omgeven met bouwblokken voor arbeiderswoningen, was smaller en 
werd 180° gedraaid, maar bleef niettemin herkenbaar. De belangrijkste 
verandering was echter dat het plan nu deel uitmaakte van een stelsel 
van hoofdverkeerswegen waarmee Witteveen ‘Groot Rotterdam’ wenste 
te ontsluiten. 64  Blijdorp werd vormgegeven aan de hand van de verkeers-
stromen die er doorheen werden geleid. Om ‘Groot Rotterdam’ haar 
stedenbouwkundige samenhang te geven, moesten de oost-westelijke 
verkeersaders consequent worden vormgegeven, van Overschie tot en 
met Kralingen. Dit was zo belangrijk voor Witteveen dat hij bereid was 
enorme ingrepen te doen in het stelsel van spoorwegen in en om Rot-
terdam. De spoorweggordel die Blijdorp afscheidde van Overschie moest 
worden opgeheven en over de rivier de Rotte moest een verhoogde 
spoorlijn worden aangelegd die Rotterdam Centraal zou verbinden met 
Gouda en Utrecht.

Witteveen arrangeerde zijn bouwblokken volgens de wetmatigheden van 
de verkeersafwikkeling. Het verkeerssysteem stond in direct verband 
met de verkeersweg naar Den Haag en door de Maastunnel met Rot-
terdam Zuid. In het Algemeen Uitbreidingsplan voor Rotterdam uit 1928 
werden de enorme verschillen die bestonden in de chaotische haven-ag-
glomeratie overstegen door een integrale ruimtelijke structuur, althans 
op papier. Daarmee gaf Witteveen een grootse visie op een Rotterdam 
dat door annexaties en bevolkingsgroei zou uitgroeien tot een eenduidig 
vormgegeven metropool van 1,5 miljoen inwoners. Een lang decennium 
na het Algemeen Uitbreidingsplan had het wederopbouwplan voor het 
verwoeste centrum uit 1941 de sluitsteen moeten worden van Witteveens 
stedenbouwkundig project voor Groot Rotterdam.

Ondanks de enorme ambitie en reikwijdte van de plannen en ondanks de 
vooruitstrevende worteling van het ontwerp in verkeer en infrastructuur, 
zagen vele critici in Witteveens plannen een revisionistische stedenbouw. 
Zowel de vooroorlogse architect en propagandist J.J. van Loghem, als 
de naoorlogse historicus en criticus Rein Blijstra bestempelden Witte-
veens stedenbouw als het opdringen van een anachronistisch stadsbeeld 
bestaand uit bouwblokken, assen en monumenten aan de dynamische 
grootstad. 65

 Vooral het deel van Blijdorp rondom de Statenweg laat iets zien van de 
monumentale verkeersstad die Witteveen wilde bouwen. De wijk heeft 
echter niet de strategische positie binnen de miljoenenstad gekregen 
die Witteveen had gepland. Net zoals die van G.J. de Jongh dertig jaar 
eerder, zou ook Witteveens stedenbouwkundige ambitie gefrustreerd 
worden door de onwrikbaarheid van de spoorwegen. Doordat Witteveen 
er niet in slaagde de spoorweggordel om te leggen, is het Vroesenpark 
niet het Central Park van Rotterdam Noord geworden, maar een park 
aan de rand van de stad. Waar eerst een groenwig had moeten komen die 
het park zou verbinden met het nieuwe station, werd in de bocht van de 
spoorlijn de Diergaarde Blijdorp aangelegd. Hoewel de Stadhoudersweg 
en de Gordelweg hun belangrijke verkeersfuncties vervullen, is Blijdorp 
geen centraal onderdeel van de grootstad geworden, maar een rustige 
wijk temidden van de sportvelden, volkstuincomplexen, spoorlijnen en 
snelwegen.

Zachte bouwblokken
De weinige goede woorden die architectuurhistoricus Rein Blijstra over 
had voor Blijdorp, besteedde hij aan de architectuur: “Doordat de wijk 
als geheel niet goed in elkaar zit, komt de architectuur niet behoorlijk 
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tot haar recht. Een vluchtig bezoek aan Blijdorp vestigt de indruk, dat 
alle gevels van de woonblokken op elkaar lijken, terwijl juist hier enkele 
goede Rotterdamse architecten werk van gehalte hebben staan. Wil men 
bijvoorbeeld Van den Broek als architect van woningblokken leren ken-
nen, dan kan men alleen in Blijdorp terecht: men kan zijn ontwikkeling 
volgen aan de hand van woningen aan de Statenweg tussen de Van der 
Meydestraat en de Van Vlooswijkstraat, aan de Schepenstraat tegenover 
de Statensingel, hoek van Aerssenlaan, aan de Statensingel, hoek van 
Beuningenstraat, om dan zijn meesterwerk op dit gebied aan te treffen 
in het half open blok Vroesenlaan-Navanderstraat, het beste voorbeeld 
Rotterdamse vooroorlogse woningbouwarchitectuur.” 66  Volgens Blijstra 
hadden veel architecten in Blijdorp weliswaar de formele eigenschap-
pen van de ontwerpen van Van den Broek overgenomen, maar gingen 
er achter de gevels niettemin alkoofwoningen schuil. Net als veel andere 
naoorlogse architectuurhistorici en critici zag Blijstra Van den Broek graag 
als een pionier van het Nieuwe Bouwen.

Uit beschrijvingen als die van Blijstra rijst een beeld op van Van den 
Broek als een architect die compromisloze ontwerpen maakte voor een 
woningbouwindustrie, die deze slechts gedeeltelijk en oppervlakkig over-
nam maar uiteindelijk volgens haar eigen conventies bleef bouwen. Met 
kennis van de vele projecten die Van den Broek realiseerde in Rotterdam 
Zuid moet dit beeld worden bijgesteld. Van den Broek werkte vanuit de 
conventies van de woningbouwindustrie en voegde daar van project tot 
project soms kleine en soms grote vernieuwingen aan toe. Van den Broek 
maakte geen pure modellen, die vervolgens werden aangetast door de 
conventies van de woningbouwindustrie en de formele regels van de 
stedenbouw. Door de regels van de stedenbouw en de conventies van 
de woningbouwindustrie te manipuleren en te bewerken, kwam hij tot 
nieuwe architectonische modellen. 

De dikwijls subtiele vernieuwingen die Van den Broek wist door te voeren 
in de woningbouwprojecten in Blijdorp hebben één thema gemeen: het 
binnenlaten van de openbare ruimte in het gesloten bouwblok. De opening 
van het gesloten bouwblok wordt ook nu nog dikwijls gepresenteerd als 
de belangrijkste onderneming van de Nederlandse functionalistische ar-
chitectuur ofwel van het Nieuwe Bouwen. Terecht wordt het vooroorlogse 
werk van Van den Broek in deze context besproken: van de ontwikkeling 
van het gesloten bouwblok, via het U-vormige blok naar de strokenbouw. 67  
Net zoals zijn generatiegenoten in het Nieuwe Bouwen, zocht Van den 
Broek naar alternatieven voor het ‘simpele’ gesloten bouwblok. Hij stelde 

geen radicaal verschillende verkavelingspatronen voor, maar zocht naar 
openingen en doorgangen op het niveau van de portiek en de individuele 
woningplattegrond. Met name in de projecten die hij bouwde in Blijdorp 
nam Van den Broek afstand van het adagium van Oud het zachte wonen 
van het gezin in de slaapkamer, de woonkamer, het toilet en de badkamer 
moest verdedigd moest worden tegen de harde stad van de massa op het 
trottoir, in het verkeer op weg naar het werk.

Dat Van den Broek afstand nam van deze heldere tegenstelling had mis-
schien te maken met het feit dat de stad die verrees in de Blijdorpse polder 
helemaal niet zo hard was. In Blijdorp is de stad weliswaar grootschalig, 
overheersend rechthoekig en rijden er snelle auto’s doorheen met andere 
steden als reisdoel; vergeleken met andere Rotterdamse wijken is zij toch 
vooral groen, waterig en elegant. Er was voor Van den Broek dus weinig 
aanleiding om het zachte wonen te beschermen tegen de buitenruimte. 
Er was juist aanleiding om de stedelijke ruimte van Blijdorp de woningen 
binnen te halen.

Witteveen gaf in zijn stedenbouwkundige impressies van Blijdorp de 
bouwblokken een aan Wagner, Berlage en Oud verwante hardheid en 
monumentaliteit mee. In de uitwerking door Van den Broek werden ze 
minder monumentaal en zijn ze poreus gemaakt voor de parkachtige 
buitenruimte. Het blok uit 1937 op de hoek van de Statensingel en de 
Boreelstraat is een bakstenen gebouw met een zadeldak waarvan het 
gemetselde deel van de gevel is teruggedrongen ten gunste van glas, bal-
kons, trappen, trapjes en erkers. 68  Doordat de westelijke kant is voorzien 
van een gebogen erker, en is afgetopt met een zadeldak, lijkt het blok op 
te stomen in de richting van de Diergaarde. De twaalf woningen worden 
ontsloten door twee portieken. De portieken bevinden zich voor een groot 
deel buiten de rooilijn van het blok. Vanaf de straat gaat een trap over de 
voortuinen en over de parterre naar een bordes. Hier begint de eigenlijke 
portiek. De gevel boven de trap is een blind bakstenen vlak met daarin 
een glazen vlak. Aan weerszijden van de buitentrap bevinden zich twee 
kleine trapjes die naar de woningen op de begane grond leiden. Aan de 
straatzijde bezitten de woningen grote balkons die net voorbij de lijn van 
de erker springen. Het effect is dat de portieken het huizenblok verlaten 
en uiteenvallen in losse onderdelen die uitzaaien over de voortuinen, de 
trapjes naar de begane-grondwoningen, de balkons en het trottoir. Een 
dorpel van enkele decimeters hoog die langs de voortuinen loopt, is de 
definitieve buitengrens van het bouwblok geworden. Voor de rest lijkt 
Van den Broek de woningen en de portieken te hebben overgegeven 
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aan de stoep, de straat, de oever met bomen en het water met eenden, 
meerkoeten, waterhoenders en zwanen, reigers en kikkers.

Aan de Statensingel is het bouwblok ontdaan van de tegenstelling tussen 
het zachte wonen en de harde straat. Vanaf de straat gezien is de individuele 
woning nog steeds duidelijk omkaderd en onderscheiden van de straat. 
Maar van binnenuit, zo valt het bezoekers aan de woningen op, heeft 
men het gevoel zich op straat te bevinden, dusdanig is de verhouding 
tussen de diepte van de woonkamers en de breedte van de transparante 
straatgevel. Voor de bakstenen straatgevel waarvan de deuren en ramen 
laten zien waar de woningen beginnen en ophouden, ligt een systeem 
van stalen hekken, half uitpandige balkons, trapleuningen en traptreden. 
Door deze onderdelen ontsnappen de woningen aan de dwang van het 
interieur. Het woongebouw is zonnig, ook als het regent.

In de woningen die Van den Broek ontwierp voor Blijdorp, liet hij de 
tactiele omgang met het interieur vervloeien met de collectieve rondgang 
door de straten. Het binnenterrein bij de collectieve woongebouwen 
van Oud en Brinkman in Spangen en Tussendijken heeft een cruciale 
architectonische plaats gekregen tussen de individuele woningen en de 
stad. Bij de door particuliere ondernemers gebouwde woonblokken van 
Van den Broek spelen deze binnenterreinen nauwelijks een rol en zijn zij 
simpelweg een verzameling tuinen en brandgangen. De architectonische 
aandacht richt zich vooral op de ontsluiting van de individuele woningen 
en minder op de definitie van het blok als geheel. Daaraan ontlenen de 
blokken in Blijdorp hun bijna suburbane kwaliteit.

In Blijdorp begint de portiek al op straat; de bakstenen wand loopt met 
de trap mee tot middenin het blok; je doet de deur open, gaat naar binnen 
en je staat wéér buiten. De erotiek van het buiten lopen en speculeren 
over wat er zich allemaal achter de gevels afspeelt is vervangen door een 
wederzijds exhibitionisme van het huis en de straat. Het één is, als in een 
glazen vitrine, zichtbaar en verkrijgbaar voor het ander. Het vervloeien 
van de binnenwereld van het bouwblok met de buitenwereld van de stad 
kwam ook terug in onderdelen van Van den Broeks ontwerp ‘Centraal-
plan’ in Blijdorp. In 1932 en 1933 maakte Van den Broek samen met de 
architecten Otten en Ten Bosch een plan voor vier bouwblokken op de 
hoeken van de Statenweg en de Stadhoudersweg. Het was de tweede 
grote opdracht die van den Broek kreeg van het bouwbedrijf Snoek & 
Van de Velden, het bedrijf dat hem jaren eerder het Mathenesserplein 
had laten ontwerpen. 69  In het plan van Witteveen voor Blijdorp namen 

deze blokken een belangrijke plaats in. Het stedenbouwkundig ontwerp 
schreef een gesloten mantel van bebouwing voor, een binnenvoering van 
tuintjes en een binnenterrein dat door een smalle brandgang is verbon-
den met de straat. Van den Broek daarentegen gaf de vier bouwblokken 
vorm als langgerekte stroken en vouwde ze om de binnenterreinen heen, 
maar sloot deze niet geheel af. Het binnenterrein is bereikbaar door de 
openingen in de G-vormige bouwblokken, die zich ten opzichte van het 
kruispunt aan de achterkant bevinden. De vorm van het blok verzacht 
het contrast tussen de stenige en voorname buitenkant van het bouwblok, 
en de binnenwereld die bestaat uit tuintjes, schuurtjes, balkonnetjes 
en opgehangen was. Door de open G-vorm is de binnenwereld van de 
tuinen en schuren direct toegankelijk en deels zichtbaar vanaf de straat 
en door de vele trapjes, half uitpandige balkons en tuinhekjes stulpt het 
wonen aan de voorgevel uit over de straat.

De vier blokken van het Centraalplan, bevatten twee types bebouwing. 
Aan het groene Vroesenpark en de arcadische Statensingel worden de 
driehoog gestapelde woningen ontsloten door open portieken. De overige 
zijden van de blokken, die zich aan gewone stadsstraten bevinden, zijn 
van het bovenwoningtype of portiekflat-type en zijn vierhoog gestapeld, 
boven winkels. De tweedeling is duidelijk: horizontaal, plat en gesloten 
aan de verkeerswegen; open en plastisch en ook hekkig en trappig aan 
de singel en aan het park. De strakke horizontale lijnen rijgen de gevels 
aaneen tot een vlak dat weinig vertelt over de individuele woningen maar 
is berekend op de snelheid van auto, tram en bromfiets. De woningen 
hebben overvloedig glas maar slechts bescheiden balkons. Door de grote 
ramen wordt de stad wel de woning binnengehaald, maar het wonen zèlf 
blijft verscholen achter de rooilijn. Aan de singel en aan het park is dat 
anders; hier zijn de woningen georganiseerd rond de portiek. Het wonen 
vermengd zich met de straat door middel van de terrassen, balkonnetjes, 
trappen en tuinen. Hier is binnen en buiten, steen en groen, privé en 
collectief, snel en traag met elkaar vermengd in een architectonische 
wooncocktail.

Van den Broek werkte in de op het park en de singel gerichte wanden van 
de blokken uit het Centraalplan een motief uit dat van cruciale betekenis 
zou zijn voor de toekomst van het bouwblok: de verticale ontsluiting van 
de woningen door de glazen portiek. Eerder trachtte zijn voorbeeld J.J.P. 
Oud ditzelfde concept in Blijdorp te realiseren. De reeks witte schijven 
die Oud ontwierp voor Blijdorp en die werden gepresenteerd met een 
aantal helderwitte tekeningen waarop mondaine vrouwen en vliegtuigen 
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figureerden, waren de laatste ontwerpen die hij maakte als architect van 
de Woningdienst. 70  De nooit uitgevoerde gebouwen waren de laatste 
fase in een langdurig architectonisch onderzoek naar het bouwblok als 
stedenbouwkundige eenheid. 71  Dat zij voortkwamen uit een theoretisch 
onderzoek en veel minder uit de specifieke eigenaardigheden van het 
stedenbouwkundige plan, verklaart hun merkwaardige distantie en ab-
stractie. In de afstand die de blokken van Oud nemen ten opzichte van 
de locatie, anticiperen zij op een ontwikkeling die Van den Broek pas 
veel later zou maken met zijn ontwerpen voor ‘Algemeen Belang’, net 
voor en tijdens de bezetting.

Voorlopig hield Van den Broek zich grotendeels aan de stedenbouwkun-
dige enveloppen van Witteveens uitbreidingsplan. In tegenstelling tot de 
pure glazen portieken van Oud, zijn die van Van den Broek als het ware 
afkomstig uit de door Witteveen gemodelleerde bouwblokken. In de twee 
zuidelijke blokken van het Centraal Plan zitten knikken; deze komen 
voort uit het stratenpatroon dat Witteveen ontwierp voor Blijdorp. Terwijl 
in het stedenbouwkundig plan uit 1929 de knikken in het midden van 
de korte zijde van de bouwblokken aan de Statensingel zitten, heeft Van 
den Broek deze verplaatst naar het punt waar de hogere bovenwoningen 
de meer open portiekwoningen ontmoeten. De knik werd veranderd 
van een stedenbouwkundige eigenaardigheid in een scharnier tussen 
twee verschillende programmatische onderdelen van het bouwblok en 
daarmee tussen de twee gedaantes die Blijdorp aanneemt: de vlakke 
verkeersstad en de transparante parkstad. Door de glazen portieken een 
driehoekige plattegrond te geven, en ze in de knik te plaatsen, konden 
de woningen rechthoekig blijven. De portiek zelf krijgt daardoor meer 
ruimte dan hij in een rechte gevel had gekregen, en wordt daardoor een 
opvallend element binnen de architectuur van het blok. Afhankelijk 
van de richting van de knik, maakte Van den Broek de portieken tot de 
‘oksels’ of de ‘ellebogen’ van het bouwblok.

Ten opzichte van de portieken die Van den Broek en zijn collega’s bouw-
den elders in Blijdorp en in Rotterdam Zuid, zijn de glazen oksels van 
Centraalplan bescheiden architectonische ingrepen. Het zijn niet de mooie 
opgangen van weleer. Vergeleken met de haarscherpe, seriële glazen stroken 
van Oud zijn deze geknikte portieken van Van den Broek donker, inefficiënt 
van vorm en gebonden aan specifieke plaatselijke omstandigheden. Van 
den Broeks portieken zijn glazen trappenhuizen die verscholen liggen 
in het binnenste van het bouwblok. Het zijn trappen met een V-vormig 
plan met telkens twee deuren per bordes. Ze ontlenen hun belang niet 

aan een architectonische puurheid, maar aan hun functie als ruimtelijke 
bemiddelaars tussen het park en de stad, de woning en de straat en de 
geometrie van de constructie en de vorm van de stad.

NIEUWE BINNENWEG 149, 1933

Het merendeel van Van den Broeks woningbouw is te vinden in door 
Witteveen ontworpen nieuwbouwwijken uit de jaren twintig en dertig. Hij 
wist echter ook één bijzonder woongebouw te realiseren in het centrum 
van Rotterdam: op de hoek van de negentiende-eeuwse boulevard de 
Mathenesserlaan en de eeuwenoude verkeersweg tussen Rotterdam en 
Delfshaven, de Nieuwe Binnenweg. Op deze onregelmatige, half door 
de geschiedenis, half door de stedenbouw van G.J. de Jongh gevormde 
locatie, ontwierp Van den Broek één van de opvallendste gebouwen van 
Rotterdam: het flatgebouw Nieuwe Binnenweg 149. Het bevat zestien 
ruime flatwoningen boven een glazen onderbouw waarin nu een restau-
rant en een meubelzaak zijn gevestigd.

Nieuwe Binnenweg 149 bestaat uit één bouwvolume van vijf verdiepin-
gen aan de Nieuwe Binnenweg, en één van drie verdiepingen aan de 
Mathenesserlaan. Het eerste wat opvalt is de wigvorm van het hogere 
volume, waardoor het gebouw als een schip vanuit de Mathenesserlaan 
lijkt op te stomen. Het tweede is dat in het midden van deze wig een 
glazen portiek ligt, waarmee de woningen worden ontsloten. Een derde 
opmerkelijk element is de glazen pui van wat vroeger een mondain 
café was; deze puilt uit de rooilijn en neemt een deel van de straat in 
beslag. Het vierde is het andere karakter van het lagere volume aan de 
rustigere, statige Mathenesserlaan. Hier is ook een glazen portiek in de 
gevel ondergebracht; maar deze is recht en regelmatig, zodat dit deel 
veel discreter zijn plaats in het straatbeeld inneemt.

Er bestaat een merkwaardige relatie in vorm tussen het flatgebouw en 
H.F. Mertens’ Unilevergebouw dat nog geen tweehonderd meter verderop 
staat en werd opgeleverd in 1931, het jaar dat Van den Broek de opdracht 
kreeg. Het Unilevergebouw vormt de sluitsteen van het stedenbouw-
kundig ontwerp van Witteveen voor de leegte tussen de Westzeedijk 
en de Nieuwe Binnenweg. Dit gebied heette ‘Het land van Hoboken’ 
en bevat nu onder andere het Museum Boijmans Van Beuningen, het 
Nederlands Architectuurinstituut en het Erasmus Medisch Centrum. 
Mertens’ gebouw bestaat evenals dat van Van den Broek uit twee volumes 
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aan weerszijden van een trappenhuis dat in de knik van het wigvormige 
gebouw is geplaatst. Ook al springen de overeenkomsten met Van den 
Broeks gebouw meer in het oog, de verschillen zijn belangrijker. Het 
gebouw van Mertens is onderdeel van het stedenbouwkundige plan van 
Witteveen, terwijl dat van Van den Broek is gebouwd op een locatie die 
aan het einde van de negentiende eeuw voortkwam uit de aanleg van 
de Mathenesserlaan dwars op het historische tracé van de Nieuwe Bin-
nenweg. Waar de monumentale voorkant van Mertens’ gebouw bestaat 
uit de ontmoeting van twee perfect gespiegelde bouwvolumes aan een 
trappentoren, zien we bij Van den Broek een subtiele asymmetrie aan 
weerszijden van een glazen leegte. Het meest opvallende verschil zit 
in het gebruik van de balkons op de hoeken van het gebouw. Mertens 
heeft op de hoeken van het gebouw drie gemetselde balkons dwars op 
de voorgevel geplaatst, waardoor de contour van het gebouw is versterkt. 
Van den Broek plaatste ook balkons aan de twee kanten van zijn voor-
gevel. Aan de linkerkant staan ze dwars op de voorgevel maar aan de 
rechterkant zijn ze net om de hoek geplaatst, zodat ze uitkijken over de 
Mathenesserlaan. De ‘verkeerd’ geplaatste balkons richten bovendien 
de aandacht op het feit dat de flats aan de linker kant van de portiek 
acht raamtraveeën hebben plus het balkonraam en de rechterflat slechts 
zeven. Op de valreep niet kiezen voor symmetrie was tegenover de ver-
wachtingen en conventies van de monumentale architectuur een bijna 
treiterig gebaar.

Het met symmetrie, axialiteit en monumentaliteit flirtende ontwerp laat zien 
dat er stedenbouwkundige en architectonische mogelijkheden bestonden 
in de gaten en kieren die de haperende geometrie van de groeiende stad 
had achtergelaten. Dit is consistent met de methode die Van den Broek 
hanteerde bij het ontwerpen van woningen in de uitbreidingsplannen 
van Witteveen. Veel elementen uit de projecten in Rotterdam Zuid en 
Blijdorp zijn vrij letterlijk terug te vinden in Nieuwe Binnenweg 149. Ten 
eerste is er het thema van het gebouw met twee gezichten: een gespleten 
architectonische identiteit die voortkomt uit de twee straten waar het 
gebouw zich aan bevindt. Dit heeft te maken met het volgende terug-
kerend thema: dat van de hoek. 72  De architectuur van de hoek verbindt 
niet alleen twee straatgevels met elkaar, maar benut het contrast als een 
architectonisch effect. Dat is ook hier het geval. Maar het meest opvallend 
is het terugkeren van de glazen portiek als een architectonische buffer die 
de onregelmatigheden van de stedenbouwkundige ondergrond opvangt. 
De portiek aan de Nieuwe Binnenweg is zowel van buiten als van binnen 
een bijzonder architectonisch motief door de driehoekige plattegrond en 

de manier waarop deze het gebouw lijkt open te splijten zodat het licht 
en de mensen het gebouw binnenstromen.

Ondanks de overeenkomsten is dit indrukwekkende woongebouw toch 
van een geheel andere aard dan de woonblokken en woonstroken in 
Blijdorp en Rotterdam Zuid. Het past in een reeks hoge, moderne en 
deftige woongebouwen ontworpen door architecten die met het Nieuwe 
Bouwen worden geassocieerd. De manier waarop de vijf verdiepingen 
worden aangezet als een schaalsprong ten opzichte van de omringende 
bebouwing, maakt ook Van den Broeks gebouw tot een typisch hoogbouw-
project uit het interbellum. J.F. Staal bouwde in 1928 de ‘wolkenkrabber’ 
aan de Victorielaan in Amsterdam, Duiker in datzelfde jaar de Nirwanaflat 
in Den Haag en Van Tijen ging van den Broek in Rotterdam voor met 
de Parklaanflat uit 1931, een ontwerp waaraan Van den Broek zelf had 
meegewerkt. 73  De flats van Duiker en van Staal werden gebouwd in de 
nieuwe uitbreidingswijken van respectievelijk Den Haag en Amster-
dam, terwijl de flats van Van Tijen en Van den Broek in het bestaande 
negentiende-eeuwse Rotterdam staan. Ze hebben echter gemeen dat de 
bewoners uitkijken over de stad vanuit een nieuwsoortig object dat de 
schaal van deze stad overstijgt, of althans de indruk wekt dit te doen. 
Modern ontwerp, nieuwe constructietechnieken en nieuwe technologieën 
zijn ingezet om het stedelijk wonen tot een mondaine ervaring te maken. 
De gebouwen hebben dakterrassen, gevels die machine-esthetisch zijn 
vormgegeven, elektrische liften, intercomsystemen, betonskeletten en 
grote glazen ramen.
 
Van den Broek kreeg de opdracht voor Nieuwe Binnenweg 149 in 1931 
van de ondernemer W.G. Sprenger voor wie hij ook in de Millinxbuurt 
had gebouwd. Sprenger gaf Van den Broek niet simpelweg de opdracht 
een flatgebouw te ontwerpen, maar vroeg hem te onderzoeken op welke 
manier de percelen waar hij de hand op had weten te leggen het beste 
uitgebuit zouden kunnen worden. In zijn toelichting uit 1933 in het Bouw-
kundig Weekblad beschrijft Van den Broek dat als volgt: “Het gebouw 
is gelegen op de Z.W. hoek van de kruising van Nieuwe Binnenweg 
en Mathenesserlaan in de onmiddellijke omgeving van het z.g. “Plan 
Dijkzicht”, het tot park afgebouwde land van Hoboken, dat voor enkele 
jaren de bekende groene weide vormde midden in het uitgegroeide Rot-
terdam. De Mathenesserlaan is van deftige laan aan’t verworden tot een 
der hoofdverkeerswegen tussen Rotterdam-Centrum en Delfshaven. Vele 
jaren terug was dit een buitenlaan, waaraan eenvoudiger en deftiger buiten-
herenhuizen stonden. Van de laatste zijn nu veelal de voortuintjes tot op 
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de quasi-monumentale stoepen geamputeerd voor hoognodige voetstraat 
verbreding. Op de hoek van Nieuwe Binnenweg en Mathenesserlaan stond 
een tweetal van deze herenhuizen in een vrij ruime tuin met een totaal 
oppervlakte van ± 610 m2. Zij hebben nu plaats moeten maken voor een 
meer intensieve stadsbebouwing. ... Voordat ondergetekende van de heer 
W.G. Sprenger de opdracht ontving voor het ontwerp van deze bebouwing, 
bestond het plan, daarop een zestal gewone “panden” te bouwen. ... Toen 
nu om economische en architectonische redenen een meer dan normale 
bebouwingshoogte op die hoek gewenst scheen, leek het voor de hand 
liggend om van de normale “panden” indeling af te zien.” 74

Hieruit blijkt dat Van den Broek het project in verband bracht met het 
proces van verdichting en verharding dat de stad doormaakte tijdens het 
interbellum. Daarom bestond de eerste fase van het ontwerpproces uit 
het projecteren van zo intensief mogelijke programma’s op de locatie. 
In 1931 begon hij een basisvorm te schetsen waarmee het perceel zo ef-
ficiënt mogelijk kon worden volgebouwd. Het resultaat was een L-vormig 
gebouw met een convexe gevel aan de Nieuwe Binnenweg. Op basis van 
deze massastudie werden drie varianten voor de indeling van de flat on-
derzocht. De eerste variant ging uit van zes grote appartementen aan de 
Mathenesserlaan, ontsloten door éen portiek en twintig kleine ontsloten 
door twee portieken aan de Nieuwe Binnenweg. In deze variant werd 
het gebouw dus gedifferentieerd naar de verschillende aard van de twee 
straten. In de tweede variant werd het verschil tussen de grootstedelijke 
Nieuwe Binnenweg en de residentiële Mathenesserlaan zwaar aangezet. 
Het bouwvolume aan de Nieuwe Binnenweg is hier een pension voor 
alleenstaande mannen. Ieder van de vijf verdiepingen kreeg 18 kamers 
aan een gang, met op iedere verdieping een gezamenlijke badkamer, toilet 
en keuken. De gang zou uitkomen op een balkon dat uitkeek over het 
centrum van de stad. Het volume aan de Mathenesserlaan zou daarente-
gen twaalf flats voor gezinnen bevatten aan twee portieken. In de derde 
variant werd gekozen voor hetzelfde woningtype aan weerszijden van 
het gebouw maar voor een andere dichtheid. Aan de Nieuwe Binnenweg 
kwam een bouwvolume van vijf verdiepingen met een glazen portiek 
dat tien woningen ontsloot en aan de Mathenesserlaan een volume van 
drie verdiepingen en zes woningen aan een portiek. Deze laatste vari-
ant kon kennelijk de goedkeuring van de opdrachtgever wegdragen en 
werd verder uitgewerkt.

De voorlaatste versie van het ontwerp is interessant vanwege de subtiele 
verschillen met wat er uiteindelijk werd gebouwd. De tekening uit 1931 

laat een gebouw zien dat van Staal of zelfs van Dudok had kunnen zijn, 
al is het daar wat te sober voor gedetailleerd. Het volume aan de Nieuwe 
Binnenweg volgt de rooilijn met een licht gebogen gevel, die wordt geac-
centueerd door de sterke horizontale lijnen van de raamstroken en de 
borstweringen. Deze laatste lopen zelfs uit de rooilijn aan de Mathenes-
serlaan door in vijf balkonnetjes op de hoek van het pand. Haaks daarop 
staan de twee verticale lijnen: ten eerste de glazen portiek en ten tweede 
een lange dunne gemetselde strook die nog enkele meters boven het dak 
uitsteekt waarop een boodschap zou zijn aangegeven. Tegenover het met 
moderne ontwerpmiddelen monumentaal gemaakte hogere bouwvolume 
aan de Nieuwe Binnenweg, is het deel aan de Mathenesserlaan heel 
bescheiden aanwezig.

Vergeleken met het gladgestreken voorlaatste ontwerp, is het gerealiseerde 
gebouw ruw en scherp. De geknikte volumes en de gebroken lijnen van 
het gebouw laten meer zien van de samenstelling, de constructie en de 
moeite van de stedelijke inpassing, dan de soepele en elegante gevels van 
het voorontwerp. Het is alsof Van den Broek in de laatste ontwerpronde 
een laag architectuur heeft weggepeld en niet heeft toegevoegd, zoals we 
van architecten gewend zijn. Maar uiteraard is het schijnbaar weghalen 
van een laag architectuur een architectonische daad op zich, en in dit 
geval een behoorlijk complexe daad. De belangrijkste concrete verschillen 
van het gebouw met het voorlaatste ontwerp zijn op zichzelf niet groot, 
maar wel belangrijk genoeg om het op een heel andere manier te laten 
werken. Ten eerste hebben alle flats nu een balkon aan de straat en niet 
alleen de hoekflats. Ten tweede zijn de balkons op de hoek niet langer 
dichtgemetselde doorzettingen van de borstwering, maar losse elementen 
met stalen spijlen. Ten derde is de gevel aan de Nieuwe Binnenweg geen 
soepele, art-deco moderne gevel meer, maar een geknikt bouwvolume, 
dat uiteensplijt vanuit de glazen portiek. Terwijl de architectuur in het 
voorlaatste ontwerp op ons overkomt als typisch jaren dertig, met haar 
dynamisch gebogen gevel die iets van het moderne stadsgevoel lijkt te 
willen overbrengen, vertelt het gerealiseerde gebouw ons een specifieker 
verhaal over staalbouw, verdichting, schaalvergroting, uitzicht en orga-
nisatie. De gevel van het gebouw speelt geen autonome rol meer, maar 
draagt bij aan de transparantie van het gebouw als een driedimensionaal 
systeem van trappen, portieken, plattegronden en constructie.

Rudy Stroink heeft in zijn studie naar Van den Broek de ijzeren logica 
van het gebouw aan de Nieuwe Binnenweg bloot gelegd. Met een reeks 
reductietekeningen toonden Stroink en zijn team aan dat het gebouw 
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feitelijk bestaat uit de aanpassing van twee identieke plattegronden aan 
de vorm van de locatie. De plattegronden bestaan uit een portiek en 
twee gespiegelde woningen. De woningen hebben aan de straatkant één 
lange woonkamer en aan de achterkant een badkamer en drie of vier 
slaapkamers. Vervolgens zijn deze woningen vervormd naar de locatie, 
niet door ze als geheel te vervormen, maar door de kamers te verschuiven. 
Voor de woningen op de hoek betekende dit dat de grote woonkamer en 
de gang in een L-vorm werden gelegd, en de slaapkamers niet aan het 
binnenterrein liggen maar aan de Mathenesserlaan. De knik in de rooilijn 
werd opgevangen in de portiek, die zich opende in een driehoeksvorm 
die daardoor plaats gaf aan een personen- en een boodschappenlift. De 
plattegronden aan de Mathenesserlaan moesten worden vervormd om in 
het te ondiepe wigvormige perceel te passen. Eén van de slaapkamers is 
daardoor naast de woonkamer aan de Mathenesserlaan komen te liggen, 
zodat een meer langgerekte maar ondiepere plattegrond ontstond. Stroink 
c.s. laten overtuigend zien dat de plattegronden van het gebouw uit exact 
dezelfde elementen bestaan, die op andere manieren zijn gerangschikt, 
aan de hand van hun inpassing in de locatie: “De plattegronden zijn 
steeds transformaties van een basistype, dat is opgebouwd rond het 
principe van de woonkamer aan de straat en de slaapkamer achter met 
in het midden de interne woningontsluiting. Dit basistype ondergaat 
een aantal veranderingen doordat de situatie nogal ingewikkeld is.” 75  
Dit proces van aanpassing van een ‘puur’ model naar een ingewikkelde 
situatie noemt Stroink de “architektoniese verbijzondering.” 76

Stroinks reductietekeningen, geheten: “plattegrond begrepen als trans-
formatie van twee symmetrische delen”, suggereren een ontwerpproces 
dat zich in werkelijkheid nooit heeft voorgedaan. De ijzeren logica van de 
plattegronden en hun aanpassing aan de locatie, was het resultaat van een 
ontwerpproces dat empirischer en aftastender was. Van den Broek heeft 
niet gewerkt vanuit twee symmetrische plattegronden en deze vervolgens 
vervormd naar de situatie. Dat is een sequentie die alleen met terug-
werkende kracht kan worden getekend. Als we het ontwerp niet logisch, 
maar chronologisch ordenen, zien we dat Van den Broek werkte vanuit 
de locatie en vanuit een gegeven programma: namelijk zes woningen 
boven een café. Hij trachtte het aantal woningen drastisch te verhogen 
en ze te ontsluiten vanuit een portiek. Dit leidde tot een voorontwerp dat 
in grote lijnen het gebouw zou worden dat er nu staat. Maar pas in de 
cruciale laatste fase ging hij op zoek naar de dwingende interne logica van 
de plattegronden. Deze zo fundamenteel lijkende samenhang is dus het 
gevolg van de uitwerking van een voorontwerp dat nog in vrij algemene 

architectonische termen was aangegeven. Er zit iets tegenstrijdigs in deze 
manier van werken. Het gaat van buiten naar binnen, van specifiek naar 
algemeen, van contextueel naar puur. De structuur van het gebouw is 
het eindpunt in een ontwerpproces, niet het begin.

Bij nadere analyse van het proces wordt duidelijk hoe empirisch Van den 
Broek eigenlijk werkte. Op het moment dat zijn bureau de constructie 
van het gebouw ging berekenen, vond hij de sleutel tot de verdere uit-
werking van de architectuur. Uit de verdeling van palen en balken over 
een zo regelmatig mogelijk raster ontstond vanzelf de ijzeren logica van 
de plattegronden en ook de geknikte rechthoekige vorm van het gebouw. 
Van Van den Broek is bekend dat hij, naast het eindeloos puzzelen aan 
plattegronden op kleine blocnotes met millimeterpapier, het liefst tekende 
aan de palenplannen, betonskeletten en dergelijke, wellicht omdat hierin 
de systematiek van het gebouw het scherpst zichtbaar werd. Om redenen 
van gewichtsbesparing werd het gebouw opgetrokken als een staalskelet. 
Daarmee was het één van Nederlands eerste flatgebouwen in staal. De 
isometrische tekening die Van den Broek maakte van het staalskelet, 
laat zien hoe de constructie bestaat uit twee perfect orthogonale recht-
hoekige volumes. Het eerste is klein en staat aan de Nieuwe Binnenweg. 
Het ander is veel groter en loopt van de Nieuwe Binnenweg tot aan het 
uiterste einde van het perceel aan de Mathenesserlaan. Beide volumes 
staan onder een scherpe hoek ten opzichte van elkaar, wat leidde tot 
de driehoekige portiek aan de Nieuwe Binnenweg. Dit bleek de meest 
voordelige verdeling te zijn van het staal en het was de aanleiding om de 
ruimtelijke logica van het ontwerp met terugwerkende kracht te wijzigen. 
De belangrijkste eigenschappen van dit ontwerp komen dus niet zozeer 
voort uit de confrontatie van een bepaalde woningtypologie met de vorm 
van het perceel, maar uit de confrontatie van een driedimensionale stalen 
constructie met de vorm van de locatie en de eisen van ontsluiting. In feite 
heeft Van den Broek twee kooiconstructies op de locatie gezet en ze ten 
opzichte van elkaar verschoven. Dat is een andere ontwerplogica dan de 
typologische logica die Stroink c.s. projecteerden op het ontwerp. Stroink 
c.s. gingen in hun analyse uit van twee gelijkwaardige volumes, ieder 
met woningen aan weerszijden van een portiek, die vervolgens werden 
getransformeerd. Uit de ontwerpgeschiedenis komt een constructieve 
logica naar voren. Deze bestaat uit twee ongelijkwaardige volumes op 
een onregelmatige locatie, waarin vervolgens twee portieken en zestien 
gelijkwaardige woningen werden verdeeld. De marge tussen de twee 
volumes werd door Van den Broek aangegrepen als het hart van het 
gebouw. Hierin werden de onderdelen opgeborgen die de flat tot een 
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modern stedelijk woongebouw maakten: de goederenlift met intercom 
en de personenlift.

De knik tussen de twee volumes is één opvallend architectonische element, 
het andere is de prachtige gebogen glazen pui die de hoek vormt van 
de Mathenesserlaan met de Nieuwe Binnenweg. De glazen pui volgde 
precies de grenzen van Sprengers perceel, terwijl de bouwvolumes ervan 
terugweken. Het scherpe contrast tussen de transparante gebogen on-
derbouw en de blokkige, geknikte volumes daarboven, geeft het gebouw 
haar stoere karakter. Maar dit architectonische effect komt evenals de 
‘knikportiek’ voort uit de logica van de constructie. Omdat op de begane 
grond restaurants of winkels moesten komen, was een grote overspan-
ning nodig en maakte men de kelder en de eerste bouwlaag in gewapend 
beton. Het gebouw is dus een staalconstructie die op een sokkel, of liever 
een tafel, van beton rust. Bij de uitwerking heeft Van den Broek willen 
laten zien dat het hier gaat om twee constructies die weliswaar verbonden 
zijn, maar tegelijkertijd totaal verschillend zijn. 77

In de ingangspartij van het gebouw komen de knik tussen de twee 
volumes en het contrast tussen de betonnen en glazen onderbouw en 
de stalen bovenbouw elkaar tegen. Deze plek lijkt wat dat betreft op de 
ingangspartij van het kantoorgebouw Van Ommeren in Antwerpen van 
enkele jaren later. Ook in Rotterdam heeft Van den Broek dit contrast 
tussen bol en hoekig uitgebuit in enkele eenvoudige architectonische 
gebaren waarin de complexiteit van de locatie, de opgave, de constructie 
en het ontwerpproces te bespeuren zijn. De granieten dorpel volgt de 
gebogen geometrie van de oorspronkelijke perceelgrens, maar zou ook 
kunnen voortkomen uit de eerdere, gebogen versie van het ontwerp. In 
ieder geval wordt de confrontatie van het geknikte en het gebogene, dat 
het aanzicht van het gebouw van ver bepaalt, op kleinere schaal herhaald 
voor de bezoeker die zich meldt bij de deur.

Het ontwerpen was voor Van den Broek een materiele aangelegenheid. 
In de uitvoeringsfase, op het moment dat de fysieke onderdelen van het 
bouwen zoals de constructie of de installatie overheersten, kristalliseerde 
de architectonische logica zich uit. Dit wordt geïllustreerd door de manier 
waarop Van den Broek een ogenschijnlijk onbelangrijk onderdeel van 
het gebouw toelicht. Aan het westelijke uiteinde van de locatie aan de 
Mathenesserlaan bevond zich een transformatorhuisje. Van den Broek 
vroeg aan de gemeente of hij het mocht absorberen in zijn gebouw; het 
resultaat is een merkwaardige ruimtelijke opsomming van een ondiepe 

glazen vitrine, een stalen deur, een inham en een dubbele stalen deur 
die toegang geeft tot een lange en krochtige door bovenlichten belichte 
gang die achterlangs naar de keuken leidt. Juist op deze onopvallende 
plek krijgt het gebouw een formele complexiteit die sterk doet denken aan 
de hoekoplossingen van Oud voor zijn woningblokken in Spangen. Van 
den Broek zag in dat de complexe vormen op deze plek voor een bewust 
gezocht architectonisch effect konden worden gehouden, en deed zijn 
best deze indruk weg te nemen. “Het bestaande transformatorhuisje werd 
overbouwd door er omheen kolommen te funderen en op 0,20 m afstand 
een geheel nieuwe wand en vloer te maken. Hinder voor de bewoners 
is hierdoor volledig uitgesloten en gevaar voor zoveel in ons vermogen 
ligt; de ventilatie werd verkregen door de opgaande ventilatieschacht 
aan de Mathenesserlaan, die dus niet als “verbindingselement” moet 
worden beschouwd.” 78

De architectuur van Nieuwe Binnenweg 149 blinkt niet uit door opval-
lende ontwerpinventies, maar door een directheid, een soberheid en 
tegelijkertijd een rijkdom van de gewone elementen van het wonen. In 
zijn toelichting van het gebouw aan de Nieuwe Binnenweg neemt Van den 
Broek veel ruimte voor het beschrijven van de individuele flatwoning: “Uit 
deze overwegingen ontstond het plan voor een enkel complex met brede 
woningen aan centrale trappenhuizen gelegen. Dit idee eenmaal aanvaard 
zijnde, deed zich de noodzakelijkheid van voorzieningen in verwarming, 
gedeeltelijke bediening, lift, telefoon gevoelen, waaruit dus tenslotte de 
eindvorm van eenvoudige flat-woning ontstond.” 79  Van den Broek besluit 
zijn toelichting met deze alinea over de binnenkant van de ‘eenvoudige 
flat-woningen’: “De gangen hebben in de kamer- en slaapkamerwanden 
vlak tegen het plafond een laag fries van ijsglas, hetgeen een voldoende 
verlichting geeft en het interieur der kamers niet stoort. Voor het interi-
eur zijn aanwijzingen gegeven wat de kleurbehandeling met het behang 
betreft (voor de deuren was bepaald: vlak fineer, met als uitzondering de 
deuren van de woonkamers zacht geel en de keukendeur blauw, W.V.), 
die echter in het algemeen door de huurders niet zijn opgevolgd. Een 
plan om de mogelijkheden hiervan in verband met de meubilering door 
een ingerichte woning te demonstreren, stuitte op te veel bezwaren.” 80  
Samen met de modelwoning en de kleuraanwijzingen verdwenen ook 
de meer exclusieve attributen van het modern stedelijk wonen, zoals de 
vuilafvoerkokers en de portier, uit het gerealiseerde flatgebouw. Op die 
manier bleven de woningen ook na deze compromissen subtiele mutaties 
van een burgerlijke woontraditie. Ze blijven verrassen omdat het interieur 
van de woningen zo hard met de stad wordt geconfronteerd. Er gebeurt 
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iets soortgelijks als in de woningen aan de Statensingel in Blijdorp, waar 
het buitenleven de woonkamer wordt ingezogen. Aan de Nieuwe Bin-
nenweg gaat het echter om een luidruchtig en grootstedelijk straatleven, 
niet om een arcadische singel.

Van den Broeks nauwkeurige voorschriften voor elementen als het behang, 
de deuren en het houtwerk en zijn terloopse introductie van een moder-
nistisch attribuut als de bovenlichten – aangeduid met de ouderwetse 
term ‘fries van ijsglas’ – corresponderen met de vreemde schizofrenie 
die wij in de woningen zelf aantreffen: het houtwerk is zeer aanwezig: 
deurlijsten, de zwaar aangezette lijsten van de bovenlichten, de dorpels 
etc. De woonkamers hebben een haard en suitedeuren maar ook een 
enorm raam aan de straat. In feite is er sprake van twee gedaantes: de 
één is gesloten en de ander open. In de hoekwoning dient de gesloten 
gedaante zich aan in het langste gedeelte van de L-vormige gang. Hiervan 
kan men alle deuren sluiten zodat men zich bevindt in een ruimte slechts 
gevuld met deuren. Deze ‘deurenkamer’ heeft een magisch-realistisch 
karakter dat wordt versterkt door de zwaar omlijste ijsglasfriezen en de 
bobbelige en met een dikke laag appelgroene lakverf bedekte muren. 
Het effect is meer een zintuiglijke dan een ruimtelijke ervaring. De stad 
is altijd dichtbij en rondom aanwezig; haar geluid en haar licht dringen 
van alle kanten gedempt door tot in de kern van de woning.

De tweede, open, gedaante van de woning wordt zichtbaar in de woonkamer. 
Deze gaat een directe confrontatie aan met de stad in het algemeen en het 
kruispunt in het bijzonder. Het raam is zó groot, de kamer relatief zó ondiep 
en het geluid van het verkeer zó luid dat men geneigd is behoedzaam door 
de kamer te lopen, alsof men de straat oversteekt. De hoekpanden hebben 
de spannendste woonkamer omdat hier de verhouding tot de stad dubbel 
is. Aan de Mathenesserlaan scheidt een blinde muur de woning af van de 
stad. Maar het laatste stuk van de muur is geopend met een glazen deur 
die uitkomt op een klein balkonnetje. Aan de Nieuwe Binnenweg heeft 
de woning over de gehele breedte een raam. Dit raam staat uit het lood 
ten opzichte van de gevellijn van de Nieuwe Binnenweg en biedt hierdoor 
een verdraaid uitzicht op de Mathenesserlaan, het land van Hoboken en 
het Boijmans. Soms lijkt het zelfs uitzicht te bieden op de Westzeedijk, 
de Maas, Rotterdam Zuid etc. Tegelijkertijd staan de neo-renaissance 
gevels van de gebouwen aan de overkant zo dichtbij dat ze vooral op de 
eerste en tweede verdieping als een wandschildering het interieur van de 
woningen bepalen. De hogere verdiepingen van het flatgebouw profiteren 
van een panorama van daken, bomen en kerktorens.

De ondiepte van de kamers en het oppervlak van het grote raam geeft 
het uitzicht iets onvermijdelijks. De bewoner gaat niet even naar buiten 
kijken maar leeft in en met het grote raam, net zoals men leert leven met 
de geluiden van de straat. Staand op het hoekbalkonnetje kijkt men recht 
de stad in: de Nieuwe Binnenweg buigt naar rechts en het centrum van 
Rotterdam verschijnt met een voor deze stad zeldzame dieptewerking. De 
toren van het Stadhuis staat in de verte en enkele jaren na de oplevering 
van het flatgebouw kon men Dudoks duet met zichzelf aan het toenmalige 
Hogendorpsplein gadeslaan: het glazen gevaarte van de Bijenkorf en 
daartegenover de crèmewitte schijf van het HBU-gebouw. Het balkon 
biedt letterlijk toegang tot de stad zonder dat men de deur uit hoeft. Je 
gaat naar buiten en hangt boven het kruispunt van de Nieuwe Binnenweg 
en de Mathenesserlaan. Op het balkon van de derde verdieping sta je op 
ooghoogte met de straatlantarens die elkaar vanaf de vier straathoeken 
toeknikken als elektrische flamingo’s.

HEINRICH LEPPLA

Tussen 1927, toen hij het Mathenesserplein ontwierp, en 1931, toen hij 
werkte aan de Nieuwe Binnenweg 149, veranderde de architectuur van 
Van den Broek. Van een sober Oud-achtig vocabulaire verschoof deze 
naar een strakkere, lichtere stijl die paste binnen het Nieuwe Bouwen. Ook 
achter de gevels werd het strakker. Terwijl de woningplattegronden in de 
Millinxbuurt en aan het Mathenesserplein nog subtiele bewerkingen waren 
van de aloude alkoofplattegronden, zien we aan het Ungerplein, aan de 
Nieuwe Binnenweg en in sommige Blijdorpse blokken veel regelmatiger 
ontworpen woningtypes ontstaan. Van den Broek nam er kennelijk geen 
genoegen meer mee beperkt te worden tot de diepe en smalle contouren 
van de alkoofwoning. In het blok aan de Statenweg in Blijdorp uit 1932 
zijn de woningen nog steeds verdeeld over verschillende verdiepingen, 
zoals dat gebruikelijk was in de conventionele portiekwoningen, maar 
aan de lange zijde van het blok bevinden zich woningen met compacte 
vierkante plattegronden. 81  Aan het Ungerplein zien we eveneens deze 
verschuiving optreden binnen één project. De laagbouwstroken aan de 
Schiekade en aan het plein bevatten woningen met de bekende kamers en 
suite parallel aan de traphal, maar de toren bevat efficiëntere en ruimere 
indelingen aan weerszijden van een centrale hal. Het flatgebouw aan 
de Nieuwe Binnenweg is in zijn geheel gevuld met zeer systematisch 
opgevatte plattegronden, die eerder de breedte dan de diepte van het 
gebouw opzoeken. Maar in een eerdere ontwerpfase is te zien dat de 
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woonkamer en de kleinere kamers parallel aan elkaar haaks op de gevel 
waren geplaatst, net zoals in de alkoofplattegrond. Kortom: in de jaren 
tussen 1930 en 1933 verdween een heel aantal attributen uit het arsenaal 
van Van den Broek en kwamen er andere bij. De Haagse portiekont-
sluitingen, de bovenwoningen, de diepe smalle woningplattegronden en 
de Oud-achtige plasticiteit van de architectuur verdwenen. De glazen 
portiek, de rechthoekige systematische plattegronden, de functionalisti-
sche detaillering en de zichtbaar gemaakte constructie kwamen er voor 
in de plaats.

Als voorteken van de verandering die zijn werk zou doormaken, deed 
rond 1930 de isometrie zijn intrede in de ontwerptekeningen van Van 
den Broek. De isometrie is een ruimtelijke tekenmethode die gebruik 
maakt van een driedimensionaal raster zonder verdwijnpunten en die 
dus geen perspectivische vervorming kent. Het maakt het mogelijk de 
precisie van plattegronden en doorsneden te combineren met de com-
plexiteit en ‘inleefbaarheid’ van het perspectief. Dit is relevant zowel voor 
het ontwerpen van de stedenbouwkundige ensembles als afzonderlijke 
woningen. Met name de opengewerkte isometrieën van nieuwe woning-
types zijn kenmerkend geworden voor het werk van Van den Broek. De 
isometrie maakte de constructie van de woning, haar plattegrond, de 
plaatsing van de meubels en de gebruiksmogelijkheden op een uiterst 
gedetailleerde en ruimtelijke manier zichtbaar. De isometrische tekening 
van het staalskelet van de flat aan de Nieuwe Binnenweg heeft Van den 
Broek bijvoorbeeld geholpen de constructie van het gebouw, haar steden-
bouwkundige positie en de plaatsing van de afzonderlijke woningen te 
integreren in één architectonische benadering. Deze typische Beaux-Arts 
representatie- en analysetechniek werd in de negentiende eeuw door 
Auguste Choisy gebruikt, door Auguste Perret rond de eeuwwisseling 
en door Walter Gropius aan het begin van de jaren twintig. 82  We zien 
hem ook veel later terug in de tekeningen van J.M. Stokla voor de split-
level woningen in de woontoren in het Hansaviertel van Van den Broek 
& Bakema uit 1957. 83

De veranderingen in bouwstijl en de introductie van de isometrie waren 
symptomen van een diepgaande verandering binnen het bureau van Van 
den Broek. Vanaf ongeveer 1930 nam Van den Broek er geen genoegen 
meer mee om enkel te reageren op de opdrachten zoals die van buiten 
op hem afkwamen. Hij ging op een meer systematische en zelfstandigere 
manier thema’s onderzoeken en uitwerken, en als het moest drong hij deze 
op aan zijn opdrachtgevers en zijn vakgemeenschap. Naast de proefon-

dervindelijke werkwijze die hem van project tot project bracht, volgde hij 
een paralleltraject van onderzoek en ontwikkeling, waarvan het initiatief 
bij het bureau zelf lag. Het thema van dit traject was het ontwikkelen 
van een nieuw soort woning, dat met dezelfde vanzelfsprekendheid maar 
op een veel efficiëntere en modernere manier, de plaats van de aloude 
alkoofwoningen zou kunnen innemen. Een subthema was de flexibele 
plattegrond als oplossing voor het ruimteprobleem van de arbeiders-
woning. Deze ontwikkeling liet sporen na in de hierboven genoemde 
projecten, maar domineerde een andere reeks ontwerpen en gebouwen, 
die hierna worden besproken. Maar eerst moet een medewerker worden 
geïntroduceerd, die een cruciale rol speelde in de strategiewijziging van 
het architectenbureau van Van den Broek: Heinrich Leppla.

Rudy Stroink corrigeerde al in 1981 het verhaal van Jürgen Joedicke dat 
Van den Broek op het pad van het functionalistisch ontwerpen werd 
gezet door een bezoek dat hij in 1928 samen met Van Tijen bracht aan 
Frankfurt, waar hij onder andere Ernst May en Mart Stam ontmoette. 84  
Stroink c.s. ‘ontdekten’ namelijk de aanwezigheid van de jonge Duitse 
architect Heinrich Leppla in het bureau van Van den Broek. Van Leppla  
was bekend dat hij was opgeleid aan de Bauhochschule in Weimar, dat 
hij in 1929 naar Nederland kwam om bij Van Tijen te gaan werken, dat 
hij na enkele maanden bij Van den Broek terecht kwam, dat zijn naam 
onder enkele van de meest vernieuwende en moderne plannen van Van 
den Broek staat, dat hij na zijn periode bij Van den Broek zou publiceren 
over de woningplattegrond en dat hij in Schiedam aan de Koemarkt 
de spectaculaire Hemaflat zou realiseren. Stroink: “De invloed van het 
‘Nieuwe Bouwen’ is niet alleen het resultaat van een studiereis, maar 
was ook in het buro aanwezig in de persoon van Leppla.” 85  Noud de 
Vreeze erkende de pioniersrol van Leppla door te wijzen op zijn in 1934 
in het Bouwkundig Weekblad gepubliceerde studie Door analyse naar 
een nieuwe woonvorm. 86  De Vreeze: “Het is de eerste poging om door 
analyse van woonbehoeften en de maten van de daarbij benodigde ge-
bruiksvoorwerpen (zoals tafels, stoelen, kasten, eetgerei enz.) te komen 
tot verantwoorde ruimtematen en relaties tussen vertrekken. Discussies 
over maatvoering waren tot op dat moment altijd gebaseerd geweest op 
traditionele, onbewezen inzichten in het gebruik van woningen. Met de 
publicatie van Leppla, die gevolgd werd door soortgelijke analyses van 
Van Tijen en Stam, ontstond een meer wetenschappelijke benadering van 
de normstelling voor woonvertrekken, woninggrootte en woningindeling, 
gebaseerd op maatvoeringsstudies van verschillende ‘woonactiviteiten’ 
en de daarbij behorende ‘woonattributen’.” 87



338 339

De Bauhochschule in Weimar
Wie was deze man, die zo’n pioniersrol heeft gespeeld in een architecto-
nische ontwikkeling die de komende decennia zou domineren? Waarom 
is hij zo goed als verdwenen van het radarscherm van de geschiedenis 
van de architectuur en volkshuisvesting? De laatst gepubliceerde tekens 
van zijn carrière zijn dat hij in 1936 naar Bremen verhuisde om de bouw-
leiding van het nieuwe vliegveld op zicht te nemen; dat hij daar ook zou 
werken aan ijzer- en staalfabrieken in Salzgitter en Wolfsburg en dat hij 
na een periode in Russische krijgsgevangenschap heeft gewerkt aan de 
wederopbouw van Braunschweig. 88

Literatuuronderzoek wijst uit dat Heinrich Leppla tussen 1927 en 1929 
studeerde aan wat wel werd genoemd ‘het andere Bauhaus’: de Bauhoch-
schule in Weimar. Deze school werd opgericht door de architect Otto 
Bärtning in 1926, nadat het Bauhaus van Walter Gropius uit Weimar 
was verhuisd naar Dessau. Bärtning haalde een aantal vroegere stu-
denten van het Bauhaus en vroegere medewerkers van Walter Gropius 
bij elkaar en startte een school die in de vijf jaar van haar bestaan een 
scherp gedefinieerd eigen programma zou uitvoeren. 89  Zijn concept was 
een school die zou worden geleid als een op de praktijk van het bouwen 
en wonen toegesneden werkgemeenschap. De nadruk lag veel meer op 
het systematisch opdoen van ervaring, verzamelen en ontsluiten van 
kennis, en simuleren van de beroepspraktijk, dan in het meer artistieke 
‘originele’ Bauhaus. Het leek met andere woorden meer op het Bauhaus 
van Hannes Meyer uit het einde van de jaren twintig dan op het Bauhaus 
van Walter Gropius. Maar anders dan het Bauhaus van Meyer was de 
Bauhochschule van Bärtning pragmatisch van opzet en vrij van ideolo-
gische preoccupaties. Eén van de docenten die een bijzondere invloed 
had op Leppla was Ernst Neufert. Deze vroegere Bauhausstudent en 
chef de bureau van het architectenbureau van Gropius, gaf leiding aan 
het Bauatelier en was plaatsvervangend schooldirecteur. 90  In achttien 
modules werden de studenten onderwezen in de technische en artistieke 
aspecten van de architectuur. Vervolgens kregen zij specifieke opgaven 
die ze van het begin tot en met de (virtuele of reële) oplevering moesten 
uitvoeren. Kennis uit andere vakgebieden, zoals de sociologie, techniek 
en economie, werd hen niet eenvoudigweg gegeven. Zij moesten deze 
verzamelen op het moment dat de opgave daarom vroeg. Tenslotte werd 
iedere stap, ieder onderzoek, iedere ervaring, iedere vondst, iedere ob-
servatie opgenomen in een gezamenlijke kennisbank over bouwen en 
wonen. Deze kennisbank werd door de school en haar leerlingen vervol-
gens gebruikt bij het ontwerpen en realiseren van grote opdrachten zoals 

het studentenhuis en het ‘Abbeanum’ die de school realiseerde in Jena. 91  
Het verzamelen van de kennis die in de praktijk werd opgedaan en het 
vervolgens systematisch ontsluiten van deze kennis, werkte Neufert uit 
in de Bauentwurfslehre uit 1936. Later werd Neufert door Albert Speer 
gevraagd om als Generalbauinspektor voor Berlijn, normen en standaarden 
voor de woningbouw uit te werken. Mede op basis daarvan publiceerde 
hij in 1943 de Bauordnungslehre, een boek dat sindsdien talloze malen 
is bijgewerkt, vertaald en altijd in druk is gebleven. 92  Deze encyclope-
dische verzameling maten, normen, plattegronden en doorsneden van 
alle mogelijke functies en activiteiten die een architect tegenkomt, van 
de plaats van het bed in de slaapkamer, tot de maat van de trog in een 
varkensstal, heeft zijn oorsprong in de Bauhochschule van Weimar.93 
Uit het Ernst Neufert atelier aan de Bauhochschule zou ook een tweede 
lijn voortkomen, één die via Leppla en Van den Broek zou bijdragen 
aan de gigantische kennisbureaucratie van de naoorlogse woningbouw 
in Nederland.

Een andere docent die van grote invloed zou zijn op Leppla was Corne-
lis van Eesteren. Van Eesteren was aan het einde van de jaren twintig 
één van de grote persoonlijkheden op het gebied van architectuur en 
stedenbouw. 94  Sinds zijn samenwerking met Van Doesburg in De Stijl 
was hij zich steeds meer op stedenbouw gaan richten. Eerst bezocht hij 
in Parijs de École des Hautes Études Urbaines, waar hij onderricht kreeg 
in ‘la science des villes’ van Marcel Poëte en Leon Jaussely. Belangrijk 
voor Van Eesterens en ook Leppla’s latere ontwikkeling was dat Poëte 
en Jaussely de wetenschap van de stad opvatten als een observerende 
wetenschap, waarbij het opstellen van een ‘dossier urbain’ meer belang 
heeft dan het maken van een perfect ontwerp. 95  Na zijn periode in Parijs 
maakte Van Eesteren een ontwerp voor de Rokin prijsvraag in Amsterdam, 
in 1925 won hij de prijsvraag voor Unter den Linden en in 1926 maakte 
hij samen met L.G. Pineau een inzending voor de prijsvraag voor het 
omvormen van de verkeersstructuur van Parijs. Stedenbouw begon voor 
hem steeds meer een wetenschappelijke, analytische inhoud te verkrijgen 
die hij toelichtte met lezingen en artikels zoals die in het Bouwbedrijf over 
de Amerikaanse stad. 96  Toen Neufert hem vroeg professor te worden in 
Weimar stond Van Eesteren erop zich uitsluitend op stedenbouw te richten 
en dat te doen door middel van maandelijkse colleges over de stad en 
haar problemen. De bekende ‘Eine Stunde Städtebau’ lezingen zijn aan 
de hand van Van Eesterens lichtbeelden recentelijk gereconstrueerd. Hij 
benaderde de stad vooral als een organisme opgebouwd uit infrastruc-
tuur, bebouwing, functies en economie, dat zonder de juiste strategieën 
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in chaos uiteen zou vallen. 97  Stedenbouw was voor Van Eesteren uit-
drukkelijk niet het ontwerpen van steden, maar het analyseren van de 
toestand waar een stad zich in bevond en het doen van voorstellen voor 
de juiste oplossingen. Zijn studenten werd uitdrukkelijk niet geleerd hoe 
ze steden of stukken stad konden ontwerpen. Van Eesteren beschreef de 
stad als een complex fysiek geheel dat permanent veranderde onder druk 
van economie, infrastructuur en maatschappelijke gebeurtenissen. Het 
neigde uit zichzelf naar chaos en onbruikbaarheid en moest dus worden 
geanalyseerd en gestructureerd door de stedenbouwer. De plaatsing, de 
maat, het programma en de ontsluiting van nieuwe gebouwen was een 
cruciaal middel voor de stedenbouwer. Architectuur moest dus stevig 
verankerd worden in stedenbouwkundige analyse. Maar het betekende 
ook dat stedenbouwkundig ontwerpen niet geformuleerd kon worden als 
een aparte opgave. Ontwerpen, dat konden de studenten van Van Eesteren 
al; hij zou ze leren hun ontwerpen in te zetten voor de stad. 98

De invloeden van zowel Van Eesteren als Neufert zijn duidelijk zichtbaar 
in het werk van Leppla in de jaren dertig, nadat hij weg was gegaan bij 
Van den Broek en hij zijn eigen architectenbureau had in Schiedam. 
De Hemaflat aan de Koemarkt in Schiedam uit 1933, het bekendste en 
grootste werk van Leppla, is een goed voorbeeld van architectuur met 
een stedenbouwkundig doel, precies zoals Van Eesteren het had bedoeld. 
In de stedenbouwkundige schetsen die Leppla maakte liet hij zien hoe 
de hoogbouw een logische stap was in de verdichting en verstedelijking 
van de oostelijke rand van Schiedam tussen de Broersvest en de Rot-
terdamsedijk. 99  Daar waar de twee verkeerslijnen bij elkaar komen liet 
hij de bebouwing opklimmen van vier tot acht lagen. De gebogen rooilijn 
met de glazen portieken op de hoeken volgt de lijnen van het autoverkeer 
en de nieuwe tramlijn.

De Van Eesteren aanpak is ook herkenbaar in het aan het begin van 
dit hoofdstuk beschreven Ungerplein complex uit 1931 en 1936. Ener-
zijds is het een project van Van den Broek waarin dezelfde thema’s aan 
de orde komen als in het Mathenesserplein uit 1927. Maar onder alle 
belangrijke ontwerptekeningen staat de naam Leppla en het laat zien 
hoe de lijn die Van den Broek had ingezet moeiteloos vervloeide met 
de wetenschappelijke agenda van de Bauhochschule in Weimar. ‘Wei-
mar’ is bijvoorbeeld herkenbaar in de isometrische overzichtsprojectie 
die Leppla tekende in 1931. De verstedelijking van de Schiekade, die 
veranderde van een kanaal in een grote verkeersweg, wordt ingezet met 
de bouw van de torenflat op een manier die we herkennen uit het werk 

van Van Eesteren. Tegelijkertijd maakt de torenflat onlosmakelijk deel 
uit van een complex van woningen van vier bouwlagen aan een pleintje. 
Het pleintje ligt aan de grote verkeersweg maar is verbonden met de 
negentiende-eeuwse wijk die er achter ligt door middel van twee straten 
die dwars door de woonwanden zijn geboord. Doordat de toren zowel 
bij de grote nieuwe verkeersweg hoort, als bij het plein met laagbouw, 
is er een samenhang tussen het bestaande en het nieuwe, het kleine en 
het grote. In die zin volgt het Van Eesterens stelling dat stedenbouw de 
taak heeft in steden die door de snelle modernisering in chaos dreigen 
te vervallen, orde te creëren.

Woononderzoek
Toch was het de invloed van Ernst Neufert op Leppla, die het belangrijkst 
zou blijken te zijn voor het bureau van Van den Broek. In 1929 ontwierp 
Leppla voor Neufert een woonhotel. Om zijn project toe te lichten maakte 
hij een isometrische tekening van één van de appartementen. Met een 
grote precisie laat de opengewerkte tekening zien hoe de meubels en de 
installaties in de woning zijn geplaatst. Kleine pijltjes geven functionele 
relaties aan tussen bijvoorbeeld de eettafel en de keuken, de slaapkamer 
en de badkamer, de woonkamer en het balkon etc. Leppla onderzocht de 
beste proporties en de beste plaatsing van de wanden, deuren, kamers 
en meubels ten opzichte van de meest frequente routes die de bewoners 
afleggen in de woning. Het wonen is niet alleen opgevat als een optelsom 
van ruimtebehoeften, maar als een dynamisch proces waarin mensen 
op steeds andere manieren, samen of alleen, de ruimtes gebruiken of 
leeg laten.

Leppla zelf publiceerde in 1932 in De 8 en Opbouw ‘Woonbehoeften 
en Woningplattegrond’ en in 1934 in het Bouwkundig Weekblad Archi-
tectura ‘Door Analyse naar een Nieuwen Woningvorm’. 100  Daarnaast 
publiceerde hij in 1934 en 1935 zijn flatgebouw aan de Koemarkt en de 
reeks woningen aan de Rotterdamsedijk in Schiedam. 101  De studies van 
Leppla bestonden uit staten waarop de activiteiten van de bewoners waren 
aangegeven die hij had verzameld door middel van enquêtes. Daarbij 
hoorden plattegronden waarop was aangegeven hoe ze zich bewogen 
door het huis, en welke zones op welk moment van de dag door wie 
werden gebruikt en waarvoor. Het onderzoek was uitermate empirisch 
van aard en ging uit van het soort standaardplattegronden waar hij en 
Van den Broek aan werkten in het begin van de jaren dertig. Uit Lep-
pla’s tabellen en staten komt een microkosmos naar voren van kleine en 
grotere objecten en schijnbaar banale handelingen. Zo maakte hij een 
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onderscheid tussen de ‘behoeften’ en de ‘elementen’. De ‘spijzenvoorraad’ 
en de levensmiddelen zijn behoeften. Elementen die hierbij horen zijn 
een koele kast in de keuken of een vliegenkast op het balkon. Leppla 
maakte geen onderscheid tussen ‘noodzakelijke’ en ‘triviale’ wooneisen. 
Dit is een ontwerpopvatting die niet is gefixeerd op een Existenzminimum 
maar op een woning die het wonen niet zou frustreren.

Voor ieder lid van het gezin werd een lijst met behoeften en elementen 
opgesteld: het spelen van het kind kon plaats vinden aan een kleine 
stoel, een kleine tafel en bij een kast, maar het spelen van een baby in 
een box. Planten, bloemen, honden, katten, vissen en vogels vereisten 
achtereenvolgens plantenbakken, bloementafels, hondenkasten, katten-
manden, aquaria en vogelkooien. Rust en ziekte vereisten respectievelijk 
een wieg, een klein bed, een bed, een bank en/of gemakkelijke stoelen. 
Daarnaast was ook het zich door huis bewegen een ‘behoefte’. Wie legt 
welke routes af door het huis bijvoorbeeld ‘s ochtends als iedereen moet 
ontbijten en wassen? Een andere behoefte was toezicht: hoe houdt moeder 
toezicht op drie kinderen in verschillende plekken van het huis terwijl 
ze aan het koken is? Dan was er ook de kwestie van behaaglijkheid: hoe 
verspreidt warmte zich; hoe houdt men deze binnen; hoe houdt men deze 
buiten? Dezelfde vragen gelden ook voor geluid. Leppla’s empirische 
methode wordt geïllustreerd door de onderwerpen en bewoordingen van 
het door hem opgestelde en ingevulde vragenformulier: “Vraag: Waar 
zullen gezelschapsspelen gedaan worden? Antwoord: In woonkamer of zijka-
mer. Vraag: waar zullen muziekinstrumenten geplaatst worden? Antwoord: 
in zijkamer. Vraag: Waar kunnen briefpapier en schrijfgereedschap bewaard 
worden? Antwoord: In schuifladen werktafel kinderkamer, in schuifladen 
werktafel woonkamer.” 102

Het werk van Leppla vertoont een bijzondere overeenkomst met de analyses 
die de architect Alexander Klein maakte voor het Duitse Reichsforschungsge-
sellschaft in 1928. 103  Door de looplijnen vast te leggen die een gezin aflegde 
door een conventionele woningplattegrond wist Klein zwakke punten en 
inefficiënties bloot te leggen en kwam hij tot een reeks nieuwe, perfect 
op het gebruik van bepaalde soorten gezinnen afgestemde, woningplat-
tegronden. Maar ook al zijn er overeenkomsten met het onderzoek van 
Klein, Leppla trok hele andere conclusies dan zijn collega uit Frankfurt. 
Waar Klein de woning opnieuw trachtte uit te vinden, ging Leppla op 
zoek naar een methode om de architectuur en de inrichting te kunnen 
aanpassen aan de wooneisen. Rudy Stroink wees eerder op het grote 
verschil tussen de twee: “De Rotterdamse architekt tracht in een reeks 

van ontwerpen een bestaand woningtype te verbeteren; de Frankforter 
architekt stelt in zijn ontwerp alternatieve woningtypes voor.” 104  Leppla’s 
onderzoek vond dan ook niet plaats in de relatief veilige omgeving van 
een Rijksonderzoeksinrichting zoals die waar Klein werkte, maar in een 
architectenbureau dat iedere dag bezig was met het bouwen van huizen 
voor particuliere ondernemers. 105

Hoe van den Broek over Leppla dacht, weten we min of meer toevallig 
uit een aanbevelingsbrief die Van den Broek voor hem schreef aan een 
toekomstige opdrachtgever of werkgever: “Er hat sich schnell an die 
eigenarten der Holl. Konstruktionen gewöhnt und ist mir mit wertvollen 
Begriffen über Architektur, zusammenhang mit Soziologie und Technik 
von vielen nutzen gewiesen.” 106  Leppla introduceerde bij Van den Broek 
een esprit de système dat zijn werkgever moet zijn voorgekomen als een 
aanvulling op het esprit de système dat hij zelf had overgehouden van zijn 
eigen Beaux-Arts opleiding. Pas door de aanwezigheid van Leppla wist 
Van den Broek de opgave van de woningbouw systematisch en weten-
schappelijk te benaderen. De intuïties en de empirische ervaring die de 
Rotterdamse architect in de eerste jaren van zijn praktijk had opgedaan 
konden nu worden uitgebouwd tot een methode. Ondanks zijn korte 
verblijf bij het bureau is Leppla van een onschatbare waarde geweest 
voor het werk van Van den Broek.

Van Leppla wordt gezegd dat hij in het architectenbureau van Van den 
Broek in een aparte ruimte was ondergebracht, waar hij werkte aan 
‘opdrachten met een experimenteel karakter’. 107  Hieruit zou de indruk 
kunnen ontstaan dat hij niet werkte aan gewone opdrachten voor parti-
culiere opdrachtgevers en dat hij zich als een soort wetenschapper in een 
architectonisch laboratorium opsloot. Dat was niet het geval; hij werkte 
met het bureau mee aan projecten zoals de Mijnsherenlaan, Nieuwe Bin-
nenweg 149, Centraalplan en het Ungerplein. Maar terwijl Leppla werkte 
aan het van binnenuit vernieuwen en aanpassen van de projecten voor 
de bouwondernemers, ontwikkelde hij ook samen met Van den Broek 
een ‘geheim wapen’: de flexibele woning. Deze architectonische inventie 
was een antwoord op het grote dilemma van het woningonderzoek. Uit 
onderzoek als dat van Klein en Leppla kwam immers voort dat conven-
tionele huizen niet aansloten op de manier waarop mensen ze gebruiken. 
De oplossing van Klein was het maken van hele nieuwe plattegronden. 
Uit het onderzoek van Leppla bleek echter dat het gebruik van de woning 
sterk verandert gedurende de dag en dat dit sterk te maken had met het 
gebruik van meubels, apparaten etc. Leppla had ook veel meer dan Klein 
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belangstelling voor de vrijetijdsactiviteiten van bewoners. Een woning 
van Alexander Klein liep het risico dat het gedurende de helft van de 
dag nèt zo onaangepast was aan het gebruik van de bewoners als een 
conventionele woning. Dit eeuwige probleem kon alleen worden opge-
lost door overmaat. Van den Broek en Leppla ontwikkelden daarom het 
concept van een huis dat zich aanpast aan de beweeglijkheid van haar 
gebruikers, in plaats van aan een gefixeerd gebruikerstype.

DE FLEXIBELE WONING EN HET HALF-OPEN BOUWBLOK

Heinrich Leppla veranderde het bureau van Van den Broek van een puur 
empirische praktijk in een bureau dat – om het in hedendaagse termen 
te formuleren – investeerde in research and development. Behalve dat het 
bureau ontwierp om te bouwen, werd bij sommige opgaven studeren 
even belangrijk als realiseren. De onderzoeksresultaten werden begrepen 
als modellen die konden terugkomen in andere projecten. Opdrachten 
werden aangegrepen om bepaalde typologieën verder te kunnen ontwik-
kelen, in plaats van andersom. Het bureau werd zich met andere woorden 
bewust van haar eigen kennis- en expertiseontwikkeling. Eén van de 
nog onuitgewerkte ontwerpthema’s die Leppla aantrof bij het bureau van 
Van den Broek was het half-open bouwblok.

Het variatieplan Bergpolder, 1931
Het eerste project in de reeks dat voortkwam uit deze ontwikkeling, 
was het variatieplan voor Bergpolder gemaakt tussen 1929 en 1931. 108  
De naam van Leppla komt voor het eerst voor bij dit project en staat op 
vrijwel alle tekeningen. Het plan werd nooit uitgevoerd. Op de locatie in 
Bergpolder kwam in de plaats van Van den Broeks ontwerp een woonwijk 
van Granpré-Molière waarin enkele vondsten werden opgenomen uit 
Van den Broeks verkavelingsplan. 109

De wijk Bergpolder grenst aan Blijdorp en maakte ook deel uit van het 
uitbreidingsplan van Witteveen uit 1928. Het variatieplan van Van den 
Broek was ontworpen voor een soortgelijk superblok als dat wat Wit-
teveen ontwierp voor de Millinxbuurt in Rotterdam Zuid, dat voor een 
groot deel bestaat uit projecten van Van den Broek. De randen van het 
trapeziumvormige gebied worden gevormd door brede straten. Hieraan 
tekende Witteveen grote bouwblokken die als een mantel de kleinere 
straten en blokken beschermen. Terwijl Van den Broek in de Millinxbuurt 
zich perfect aan de contouren hield van Witteveen, transformeerde hij 

in Bergpolder, vanuit de logica van zijn architectonische voorstellen, 
de stedenbouwkundige randvoorwaarden. Waar hij in de Millinxbuurt 
werkte voor vele verschillende particuliere opdrachtgevers, werkte hij 
in Bergpolder in opdracht van twee aan de overheid gerelateerde wo-
ningbouwverenigingen: De Eendracht, een woningbouwcorporatie voor 
spoorwegpersoneel, en de Woningbouwcorporatie voor Gemeentepersoneel. 
De hoofdopdrachtgever was De Eendracht die Van den Broek later de 
opdracht zou geven voor het bekende U-vormige blok aan de Vroesenlaan; 
de andere corporatie had zich bij de eerste gevoegd om zo een groter 
project te kunnen realiseren.

Van den Broek tekende samen met zijn nieuwe medewerker Leppla een 
achttal variatieplannen voor het gebied. Zij maakten gebruik van telkens 
andere combinaties van half-open bouwblokken en strokenbouw. Aan de 
randen ontwierpen zij bouwblokken die aan de zuidkant waren open-
gemaakt, met daarbinnen strokenbouw in diverse patronen. Op de plek 
waar later Van Tijens beroemde Bergpolder flat zou verrijzen situeerden 
zij een kerkgebouw dat soms vrijstaand werd getekend en soms half werd 
opgenomen in een bouwblok. In de laatste variant zijn alleen de half-open 
bouwblokken uitgewerkt en zijn de stroken in het midden schetsmatig 
overgenomen. Deze strokenbouwconfiguratie werd later overgenomen 
door Granpré-Molière die woningen ontwierp in opdracht van een an-
dere woningbouwvereniging. De vier half open bouwblokken die Van 
den Broek uitwerkte zouden nooit worden uitgevoerd.

Het Bergpolder-project is geïnterpreteerd door Rudy Stroink c.s. en later 
door Max Risselada als een fundamentele bijdrage van Van den Broek 
aan de ontwikkeling van de open strokenbouw. 110  Van Tijen en Van 
der Vlugt maakten in dezelfde periode als Van den Broek alternatieve    
plannen voor Rotterdam Zuid waarin zij de bouwblokken vervingen door 
strokenbouw. Oud ontwierp in het laatste plan dat hij maakte als architect 
van de woningdienst een serie stroken voor een locatie in Blijdorp waar 
Witteveen gesloten bouwblokken had getekend. Zij allen leken sterk 
beïnvloed geweest te zijn door het project dat Mart Stam en Ernst May 
in 1931 in Frankfurt hadden opgeleverd: de strokenbouw van het plan 
Hellerhof. Over de vergelijking tussen Van Tijen & Van der Vlugt en 
Oud aan de ene kant en Van den Broek aan de andere kant schrijft Ris-
selada: “In beide studies (die van Van Tijen en Van der Vlugt en Oud, 
W.V.) wordt binnen de voorgeschreven stedenbouwkundige structuur 
het strokenbouwprincipe in zijn meest pure vorm gehanteerd: elk blok 
wordt door een straat ontsloten. In zijn studieplan voor de Bergpolder 
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gaat Van den Broek voorzichtiger te werk als eerste stap in een ontwik-
keling van gesloten naar open.” 111  Het is dan wel opvallend dat in de 
variatieplannen van Van den Broek ‘strokenbouw in zijn meest pure 
vorm’ óók aanwezig is, naast de half-open bouwblokken. De strokenbouw 
was voor Van den Broek en Leppla klaarblijkelijk een redelijke optie 
voor bebouwing, maar had als ontwerpthema niet de urgentie die het 
half-open bouwblok en de daarbij behorende woningtypologieën had-
den. Het is mogelijk dat Van den Broek, pragmatisch als hij was, dacht 
dat het Rotterdam van 1930 nog niet toe was aan pure strokenbouw. 
Maar het is waarschijnlijker dat hij het half-open bouwblok een rijker 
en stedelijker bebouwingstype vond dan de strokenbouw en daarom 
meer geschikt achtte voor de brede straten en singels van Blijdorp en 
Bergpolder. Het lijkt er in ieder geval niet op dat voor Van den Broek de 
strokenbouw zèlf een doel was, waar met alle mogelijke middelen naar 
toe moest worden gewerkt.

Sinds 1929 waren Van den Broek en De Eendracht op zoek naar een 
gelegenheid om een half-open bouwblok te realiseren in één van de 
nieuwe wijken van Rotterdam. Dit bebouwingstype was kennelijk wèl 
een doel. De eerste tekening die Van den Broek voor De Eendracht 
maakte, was voor een half open bouwblok op een onbekende locatie in 
Blijdorp. Het is een ontwerp voor een strak vormgegeven bouwblok van 
vier verdiepingen met portiekontsluiting. De korte kant die aan de singel 
is gelegen is opengemaakt. Twee lage ronde glazen paviljoentjes flankeren 
het hek dat toegang geeft tot het binnenterrein: een grasveld met bomen 
waar de tuintjes van de begane grond woningen op uitkomen. De smalle 
daktuinen op de vierde verdieping doen vermoeden dat ieder van de 
woningen een buitenruimte zou krijgen die aansluit op de zolderkamers 
die bereikbaar zijn door een stelsel van al dan niet gedeelde trappen. 
Aangezien er alleen een perspectieftekening van dit blok is overgeleverd 
kunnen we slechts speculeren naar de woningtypologie. De grote ramen 
aan het binnenterrein en de kleine aan de straat, de portieken en de 
dakterrassen lijken te wijzen op een combinatie van de Oud-woningen 
in Spangen en Tussendijken met de conventionelere bovenwoningen 
met gedeelde zolderverdiepingen. Veel is echter nog onuitgewerkt aan 
dit ontwerp: de oplossing van de altijd problematische hoekwoningen, 
de interne ontsluiting van de woningen en de efficiëntie van de platte-
gronden voor een arbeiderswoningbouwvereniging. Uit de tekening blijkt 
dat het blok is opgevat als onderdeel van een reeks half-open blokken 
langs het park. Het gaat hier dus om een herhaalbaar type aan een niet 
nader genoemd park of singel. Toch lijkt de situatie verdacht veel op 

die van de Vroesenlaan aan het Vroesenpark in Blijdorp. De duidelijk 
nog onopgeloste vragen van het voorstel en de schetsmatige maar toch 
verleidelijke presentatie wijzen er op dat het hier gaat om een prototype 
in een vroege fase van onderzoek en ontwikkeling.

Zowel de datum (juni 1929) als de tekenstijl van het ontwerp laten zien 
dat Heinrich Leppla nog geen aandeel had in het ontwerp. Een jaar 
lang gebeurde er niets met dit ontwerp. In 1930 koos De Eendracht 
een andere locatie voor de bouw van het complex: Bergpolder. Deze 
locatie was echter te groot en dus bundelden zij hun krachten met de  
Corporatie voor Gemeentepersoneel. Voor Van den Broek bleef het dezelfde 
opdracht; het werknummer veranderde niet. Deze tweede fase leverde 
de variantplannen op voor Bergpolder. Van den Broek greep het aan om 
samen met zijn briljante nieuwe medewerker de ontwerpproblemen die 
zichtbaar waren geworden uit de eerdere schets op te lossen. Het is niet 
onwaarschijnlijk dat Van den Broek Leppla specifiek heeft aangenomen 
voor de uitvoering van dit ontwerp.

De door Van den Broek en Leppla uitgewerkte variant voor Bergpolder 
bevat twee zeer lange half open bouwblokken, één rechthoekige en één 
trapeziumvormige die om een kerkgebouw heen is gevouwen. Er is één 
variant waarbij de blokken naar de grote verkeerswegen openstaan, en 
één waarbij ze openstaan naar het intiemere binnengedeelte. Het vari-
eren in de plaats van de opening van het bouwblok naar de stedelijke 
omgeving suggereert dat niet de bezonning, maar het uitzicht en de 
stedenbouwkundige plaatsing het dominante ontwerpargument was.112 
De korte zijden sloten Van den Broek en Leppla af met glazen winkelpa-
viljoens, sterk gelijkend op die aan het Mathenesserplein. De portieken 
steken uit de rooilijn en geven de gevels een monumentaal-orde gemaakt 
van glas. Puur ornamentaal is de smalle stenen pilaar op de hoek van 
het langere bouwdeel, een element dat in vele voorstudies van Van den 
Broeks gebouwen opduikt en telkens weer verdwijnt bij de realisatie. De 
begane grond heeft een ruime hal, waar vanuit men ook rechtstreeks 
het binnenterrein kan oplopen. De onderste verdieping bestaat aan de 
straatkant uit bergingen en aan de binnenkant uit een open portico waar 
men fietsen kan stallen.

De woningen aan de lange zijden van de blokken bestaan op het eerste 
gezicht uit een woonkamer, een kleine slaapkamer en een keuken aan 
het binnenterrein. De zitkamer en een grote slaapkamer bevinden zich 
aan de straatkant, ontsloten door een klein halletje in het midden. Maar 
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wat onmiddellijk opvalt is het veelvuldige gebruik van het woordje ‘of’ 
in de geannoteerde plattegronden. Het is een zitkamer of een werkkamer 
of een logeerkamer. Het logeerbed kan worden opgeklapt en er kan een 
werktafel worden neergeklapt of vice versa. De kleine kamer aan de 
binnenzijde kan een kinderkamer zijn met een neergeklapt bed of een 
werkhoek voor vader, die half bij de woonkamer kan worden betrokken 
door het wegschuiven van een wand.
 
Niet veel later zou Leppla de resultaten publiceren van zijn enquête onder 
bewoners van diverse woongebouwen in Rotterdam. 113  De gedetailleerde 
kennis over wat mensen waar en wanneer in het huis doen is ook hier 
al aanwezig. Een voorbeeld is het ‘zitje voor naaien en stoppen’ aan 
het raam in de woonkamer. Het nadeel van deze plattegrond was het 
gebrek aan privacy doordat de twee slaapkamers direct uitkwamen op 
de woonkamer. Daarom maakten Van den Broek en Leppla een variant 
waarin in het midden van de woning een tweede kleine halruimte is 
geplaatst die de twee slaapkamertjes, het toilet en de badkamer ontsluit. 
Voor de woningen aan de noordzijde van het bouwblok had Van den 
Broek beschikking over meer ruimte en kon hij de hal groter maken 
zodat hier vanuit alle kamers ontsloten konden worden. Een opvallend 
verschil met het kleinere type is dat de keuken met balkon aan de straat-
kant ligt. De straten aan de noordzijde waren minder belangrijk dan die 
langs de lange zijden, en verdroegen beter een ‘informeel’ element als 
het keukenbalkon.

Zoals verwacht deden de grootste moeilijkheden zich voor in de hoek-
woningen. Een combinatie van restricties voortkomend uit de dragende 
tussenmuren, de ontsluiting en de efficiëntie van de plattegronden leidde 
tot drie varianten voor de hoekoplossing. In de eerste ontsluit een ruime 
trap die aan de binnenkant van het blok is geplaatst drie woningen. Eén 
van de drie is heel groot en ook de andere twee blinken niet uit door 
compactheid of efficiëntie, althans vergeleken met de normaaltypes. In 
de tweede variant ontsluit één portiek één zeer ruime hoekwoning per 
verdieping. In de derde variant ontsluit een traphal gelegen in de bin-
nenhoek van het blok twee woningen, waarvan die op de hoek een kleine 
L-vormige hal heeft.

Ook deze tweede poging van De Eendracht en Van den Broek om half-
open blokken voor arbeiderswoningbouw te realiseren strandde. De 
gemeente weigerde uiteindelijk financiële garanties te verstrekken aan 
de woningbouwverenigingen en het project werd in 1931 stilgelegd. Los 

van de externe omstandigheden die dit project tot stilstand brachten, is 
het Bergpolderontwerp achteraf te begrijpen als een halfproduct met nog 
veel onduidelijkheden en tegenstrijdigheden. Van den Broek en Leppla 
balanceerden met hun onderzoek tussen twee posities. Ten eerste wilden 
zij een blok maken dat op flexibele wijze kon inspelen op de stedelijke 
context, of dit nu een park, een brede verkeersweg of een intieme buurt-
straat betrof. Daarnaast wilden zij ook een nieuw bebouwingstype en 
een nieuw woningtype introduceren met intrinsieke kwaliteiten, dat door 
de efficiëntie van haar plattegrond en constructie het de bouwwereld 
mogelijk zou maken goede woningen voor lage inkomens aan te bieden. 
De wens om een prototype te maken, was tegenstrijdig met de wens een 
gebouw te maken dat maximaal georiënteerd is op haar omgeving. Het 
was bijvoorbeeld efficiënter geweest om de kopgevels kleine raampjes 
te geven, maar dan hadden de woningen niet kunnen profiteren van 
hun open plaatsing ten opzichte van de stad. Omgekeerd vroegen de 
stedenbouwkundige kwaliteiten van het blok om ruime hoekwoningen, 
maar dit bracht de herhaalbare helderheid en vooral de financiële bereik-
baarheid van de woningen in het gedrang. Tenslotte is de status van de 
flexibiliteit van de woningen met hun schuifwanden en opklapbedden 
en -tafels nog zeer algemeen geformuleerd, eigenlijk alleen om ruimte 
te winnen. Voor wie er ruimte wordt gewonnen – voor gasten, of voor 
gezinsuitbreiding – blijft onuitgesproken. Deze breedheid of vaagheid 
van doelstelling is een voor de hand liggend gevolg van de poging om 
empirische en individuele onderzoeksdata te vertalen in algemeen toe-
pasbare oplossingen.

Door analyse naar een nieuwe woningvorm, 1934
Met name Leppla was ontevreden over de resultaten van het Bergpolder-
project als stap naar de ontwikkeling van een nieuwe woningtypologie. 
Dat blijkt uit de studie die hij publiceerde in 1934, nadat hij voor zichzelf 
was begonnen: Door Analyse naar een Nieuwen Woningvorm. 114  Leppla 
presenteerde de resultaten van een bewonersenquête en projecteerde 
deze op drie woningtypes. De eerste was een bouwblok uit 1922 in de 
Rotterdamse wijk Tussendijken, het tweede was het Bergpolderproject 
van Van den Broek waar hijzelf zo’n cruciale rol in had gespeeld en het 
derde was het resultaat van de projectie van de onderzoeksresultaten 
op deze twee types: een nieuw woningtype dat hij in Schiedam zou 
realiseren. Het is uiterst merkwaardig dat Leppla in zijn artikel niet 
vermeldt dat Van den Broek en hijzelf de architecten waren van het 
tweede woningtype dat hij zo streng bekritiseerde. Bij het projecteren van 
zijn ‘woonnormen’ op het tweede type, onderkende Leppla een zekere 
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vooruitgang van type I naar type II. Maar De Eendracht bleef wat hem 
betrof in gebreke omdat de woonkamer te klein was voor kinderspel, 
de meubilering ongunstig was, er weinig samenhangende ruimte over 
was gebleven, het er te donker was, er teveel lawaai tussen de kamers 
was, te veel warmteverlies en te weinig ruimte bij de haard. Leppla’s 
‘Ontwerp op grond van onderzoek’ is wat betreft de plaatsing van de 
portiek, de positie ten opzichte van het binnenterrein en de flexibiliteit 
van de ruimtes een duidelijke opvolger van het Bergpolder normaaltype, 
maar verhielp uiteraard alle genoemde tekortkomingen.

Het belangrijkste verschil van Leppla’s woning en die welke hij samen 
met Van den Broek voor Bergpolder had ontworpen, was dat in ‘zijn’ 
woning de flexibiliteit een duidelijke functie had gekregen. Een deel van 
de woning was de ‘kern van constanten’. Dit deel bestond uit een aan de 
straatzijde gelegen huiskamer en slaapkamer, in het midden een badkamer 
en aan de achterzijde een keuken. Daartegenaan plaatste Leppla twee 
ruimtes waarvan de functie en de inrichting variabel was: kinderkamer, 
slaapkamer, zitkamer of werkkamer. Bovendien konden deze ruimtes 
al dan niet bij de vaste ruimtes in de ‘kern van constanten’ getrokken 
worden. Op deze manier maakte Leppla de woning – in hedendaagse 
termen – ‘levensloopbestendig’. Een jong gezin met geen kinderen kon 
beschikken over een bij de woning getrokken zitkamer en een werk-
kamer. Een middelgroot gezin met drie kinderen had een kinderkamer 
en een logeer-, werk- of zitkamer. Een groot gezin met vijf kinderen 
kon beschikken over twee kinderslaapkamers. Zo groeide de woning 
mee met een startend gezin, of paste het zich aan aan opeenvolgende 
huurders.115 In ieder geval zal de woning slechts met zeer lange tussen-
pauzes aangepast worden, en was de flexibiliteit vooral een kwestie van 
extra ruimte geworden. Opgevat als een poging om arbeidersgezinnen 
zo efficiënt mogelijk te behuizen, zou de woning pas optimaal hebben 
gefunctioneerd met een groot gezin. Maar vanuit het gezichtspunt van 
de woning als een product voor de woonconsument , neemt het comfort 
af naarmate het gezin groeit en de carrière vordert. 116

Vroesenlaan, 1935
Vanaf het gemeenschappelijke vertrekpunt van het Bergpolder project  
zou Van den Broek een hele andere richting inslaan dan Leppla. Of liever, 
hij ging door in de richting die hij al in 1929 had gekozen: het half-open 
bouwblok. Deze zoektocht zou pas in 1935 resulteren in een gerealiseerd 
gebouw: het Vroesenlaanblok. Dit zou Van den Broeks bekendste ontwerp 
worden. Het gebouw bestaat dankzij een lening van de op sociaal-demo-

cratische leest geschoeide Centrale Arbeiders Verzekerings- en Deposito 
bank en dankzij de door de crisis gedaalde grondprijzen en arbeidskosten 
waardoor De Eendracht op een prominente locatie een experimenteel 
ontwerp kon realiseren. 117

In het plan voor Blijdorp uit 1928 had Witteveen zeven identieke bouwblok-
ken aan weerszijden van het langwerpige plantsoen ‘Statenweg’ gepland. 
In 1932 wist De Eendracht de hand te leggen op één van deze percelen. 
Het was de ideale locatie voor Van den Broek om de belofte die besloten 
lag in het half-open bouwblok, waar te maken. In februari 1933 diende 
Van den Broek de bouwaanvraag in voor het blok aan de Vroesenlaan 
dat in 1935 zou worden opgeleverd. Het Vroesenlaancomplex bestaat 
uit drie stroken: één korte strook van vier bouwlagen aan de Statenweg 
en twee langere stroken van drie bouwlagen haaks op het Vroesenpark. 
Aan de noordkant is de ruimte tussen de stroken op de begane grond 
dichtgemaakt door een school, aan de zuidkant is er een toegang voor de 
fietsers. Het binnenterrein heeft ditmaal twee niveaus: op straatniveau 
de siertuin en daaromheen een lager gelegen portico die toegang geeft tot 
de bergingen. Uit de oksel van het gebouw stulpt de ronde glazen pui van 
één van de kleuterschoollokalen. Alle woningen hebben uitzicht over het 
park: de woningen aan de Statenweg kijken dwars door het bouwblok recht 
het park in en de woningen aan de lange zijden van het blok hebben een 
diagonaal uitzicht over het grote park. Naast de lichte, sobere architectuur 
is de oriëntatie van alle woningen op het park ook het meest opvallende 
verschil met de andere zes bouwblokken aan het Vroesenpark. Deze zijn 
allemaal gesloten, waardoor er een hiërarchie kon worden gerealiseerd 
tussen kleinere en goedkopere woningen aan de straten en duurdere grotere 
woningen aan het park. De verheven status van de woningen aan het park 
wordt ook duidelijk gemaakt door de dikwijls monumentaal vormgegeven 
portiekopgangen. Ook al liggen sommige woningen meer aan het park 
dan andere; in het blok van Van den Broek is duidelijk gezocht naar een 
verdeling van de kwaliteiten over het gehele complex.

Een consequentie van deze benadering is wel dat in Van den Broeks 
blok niets voor de buitenwereld verborgen kan blijven. De wandelaar 
langs het park ziet de achterbalkonnetjes van de woningen, waar de 
keukens op uitkomen, de was die daar hangt en ook het binnenterrein 
met de bergingen die erop uitkomen. In het Vroesenlaanblok komt geen 
enkele woning direct uit op de openbare ruimte en ook niet op een tuin. 
Alles gaat via de semi-openbare ruimte van de portiek, en de eveneens 
semi-openbare ruimte van de binnentuin. Ook daarin verschilt het blok 
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fundamenteel van de andere blokken, waar de binnenterreinen zijn op-
gevuld met privé-tuinen, die slechts toegankelijk zijn voor de bewoners 
op de begane grond. In het Vroesenlaanblok is dit contrast tussen een 
openbare buitenkant en een privé-binnengebied opgeheven.

Niet alleen Van den Broek zocht naar typologische en constructieve 
middelen om het bouwblok te openen; ook verwante architecten als Van 
Tijen en Van der Vlugt hadden hierin een rol gespeeld. De Vroesenlaan 
is daarom ook te beschouwen als de culminatie van een gezamenlijk 
architectonisch onderzoek. Op een typologisch niveau was voor deze 
architecten het ontwerp van de hoekwoning steeds één van de struikel-
blokken. De uitdaging van de hoekwoning wordt geïllustreerd door een 
ontwerp dat Van Tijen en Van der Vlugt hadden gemaakt ná het Berg-
polderproject van Van den Broek en Leppla, maar vóór het ontwerp voor 
het gerealiseerde ontwerp voor de Vroesenlaan. In 1931 maakten zij in 
opdracht van de N.V. Volkswoningbouw eveneens een ontwerp voor een 
U-vormig bouwblok aan de Vroesenlaan. 118  In dit plan van Van der Vlugt 
en Van Tijen zijn de hoekwoningen verwijderd en heeft het gebouw aan 
de korte kant twee naar binnen gekeerde blinde hoeken. Het probleem 
van de hoekwoning werd opgelost zonder dat daarbij de geslotenheid 
van het bouwblok werd opgegeven. Het resultaat was een bouwblok met 
een uiterst merkwaardige hoekoplossing en voor een ontwerp dat de 
transparantie zoekt, een frustrerende hoeveelheid blinde muren.

Wellicht heeft het project van Van Tijen en Van der Vlugt bijgedragen aan 
de beslissing van Van den Broek om het probleem van de hoekwoning 
op drastische wijze op te lossen door de drie bouwdelen van het blok 
uit elkaar te trekken. Daardoor is er in feite geen sprake meer van een 
bouwblok, maar van een ensemble van drie stroken, die ieder op rationele 
wijze ingedeeld kunnen worden. De hoek en dus ook de hoekwoning 
bestond simpelweg niet meer en hoefde dus ook niet langer opgelost te 
worden. Het gevolg is een luchtige compositie van flatwoningen rond een 
siertuin, een architectonische omgeving die recht doet aan het suburbane 
karakter van Blijdorp. 119

Dat was één probleem, de hoekwoning. Het andere was de kopwoning. 
In het Bergpolder project waren de laatste woningen van het half-open 
bouwblok identiek aan die middenin de strook. Behalve met een paar 
kleine ramen, profiteerden zij daardoor nauwelijks van hun uitzonder-
lijke positie. Dit had te maken met de dragende tussenmuren en de 
herhaalbaarheid van de plattegronden. Aan de Vroesenlaan valt juist 

op hoe transparant en open de koppen van de twee stroken zijn. Deze 
woningen zijn volledig gericht op het park wat zich voor hun uitstrekt en 
keren zich af van hun dwars geplaatste buren. De koppen van de korte 
zijde zijn geheel naar de aard van hun locatie, driedubbel georiënteerd. 
Ze hebben een groot balkon aan de dwarsstraat en een groot raam zowel 
aan de Statenweg als aan het binnenterrein.

De helderheid van het Vroesenlaanblok wordt pas goed zichtbaar in de 
plattegronden. In plaats van twee of drie normaaltypes en drie of vier 
hoekwoningtypes, heeft de Vroesenlaan twee bijzondere kopwoningtypes 
en één normaaltype. Het normaaltype is de opvolger van de flexibele 
woning uit het Bergpolder project. In de verdere ontwikkeling heeft 
Van den Broek andere keuzes gemaakt dan zijn vroegere medewerker 
Leppla. Meer dan Leppla in Schiedam was Van den Broek gedwongen 
een zeer compacte woning te maken. Maar net als Leppla behield hij 
uit het Bergpolderproject de vondst van het dubbele halletje, waarmee 
kon worden vermeden dat men om vanuit de slaapkamer de badkamer 
te bereiken, door de woonkamer moest.

De tweede hal in het midden van de woningen aan de Vroesenlaan ontsloot 
de slaapkamers en de badkamer, terwijl de eerste hal de woonkamer en 
de voordeur ontsloot. Het zijn de twee polen waar zich het leven in het 
huis omheen afspeelt. Deze ‘gang-ruimte’ is verwant aan een soortgelijke 
ruimte in de hoekwoningen van het woongebouw aan de Nieuwe Bin-
nenweg. De hal van het flatgebouw Nieuwe Binnenweg 149 bestaat uit 
twee delen: één ontsluit de keuken en de woonkamer en de voordeur; de 
andere is de ‘met deuren gevulde kamer’ waaraan zich de slaapkamers 
en de badkamers bevinden. Overdag is de eerste hal de kern van een 
open, zich naar buiten richtende woning met veel verkeer tussen binnen 
en buiten, en woonkamer en keuken. De tweede hal is de kern van het 
avond- en nachtleven van de zich naar binnen richtende woning, met 
discreet geschuifel in pyjama tussen badkamer en slaapkamer. Terwijl in 
de ruime middenstandwoningen aan de Nieuwe Binnenweg deze twee 
bewoningspatronen ruimtelijk nauwelijks overlapten, trachtte Van den 
Broek ze aan de Vroesenlaan in elkaar te schuiven.

De opklapbedden, klaptafels en schuifwanden werden ingezet om binnen 
één compacte plattegrond de dag- en de nachtwoning te laten overlappen. 
Overdag ziet de woning er als volgt uit. Men komt binnen in een halletje 
dat niet alleen toegang geeft tot de keuken maar ook tot een ruime open 
ruimte die van voor naar achter loopt en waarin men een zit- of werkruimte 
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heeft, een woonkamer en een speelkamer. Tegen de woonkamer aan zit 
een halletje dat toegang geeft tot het toilet, de badkamer en een slaapkamer 
voor kleine kinderen, die ook overdag moeten kunnen slapen. Maar als 
men ’s nachts in de woning komt is de zitkamer door twee opklapbedden 
en suitedeuren veranderd in een slaapkamer voor grote kinderen en is 
de speelkamer veranderd in een slaapkamer voor de ouders. Dan komen 
alle ruimtes uit op het tweede halletje met toilet en badkamer.

Beide hallen zijn de polen waaromheen respectievelijk het wonen overdag 
en het wonen ‘s avonds en ‘s nachts zijn georganiseerd. De woning past 
zich aan aan het gezin, niet met tussenperiodes van een aantal jaren zo-
als Leppla’s woningen, maar iedere avond en iedere ochtend. Deze veel 
snellere veranderingen en verschuivingen worden georganiseerd rond 
dezelfde twee polen binnen de plattegrond: de ‘daghal’ en de ‘nachthal’. 
De ene pool heeft te maken met het wonen dat open staat naar buiten, 
naar de tuin, het park, de portiek en de straat. De andere pool is die van 
het besloten wonen: in bed, achter een deur, op het toilet, in bad. We 
kunnen ons voorstellen dat ‘s nachts, als de bedden zijn neergeklapt, de 
muren zijn toegeschoven, de gordijnen dichtgetrokken, en mensen uit de 
badcel stappen, hun tanden poetsen, dat dan het wonen zich centreert 
rond die vreemde, slechts uit deuren bestaande, kabinetachtige ruimte 
in het midden van het huis.

Bedden worden opgeklapt, wanden weggeschoven en een slaapkamer 
wordt een zitwerkkamer of een speelkamer. Ieder etmaal veranderen 
de woningen aan de Vroesenlaan. De woningen combineren een gro-
te transparantie naar buiten, met een transparantie naar binnen door 
middel van bovenlichten, de schuifwanden en de doorgeefkasten. Deze 
transparantie maakt een grote dichtheid van gebruik mogelijk. Twee 
verschillende soorten woningen zijn inééngeschoven; men kan ongekend 
ruim wonen èn ongekend ruim slapen; alleen niet tegelijkertijd. Het 
wonen wordt aan de Vroesenlaan een dagelijks bewegen van meubilair 
en van architectonische elementen. De discipline van het statistische en 
ergonomische onderzoek van Leppla wordt hier gecombineerd met de 
dagelijkse ervaring van het wonen. Het gezinsleven bepaalt de ‘stand’ 
van de architectuur; de woning krijgt ochtenden en avonden, periodes 
van rust en geslotenheid en periodes van een euforische openheid, naar 
binnen net zo goed als naar buiten.

Door de eliminatie van de hoekwoningen heeft het blok zes kopwo-
ningen gekregen boven de winkels op de hoeken aan de Statenweg 

en zes spectaculaire kopwoningen aan het park. In tegenstelling tot de 
‘gewone’ woningen speelde de flexibiliteit van de plattegrond geen rol 
bij het ontwerpen van de kopwoningen. Er zijn geen opklapbedden en 
geen schuifwanden. De hal is groter dan de twee hallen samen van de 
andere woningen. Deze flats komen duidelijk niet voort uit het wezen 
van de arbeiderswoningbouw, in de zin van het accommoderen van een 
tekort, maar hebben zich schaamteloos gericht op het accommoderen 
van het teveel. Ze zijn royaal, stabiel en op de buitenwereld georiënteerd; 
daarmee zijn ze sterk verwant aan de eerder beschreven Blijdorpse mid-
denstandswoningen die uitijken over het park en de singel.

Zoals gezegd leveren kopwoningen soortgelijke problemen op als hoek-
woningen: de plattegrond kan niet worden georganiseerd tussen een 
voor en een achtergevel. Bovendien zijn drie van de vier muren van een 
kopwoning buitenmuren. In de kopwoningen aan de Statenweg heeft dit 
geleid tot het plaatsen van een klein balkon aan de Statenweg, een groot 
balkon aan de dwarsstraat en een woonkamer die om redenen van inkijk 
dicht is gemaakt aan de dwarsstraat maar zich met een groot raam opent 
naar de Statenweg. Door de draaiing van de oriëntatie is de keuken in 
plaats van aan het binnenterrein, terecht gekomen aan de Statenweg en 
presenteert zich daar met een balkonnetje. Van den Broek heeft er alles 
aan gedaan om het park en de woning zo dicht mogelijk op elkaar te 
betrekken. De woonkamer is door middel van een balkon met een glazen 
pui open naar het park; de slaapkamers kijken er direct of via een balkon 
op uit en alle besloten ruimtes zoals badkamer, hal en toilet zijn tegen 
de woningscheidende wand geduwd. In deze woning is niets te merken 
van de dialectiek tussen het naar binnen gerichte nachtwonen en het 
naar buiten gerichte dagwonen. Hier werd maar één doel nagestreefd; 
de architect zei het met een understatement: “iets laten merken van het 
wonen aan het park.” 120

Van den Broek had al deze beslissingen niet kunnen nemen als hij de 
Vroesenlaan had moeten bouwen met het metselwerk en de dragende 
woningscheidende wanden waar hij al honderden woningen mee had ge-
maakt. Aan de Vroesenlaan werd de voor de woningbouw toen nog relatief 
zeldzame techniek van het betonskelet toegepast. Het met 90° draaien van 
de kopwoningen ten opzichte van de normaalwoningen kon bijvoorbeeld 
alleen maar in een betonskelet. Het driedimensionale dragende raster 
maakte het mogelijk ramen, deuren en muren te maken daar waar dat 
vanuit de woning of vanuit de omgeving het beste resultaat zou geven, in 
plaats van vanuit constructieve restricties. Ramen waren niet langer gaten 
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in een muur, maar inpassingen in een skelet, net als muurvlakken, deuren 
of balkons. Van den Broek gebruikte deze nieuwe vrijheid om bovenlichten 
over de gehele breedte van de woningen aan te brengen en nog meer licht 
de woningen binnen te halen. En door de constructietechniek werd de 
architectuur benaderd vanuit een driedimensionaal raster.

Met de bouw van het Vroesenlaanblok verplaatste het onderzoek naar 
het half-open bouwblok en de flexibele woning zich van het architec-
tenbureau naar de bouwput. De nieuwe constructietechniek en de nog 
nieuwere woningtypes maakten dat de bouw zelf allerlei nieuwe vragen 
opriep, die ad-hoc beantwoord moesten worden. De toelichting bij het 
project maar ook de – positieve – kritieken uit de jaren dertig lezen 
als verslagen uit de bouwput. Zij beschrijven de nieuwe technieken en 
vondsten, de problemen die opdoken en hoe deze opgelost werden. De 
bouw van de Vroesenlaan was een sterk op de vakwereld gerichte on-
derneming waarvan het resultaat iedereen verder zou kunnen helpen. 
Eén van de tientallen voorbeelden was dat het betonskelet een geheel 
andere geluidsdynamiek veroorzaakte dan men gewend was. Men besloot 
ter plekke de contactgeluiden te beperken door tegen de onderkant van 
de betonvloeren treetexplaten te plakken en op de bovenkant een laag 
kurkcement aan te brengen. 121  De ad-hoc beslissingen waren niet alleen 
technisch van karakter. Het zichtbaar maken van het betonskelet aan 
de gevel was vanwege water-, warmte- en geluiddoorlatendheid meestal 
niet functioneel, maar Van den Broek speurde naar mogelijkheden om 
het esthetische en retorische potentieel van de constructie zichtbaar 
te maken. Van den Broek: “op ondergeschikte plaatsen, of daar, waar 
vochtigheidsverschijnselen niet te vrezen waren, werden gevelbanden 
en kolommen onbekleed gelaten, waardoor het karakter van skeletbouw 
toch voldoende bewaard is gebleven.” 122

Het past bij een bouwproject met een dergelijke opzet, dat ook de zwakke 
punten publiekelijk werden erkend en onderzocht. In zijn ontwerptoelich-
ting in het Bouwkundig Weekblad Architectura schrijft Van den Broek: “Wij 
moeten erkennen, dat de vraagstukken van het wonen, aan dit complex 
verbonden, zoveel energie hebben geëist, dat de architectuur niet meer 
is geworden dan een eenvoudige opstapeling van de samenstellende 
woningen. Ofschoon reeds de gevels aan het park iets van de vrijheid 
van het wonen in deze omgeving laten merken, menen wij, dat indien 
in een volgend geval de ten grondslag gelegde beginselen gemakkelijker 
gehanteerd kunnen worden, de uitwendige verschijning nog tot grotere 
rijpheid zal kunnen komen.” 123  Wat Van den Broek in zijn toelichting 

liet doorschemeren is dat hij zich intens had geconcentreerd op twee 
dingen, de technische realiseerbaarheid en de individuele woningen, 
maar dat tegelijkertijd het thema van het gebouw in de stad nog niet 
voldoende was uitgewerkt. Van den Broek had ook tekeningen gemaakt 
van een reeks U-blokken langs het Vroesenpark en de Statenweg. Het 
was dus kennelijk nog steeds zijn bedoeling het U-blok te zien als een 
vervanger van het gesloten bouwblok, en dus als een stedenbouwkundig 
element dat in verschillende contexten gebouwd zou kunnen worden. 
En om deze rol adequaat te kunnen vervullen moest het gebouw meer 
dan aan de Vroesenlaan een eenheid vormen, en als onderzoek minder 
uiteenvallen in deelvragen.

Met de bouw en de oplevering was het Vroesenlaan onderzoek echter nog 
niet af. Het overtuigen van de bewoners en ze aanleren hoe de woningen 
te gebruiken, was een cruciaal onderdeel van Van den Broeks taakstel-
ling. De eerste bedoeling van De Eendracht was arbeiderswoningen te 
realiseren; toen de gemeente opnieuw niet garant wilde staan, besloot 
de kredietverlenende bank om de woningen duurder te maken zodat ze 
niet voor arbeiders maar voor middenstanders geschikt zouden zijn. Toch 
nam men zich voor: “het geheel in karakter en kwaliteit uit te voeren als 
demonstratie en propaganda voor een goed georganiseerd wooncomplex, 
waarin aan de eisen van goed wonen alle aandacht was geschonken.” 124  
Het blok van de toekomst moest om het uit te proberen eerst verhuurd 
worden aan middenstanders, dat wil zeggen aan mensen die gewoon 
waren te kunnen keizen voor het soort woningen die ze betrokken en 
voor wie ruimtenood niet een urgentie was. Dat het blok een demon-
stratiemodel was bleek eens te meer uit het feit dat er een folder werd 
verspreid waarin de redenen en de voordelen van het gebouw werden 
uitgelegd. Er was een modelwoning en er was iedere dag een medewerker 
van het bureau van Van den Broek aanwezig om mensen het gebouw te 
laten zien. Het complex kreeg ook een bijsluiter: een kleine opvouwbare 
brochure waarin door middel van tekeningen, impressies en schema’s 
het principe van de veranderbare plattegrond werd uitgelegd en aan-
geprezen. Net als een nieuwe auto moest de fabrikant de aanvankelijke 
vervreemding overwinnen door een overmatige aandacht voor de klant. 
Marketing en consulting waren nodig om middenstanders te overtuigen 
dat zij woningen moesten betrekken die eigenlijk voor arbeiders bedoeld 
waren en daarom te klein waren en daarom ruimtes hadden die dubbel 
gebruikt konden worden. De beslissing van de bank om de woningen 
aan hogere inkomens te verhuren had echter tot gevolg dat het tot 1940 
grotendeels leeg bleef staan.
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We kunnen alleen speculeren, maar het is goed mogelijk dat Rotterdamse 
arbeiders, die jarenlang met kleine gezinnen in alkoofwoningen hadden 
gewoond, de woningen aan de Vroesenlaan als een verbetering hadden 
ervaren. Op deze gedachte komt men als men de furieuze reactie leest 
van de Delftse hoogleraar Bouwkunde H.T. Zwiers in 1936. “In deze 
huizen kan men alleen maar kamperen en niet wonen. Elk begrip van 
gezinsleven is hier afwezig en het aanbrengen van vier van de zes slaap-
plaatsen als opklapbed in de dagelijkse woonruimte is ... erger dan de 
ergste alkoofwoning.” 125  Met dit verwijt dacht Zwiers de functionalisten, 
waartoe hij Van den Broek rekende, met hun ideologische houding tegen 
de alkoofwoning, een zware slag te hebben toegebracht. Maar het brengt 
ons op een fascinerend aspect van de woningen aan de Vroesenlaan. Tot 
in de jaren dertig bestond er in de Rotterdamse volkswijken, met name 
die waar havenlui woonden, de praktijk van het dubbele huis gebruik; 
de één werkte ‘s nachts, de ander overdag; de huur werd gedeeld en het 
huis bij toerbeurt gebruikt. Soms gebeurde dit zelfs met hele gezinnen. 
De temporele flexibiliteit van de woningen van Van den Broek behoorde 
inderdaad tot de wooncultuur waar ook de alkoof woning deel van uit 
maakte. Arbeiderswoningen waren per definitie te klein; het wonen als 
arbeider werd gedefinieerd door een actief ‘de woning aangrijpend’ wo-
nen, wat Zwiers kamperen noemde. 126  De alkoofwoningen, met hun 
neutrale oriëntatie op de straat of het binnenterrein, hun bedsteden en 
hun suitedeuren, waren altijd al het décor van een intensief schuiven en 
opklappen van meubelstukken, dichttrekken van gordijnen, sluiten van 
deuren etc. ‘s Nachts waren zij een lineaire schakeling van afgesloten 
ruimtes, overdag een lange open ruimte met een balkon over de volle 
breedte achter en grote ramen voor. Van den Broek realiseerde met de 
Vroesenlaan een technisch en architectonisch hoogstaande sublimatie van 
de alkoofwoning, een type dat hij maar al te goed kende. 127  Het is jammer 
dat het onderzoek nooit de test van bewoning door arbeidersgezinnen heeft 
kunnen ondergaan. De vraag blijft open of deze woningtypes inderdaad 
dicht genoeg stonden bij de wooncultuur van de Rotterdamse arbeider 
om ze aanvaardbaar en bruikbaar te maken, maar tegelijkertijd nieuw, 
modern en mooi genoeg waren om mensen er naar te doen verlangen 
en ze een plezierig leven te geven.

Optimum, 1934
De Vroesenlaan was het eerste blok met dag- en-nachtwoningen en zou  
ook het enige blijven. Tijdens de bouw beschouwde Van den Broek het 
nog als een woningtype dat zich tot een nieuwe standaard voor de ar-
beiderswoningbouw had kunnen ontwikkelen. Het vormde in elk geval 

de basis voor de inzending die hij maakte voor de door de gemeente 
Amsterdam uitgeschreven prijsvraag Optimum, voor goedkope arbei-
derswoningen in 1934. 128  De locatie was fictief: een rechthoekig stuk 
land aan de rand van een stad, omrand door twee verkeerswegen en 
een park. De randvoorwaarden van de prijsvraag, zoals bouwkosten, 
huurprijzen en woningdichtheid, waren strikt geformuleerd. Men was 
immers op zoek naar een architectonische oplossing voor het bouwen 
van goedkope woningen, die eveneens kwalitatief goed waren. De in-
zenders waren zeer divers: de Franse architect Lods tot en met Zwiers, 
Rietveld tot en met Van Loghem, Van Tijen, Leppla en Van den Broek. 
De ontwerpen die zij inzonden illustreren zowel hun diversiteit als de 
moeite die zij hadden met de opgave. Leppla zond een voorstel in met 
rijtjes rug-aan-rug eengezinswoningen, terwijl Van Loghem juist een 
raster van hoge woontorens tekende. Zwiers ontwierp geknikte stroken 
met traditioneel vormgegeven flatgebouwen en Van Tijen bedacht een 
systeem van cul-de-sacs met daaraan strakke portiekflats. Er was één ding 
wat alle architecten op één na gemeen hadden en dat was dat ze één 
enkel woningtype bedachten en dit in verschillende configuraties over 
de locatie verspreidden. Van den Broek was de enige architect die door 
middel van een combinatie van verschillende dichtheden en typologieën 
de vraag van de jury probeerde op te lossen. 129

Er werden geen winnaars aangewezen, niemand voldeed aan alle eisen, 
maar er werden wel vier premies uitgereikt. De premies gingen naar vier 
ontwerpen die opvallend veel gelijkenissen vertonen: a) Van Tijen, b) 
Van den Broek, c) Bodon, Groenewegen, Karsten & Merkelbach en d) 
Staal, Groenewegen en Holt. Deze vier bureau’s leverden allen plannen 
in voor strokenbouw van vier woonlagen met een portiekontsluiting. Wat 
dat betreft maakte de jury een duidelijke keuze welk bebouwingstype 
en welke architectuur de toekomst diende te bepalen voor de arbeiders-
woningbouw.
 
Wat de inzending van Van den Broek onderscheidt van de drie andere 
geprimeerden, is de contrastrijke combinatie van verschillende bebou-
wingstypes en het daaruit volgend stedenbouwkundig effect. Van den 
Broek vatte de locatie op als één hiërarchische ruimtelijke compositie, 
omringd door verkeerswegen en met een rustigere binnenwereld. Hij 
vond dezelfde thema’s in deze fictieve, abstracte locatie als in de reële 
door Witteveen ontworpen locatie in Bergpolder enkele jaren eerder. Voor 
de prijsvraag plaatste Van den Broek vier twaalf verdiepingen tellende 
galerijflats op een sokkel van winkels langs de noordelijke rand van de 

afb. 251 – 256



360 361

locatie. Langs de oostelijke rand plaatste hij een langgerekt gebouw met 
vijf woonlagen dat op twee plaatsen werd doorboord door buurtwegen. 
Het grootste deel van de locatie vulde hij in met vijftien stroken aan twee 
buurtstraten. Iedere strook kreeg aan zijn noordkant een laag strookje 
met werkruimtes en een winkel. Aan de noordoostelijke kant werd een 
schoolgebouwtje geplaatst dat uitkijkt over het park. In de zeer gedetail-
leerde en bijna pittoreske isometrieën van de normaalwoningen in de 
strokenbouw zien we hoe de flexibele dag- en nachtwoning zich verder 
heeft ontwikkeld sinds de Vroesenlaan. In dit type ontsluit één gang alle 
ruimtes, en heeft de woning een duidelijke voor en achterkant. De ruimtes 
kunnen dus niet meer, zoals in de Vroesenlaan, van voor tot achter aan 
elkaar geschakeld worden tot één continue ruimte. Aan de westelijke kant 
bevindt zich de woonkamer die ’s nachts gedeeltelijk in een slaapkamer 
veranderd kan worden en aan de oostzijde twee slaapkamers die overdag 
in één werkkamer veranderd kunnen worden.

Optimum is een collage van verschillende nieuwe bebouwingstypes die 
in de daaraan voorafgaande jaren waren ontwikkeld en gerealiseerd door 
verschillende Nederlandse vertegenwoordigers van het Nieuwe Bouwen. 
De vier galerijflats aan de noordzijde van de fictieve prijsvraag-locatie, 
vermenigvuldigen de Bergpolderflat van Van Tijen en Van der Vlugt die 
dat zelfde jaar werd opgeleverd in Rotterdam. Ook de oostelijke rand, 
gevormd door het flatgebouw van vijf woonlagen met twee onderdoor-
gangen, verwijst naar een type gebouw dat Van Tijen samen met Van den 
Broek had ontwikkeld: een langgerekt flatgebouw dat als een gesloten 
wand een achtergelegen gebied afschermt maar dat er door middel van 
onderdoorgangen ook toegang toe verschaft. Een eerste versie van dit type 
wandgebouw werd ontworpen door Van den Broek en Van Tijen voor 
de Rochussenstraat in 1931 maar werd nooit uitgevoerd. Aan de Frans 
Bekkerstraat in Charlois realiseerde Van Tijen in 1934 een flatgebouw 
met een onderdoorgang die aansloot op de strookjes van woningen met 
een traditionele plattegrond die Van den Broek daar had ontworpen. 130  
De kamvormige structuur van portiekflats in stroken tegen een lage 
strook van winkels, kende men sinds 1931 van Mart Stam en Ernst 
May in het Hellerhof project in Frankfurt. De inhoud van deze flats, de 
dag-en-nachtwoningen aan een portiek was een originele bijdrage van 
Van den Broek zelf en zou binnen enkele maanden opgeleverd worden 
aan de Vroesenlaan. De strategie van Van den Broek voor Optimum was 
breed en stedenbouwkundig. Hij presenteerde niet één oplossing voor 
het probleem van de volkshuisvesting maar overzag de nieuwste ontwik-
kelingen die op dat moment uitvoerbaarheid hadden bewezen, en bracht 

ze bij elkaar in één stedenbouwkundige strategie. In plaats van zich te 
richten op het doen van nieuwe uitvindingen, richtte Van den Broek zich 
op het voor de bouwwereld en de opdrachtgever aannemelijk maken van 
de nieuwste bouwkundige vondsten. Een bijproduct van Van den Broeks 
synthetiserende benadering was dat het een alternatief vormde voor 
het meestal uniforme en neutrale karakter van de voorstellen die door 
architecten van het Nieuwe Bouwen werden gedaan. Zij stelden immers 
dikwijls één enkel verkavelingsmodel met één enkele woningplattegrond 
voor. Van den Broek combineerde bestaande voorstellen in contrastrijke 
stedenbouwkundige ensembles waarmee men een hiërarchisch opge-
bouwde stad kon samenstellen.

Dezelfde herhaalbare combinatie van functionalistische woningbouwele-
menten in herhaalbare stedelijke elementen kwam jaren later terug in 
de Studie Woonmogelijkheden uit 1941 en in de stempelstedenbouw van 
Lotte Stam-Beese, Van den Broek & Bakema en Van Tijen & Maaskant 
uit de jaren veertig en vijftig in Pendrecht, Zuidwijk, Alexanderpolder, 
Hoogvliet en ook elders. 131  Van den Broeks ontwerp voor Optimum was 
een onderzoek naar de potenties van de nieuwste woningbouwoplossingen 
voor de grootschalige stadsuitbreiding. Terwijl de stedenbouw van Wit-
teveen voldoende randvoorwaarden gaf om een zekere stedelijkheid te 
garanderen waarop de architectuur kon reageren, was de fictieve locatie 
in Amsterdam uiteraard neutraal en leeg. De papieren leegte dwong Van 
den Broek tot het zoeken van hiërarchie, oriëntatie en ruimtelijkheid 
in de configuratie van de nieuwe elementen. Tien jaar later zou deze 
ervaring van onschatbare waarde blijken voor het ontwerpen van de 
naoorlogse woonwijken.

DE ARCHITECTONISCHE NULGRAAD

In de periode 1930 tot 1934 introduceerde Van den Broek samen met Hein-
rich Leppla een aantal nieuwe typologieën en strategieën voor de woning-
bouw. Deze periode wordt gekenmerkt door een steeds verdere verfijning 
van de flexibele plattegrond, het half-open bouwblok, het betonskelet etc. 
Het hoogtepunt was uiteraard de realisering van de Vroesenlaan; maar  
het proces ging ook door in de prijsvraag Optimum uit 1934. In datzelfde 
project veranderde Van den Broek zijn strategie; hij trad terug van de 
steeds verdere verfijning en ging op zoek naar manieren om de behaalde 
resultaten aannemelijk te maken als nieuwe types voor de massale kwanti-
tatieve opgave van de volkswoningbouw en de stedenbouw. Zijn aandacht 
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verschoof van het object naar het proces. Gesubsidieerde corporaties als 
De Eendracht konden een bijzonder voorbeeldproject voor een beperkte 
hoeveelheid arbeiders realiseren, maar dit bleven dure uitzonderingen, 
die voor het merendeel van de arbeidersgezinnen niets betekenden.

De Vroesenlaan laat zien dat de moderne architectuur zeer sterk afhankelijk 
was geworden van extra investeringen op ideële gronden. Het probleem 
van goede woningen voor de lagere klassen zou pas opgelost zijn als de 
bouwindustrie er in zou slagen moderne renderende arbeiderswoningen 
in voldoende hoeveelheden te bouwen. De toelichting van Van den Broek  
op zijn Optimum ontwerp was eerder een schets van een fundamenteel  
probleem, dan de aanprijzing van een concreet voorstel. Hij toonde aan dat 
het met de toenmalige bouwprijzen in feite onmogelijk was een renderende 
arbeiderswoning te bouwen die voldeed aan de moderne wooneisen. De 
dag- en nachtwoning was in feite een noodgreep om deze wooneisen 
te kunnen vervullen binnen een oppervlakte die voor de bouwers wel 
betaalbaar was. Alleen een ‘sterk georganiseerde bouwwijze’ zou leiden 
tot de structurele bezuinigingen die nodig waren om ‘normale’ woningen 
voor arbeiders in grote hoeveelheden te bouwen. 132  Wat de bouwindustrie 
nodig had was iets dat net zo betrouwbaar en herhaalbaar was als de 
alkoofwoning, maar dat beantwoordde aan de moderne wooneisen. Dit 
nieuwe conventionele element moest van een grotere schaal zijn, om-
dat daarin de mogelijkheid tot rationalisatie van de constructie lag. Het 
moest niet uitgaan van de individuele woning, maar van het blok. Om 
als nieuwe conventie aannemelijk te zijn moest het bovendien worden 
ontdaan van iedere architectonische specificiteit. Na Optimum ging Van 
den Broek op zoek naar de architectonische nulgraad, om van daaruit 
de particuliere volkswoningbouw te reorganiseren.

In het vierde hoofdstuk is al gerefereerd aan de lezing die Van den Broek 
in 1931 had gegeven voor de bouwondernemersvereniging Algemeen 
Belang. 133  Zijn belangrijkste punt was dat de actieve rol die de woning-
corporaties in de jaren tien en twintig in de volkshuisvesting hadden 
gespeeld per definitie er één van tijdelijke aard was. De ondernemers zelf 
moesten in staat worden geacht om goede en goedkope arbeidershuizen 
te bouwen. Dit zou alleen maar mogelijk zijn als bouwen niet langer 
werd gezien als een vorm van werkgelegenheidsbestrijding, maar als 
de noodzakelijke productie van woningen. In tegenstelling tot veel van 
zijn modernistische collega’s geloofde Van den Broek niet in de ultieme 
functionele woning, maar in een maatschappelijk proces van stapsge-
wijze verbetering van het product waaraan de overheid, het publiek en 

de ondernemer moesten bijdragen. Daarnaast was Van den Broek ook 
streng tegen de bouwwereld vanwege hun weigering om zichzelf als 
een volwassen bedrijfstak te zien en dat zij zich moesten richten op de 
productie van “geperfectioneerde woongelegenheden tegen zo gering 
mogelijke prijzen.” 134  Hij geloofde in het smeden van nieuwe allianties 
als basis voor een werkelijke verbetering van het product en in een sterke 
overheid die regels zou instellen die voor iedereen gelijk waren.

Zo was Van den Broek van mening dat de verbetering van de arbei-
derswoning begon bij de structuur van het bouwbedrijf en niet bij één 
briljant ontwerp dat de oplossing zou brengen van alle problemen. Dat 
wil echter niet zeggen dat de kwaliteit van de architectonische producten 
niet richtinggevend was. Zeven jaar na zijn causerie zou Van den Broek in 
opdracht van de ondernemers verenigd in Algemeen Belang een uiterst 
eenvoudig ontwerp voor een strook portiekwoningen maken. De erva-
ringen van Bergpolder, Vroesenlaan en Optimum werden gebruikt voor 
het ontwikkelen van een uiterst sober architectonisch object dat overal 
zou kunnen staan en dat goedkoper zou worden naarmate er meer van 
gebouwd zouden worden. Met dit architectonische instrument kon hij 
de particuliere bouwindustrie zo organiseren dat deze de opgave van de 
volkshuisvesting aan kon. 135

Van den Broek had dit niet kunnen doen zonder de economische omstandig-
heden; die dwongen de bouwondernemers tot verstrekkende maatregelen. 
Aan het begin van de jaren dertig hadden de kleine ondernemers het 
redelijk gemakkelijk; door de crisis werden middenstandswoningen gezien 
als een stabiele investering en zodoende konden zij veel bouwen. Maar 
aan het einde van de jaren dertig was de stad en de markt verzadigd met 
middenstandswoningen en stagneerde de bouw. Tegelijkertijd ontstond 
er een grote behoefte aan goedkopere arbeiderswoningen. Deze waren 
echter mede door de hogere lonen niet rendabel te bouwen, althans niet 
met de conventionele bedrijfsvoering van de Rotterdamse aannemers en 
eigenbouwers. De kleine bouwondernemers dreigden als branche te ver-
dwijnen. De gemeente had een groot belang bij de productie van goedkope 
huurwoningen maar wilde zelf er de verantwoordelijkheid niet voor nemen 
en er dreigde een structureel gebrek aan goede betaalbare woningen. Wel 
was zij bereid met de bouwondernemers een zeer gunstige grondprijs af te 
spreken. Dit was de context waarin Van den Broek aan de gezamenlijke 
ondernemers in 1938 het ontwerp voorstelde van een strook portiekflats 
van drie verdiepingen dat in iedere omstandigheid gebouwd kon worden 
en boven een bepaald aantal gegarandeerd rendabel zou zijn.
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Het bureau van Van den Broek maakte niet alleen het ontwerp maar ook 
schema’s van de benodigde materialen, tijd-organisatie-schema’s en hielp 
met het berekenen en vaststellen van de huurprijzen. Het waren woningen 
die pas bij realisatie van een bepaald aantal winstgevend zouden zijn. 
Daarvoor was echter een grote investering nodig; dit konden de patronen 
apart niet betalen. Ze konden zich wel verenigen rond één project. De 
eigenbouwers moesten afzien van de individuele bemoeienis met het 
ontwerp. Tegelijkertijd zouden ze allemaal afzonderlijk aparte eigenaars 
worden van een segment. De groepering van verschillende ondernemers 
achter één uniform gevelontwerp zoals de gewoonte was na de instelling 
van de Rotterdamse Schoonheidscommissie, kreeg een vervolg in dit 
project. Deze stroken werden los van iedere stedenbouwkundige situ-
atie ontwikkeld en kregen een vorm die in iedere stedenbouwkundige 
context en in iedere configuratie geplaatst kon worden.

De wisselbeuk
Het vanaf 1938 uitgevoerde project Algemeen Belang was een demon-
stratie van de parameters waarlangs de rationalisering van het bouwbe-
drijf zich volgens het boek van Van der Wal uit 1940 moest afspelen: de 
arbeidsverbinding. 136  Zelf vertelde Van den Broek in 1940 het verhaal als 
volgt: “Toen in 1938 de ondernemers zich tot ons wendden om een plan 
voor een goede, beknopte en tevens goedkope volkswoning, gebruikten 
wij daarvoor een type, dat wij reeds in 1935 hadden ontworpen voor de 
Coöperatieve Woningvereniging van Gemeentepersoneel (doch dat niet tot 
uitvoering is gekomen) en dat reeds door Ir. Van Tijen was gebruikt voor 
een wooncomplex in de Frans Bekkerstraat en waarvan verder varianten 
zijn verschenen in de bekende Amsterdamse prijsvraag voor goedkope 
arbeiderswoningen in 1936. Nu was de vraag naar dit plan reeds een 
gebeurtenis op zichzelf. Wij hadden reeds lang te voren gesignaleerd dat 
de normaal gebouwde woningen met de bijbehorende slaapetages door 
hogere wooneisen en onderlinge concurrentie steeds groter en duurder 
waren geworden. Daartegenover propageerden wij een kleine, goed geoutil-
leerde woning, waarvan wij calculeerden dat de normale f 6,– à f  7,– per 
week zou kunnen worden verhuurd. Het merkwaardige geval deed zich 
toen voor dat in Rotterdam, waar nog altijd de vrijheid bestond (die zelfs 
in de nieuwe bouwverordening nog niet geheel is opgeheven) om smalle 
percelen met alkoven, resp. tussenkamers, te bouwen, de ondernemers 
met algemene instemming een type aanvaardden dat 6,50 m breed was 
zonder slaapetage, maar met een centraal aan de buitenlucht gelegen 
trappenhuis en bergplaatsen in de kelder, dat in open rijen was gebouwd, 
dus de onprettige hoek- en naast-de-hoek-woningen miste maar dat 

bovendien slechts f 4,75 en f 5,75 per week deed.” 137  Het type waar Van 
den Broek naar verwijst dat eerder door Van Tijen was gebruikt in de 
Frans Bekkerstraat was het zogenaamde wisselbeuktype. De wisselbeuk 
houdt in dat tegenover de portiek, in dezelfde beuk, een slaapkamer zit, 
waardoor één flat altijd één kamer meer had dan die aan de andere kant 
van de portiek. Om kosten te besparen moest de constructie zoveel mogelijk 
gestandaardiseerd worden en door de wisselbeuk konden, zonder deze 
standaardisatie aan te tasten, toch woningen van verschillende groten aan 
één portiek gebouwd worden. Maar het verschafte ook flexibiliteit op een 
ander niveau. Omdat de beuk voor de portiek en die voor de slaapka-
mer precies even groot waren, kon men ook de plaatsing van de portiek 
wisselen en daarmee de algehele oriëntatie van de woning. Later, toen 
Van den Broek dit type voor de verenigde ondernemers van Algemeen 
Belang zou bouwen, zou blijken hoe belangrijk deze flexibiliteit was. De 
ondernemers konden binnen hetzelfde constructiesysteem kiezen of ze 
slaapkamers met balkons aan de achter- of aan de voorkant wilden heb-
ben. De oriëntatie van de woning werd op die manier losgekoppeld van 
de stedenbouwkundige plaatsing en de constructie van het blok. 138  Als 
de eigenbouwer een huis wilde met op de begane grond de woonkamer 
aan de tuin en op de verdiepingen aan de straat, dan kon dat; als hij het 
andersom wilde kon het ook.

Algemeen Belang, 1938
Het eerste project voor Algemeen Belang bestond uit 753 woningen in 
lange stroken van drie verdiepingen tussen de Flakkeesestraat en het 
Amelandseplein in Rotterdam Zuid, die werden gebouwd in 1938. De 
locatie maakt deel uit van het stedenbouwkundig plan van Witteveen 
uit 1926. De stroken vormen de lange zijden van een rij door Witteveen 
getekende langwerpige gesloten bouwblokken. De stroken bestaan al-
lemaal uit exact dezelfde onderdelen: de platte bakstenen gevel met de 
brede schuiframen, de glazen portiek, de stalen brievenbussen, de balkons, 
de balkons met een trapje naar de tuin etc. Ook de plattegronden zijn 
hetzelfde: de keuken met het aanrecht aan het raam en de balkondeur 
in de ruimte ernaast, de douche en de w.c. in twee verschillende iden-
tieke cellen, de suitedeuren, het smalle gangetje, de dimensies van de 
woonkamer ten opzichte van die van de slaapkamers etc.

De stroken uit het plan zijn de verarmde erfgenamen van de Vroesenlaan, 
de Nieuwe Binnenweg of de etagewoningen uit het plan Optimum: brede 
ramen in een bakstenen gevel aan weerszijden van de verticale glazen 
streep van de portiek. In Algemeen Belang zijn deze gevels tot een uiterste  
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platheid en eenvoud terug gebracht en staan zij aan weerszijden van een 
gewone straat met bomen. Toch zijn niet alle straten symmetrisch. Soms 
vinden we aan één kant een gewone gevel terwijl daar tegenover dezelfde 
gevel staat mèt balkons. Deze kleine, maar voor het wonen en het straat-
beeld ingrijpende verschillen waren mogelijk door de wisselbeuk. Aan het 
Amelandseplein en aan de Flakkeesestraat ontstond al snel na de oplevering 
een levendig woonbeeld van tientallen tuintjes en erfjes met hun schuren, 
bomen, struiken, moestuinen, konijnenhokken, kippenrennen en wasgoed. 
De stroken staan haaks op de rooilijn van het Amelandseplein en staan 
daardoor een beetje schuin ten opzichte van die van de Flakkeesestraat, 
wat een mooi uit coulissen opgebouwd straatbeeld heeft veroorzaakt. De 
blokken passen perfect binnen de stedenbouwkundige contouren die ook 
hier door Witteveen waren getekend. Maar ze vormen niet de architectoni-
sche uitwerking van Witteveens stedenbouwkundig ontwerp; integendeel, 
ze staan er volkomen los van. Als we echter van dichtbij kijken blijkt dat 
dat niet helemaal zo is. De blokken zijn ingepast door middel van kleine 
objectmatige correcties, in de vorm van een winkel, een perkje of een 
uitstulping van de woonkamer. Tussen twee van de bouwblokken is de 
rooilijn dichtgemaakt met laagbouwdelen die winkels en werkplaatsen 
bevatten. Alle woningen zijn van voor naar achter georganiseerd; ze kijken 
naar het binnenterrein of naar de straat. De uitstulpingen vormen halve 
erkers aan de zijkant van de woonkamers op de begane grond en breiden 
het zicht uit dat de bewoners hebben op de straat en het binnenterrein, 
met een zicht op de dwarsstraat. De afwijking van slechts enkele graden 
tussen twee straten is opgevangen door vreemde uitstulpingen op de 
begane grond aan de kopse kanten van de blokken. Deze uitbouwtjes 
markeren de rooilijn van de Flakkeesestraat die door de inpassing van 
de strokenbouw onzichtbaar dreigde te worden.

1000 woningen, 1940
Het eerste project voor Algemeen Belang kon gerealiseerd worden dankzij  
structurele problemen bij de realisering van volkswoningbouw door parti-
culiere bouwbedrijven. Het tweede project voor  Algemeen Belang, in 1940, 
werd gerealiseerd dankzij een ingrijpende gebeurtenis die het bouwbedrijf 
niet had kunnen voorspellen. Bij het bombardement op Rotterdam in 
mei 1940 werden ongeveer 25.000 woningen vernietigd. Dit vereiste een 
razendsnel initiatief om de aldus ontstane woningnood, plus de reeds 
bestaande, op te heffen, liefst nog voor de winter. In een serie artikelen 
van E.J. de Maar uit 1940 in het Tijdschrift voor Volkshuisvesting, werd 
uiteengezet hoe dit probleem diende te worden aangepakt. De Maar opent 
met koude statistische observaties: “Ongeveer 25.000 woningen werden 

bij de ramp vernietigd, waardoor 78.000 inwoners dakloos werden. Van 
die 25.000 woningen stonden er ongeveer 1700 leeg, zodat in rond 23.000 
woningen 78.000 personen gehuisvest waren. Het aantal bewoners per 
woning bedroeg dus in het verwoeste deel ongeveer 3,20. Dit opvallend 
lage cijfer had zijn verklaring in het feit, dat in de binnenstad nog een 
groot aantal éénkamerwoningen voorhanden was, waarin vooral oudere 
mensen, alleenwonend of getweeën, dus in overgrote meerderheid zonder 
kinderen onderdak hadden gezocht. Hoewel alle statistische gegevens 
bij de ramp verloren gingen, zijn enige herinneringen aan uitkomsten 
volkdoende om een beeld te geven van de woningtoestanden in de bin-
nenstad. Voor het grootste gedeelte waren de woningen matig; slecht 
waren er vele en het gehele beeld, dat de oude binnenstad bood, was uit 
een oogpunt van volkshuisvesting vrij troosteloos. Van de ruim 165.000 
woningen in Rotterdam waren ± 8000 genoteerd voor onbewoonbaar 
verklaring. Door de ramp zijn er ongeveer 5000 vernietigd.” 139  Zoals 
blijkt werden door het bombardement juist de laagste inkomens getrof-
fen. Juist voor deze groep had de bouwindustrie de meeste moeite om 
goede woningen te bouwen. Het voorbeeld van Algemeen Belang uit 1938  
was ineens zeer actueel.

De Maars artikel was geïllustreerd met een kaart van Rotterdam waarop 
projecten zijn aangegeven die eind 1940 in voorbereiding of in uitvoering 
waren. De eerste categorie is die van de door de gemeente gebouwde nood-
woningen; deze namen restruimtes in of ruimtes die later weer moesten 
vrijkomen. Drie dergelijke concentraties van houten huisjes lagen in de 
binnenbocht van het spoor in Rotterdam Noord; een vierde lag ter plekke 
van het huidige Zuidplein. De tweede categorie waren uitbreidingen van 
de tuinwijken in Rotterdam Zuid. Ze werden gebouwd door de Maat-
schappij Vreewijk, een woningbouwvereniging die in het bezit was van 
de tuinwijk Vreewijk. De gemetselde huisjes met grote binnenterreinen 
continueerden de structuur en het beeld van de tuinwijk die twintig jaar 
eerder was gebouwd. De derde categorie bestond uit invullingen van de 
nog niet geheel voltooide uitbreidingsgebieden in Rotterdam Zuid, Blijdorp 
en Oud Mathenesse. Deze woningen werden gebouwd door Algemeen 
Belang naar ontwerp van Van den Broek en waren exacte kopieën van 
die die de patroonsvereniging twee jaar daarvoor had gerealiseerd in 
Rotterdam Zuid. 140  Deze tweede generatie heette het 1000 Woningen-
plan. Er waren twee factoren die bijdroegen aan de realisering. De eerste 
lijkt paradoxaal: door een tekort aan hout kon men geen noodwoningen 
meer bouwen en moest men overgaan tot definitieve bouw. Deze moest 
worden uitgevoerd met dezelfde haast als noodwoningbouw. Men had 
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dus behoefte aan reeds bestaande plannen die bovendien in iedere situ-
atie zouden passen. De tweede factor was dat de gemeente deze opgave 
niet aan kon zonder het particuliere bouwbedrijf. Op 19 mei, vijf dagen 
na het bombardement, werden de verenigde bouwpatroons uitgenodigd 
bij wethouder Brautigam van volkshuisvesting. Er werd besloten dat zij 
1000 van de woningen die zij enkele jaren daarvoor naar een ontwerp 
van Van den Broek hadden geproduceerd ook nu weer samen zouden 
bouwen. Nadat men eerst de woningen door andere architecten wilde 
laten uitwerken en er zelfs een prijsvraag werd uitgeschreven, besloot 
men uiteindelijk het bestaande ontwerp aan te houden en het bureau 
Brinkman & Van den Broek tot spil van dit enorme project te maken. 141  
Zonder het van te voren zo te plannen, hadden Van den Broek en de 
eigenbouwers in 1938 als enigen een model ontwikkeld waarmee de 
acute woningnood van 1940 kon worden beantwoord.

In het 1000 Woningenplan werd de methode van Algemeen Belang 
verder geperfectioneerd; de organisatie werd efficiënter en de inpas-
sing van de stroken in de stedenbouwkundige context was inventiever. 
Bovendien ging de gemeente Rotterdam een actieve rol spelen in de 
uitvoering. Het ging nu immers, in tegenstelling tot in 1938, om een 
acute woningnood. De coördinatie van de uitvoering werd in handen 
gegeven van de Gemeentelijke Technische Dienst. De financierings-
structuur werd eveneens veranderd: het Rijk zorgde, door het uitgeven 
van een tweede hypotheek met een gedeeltelijk renteloos voorschot, voor 
90% van het benodigde kapitaal.142 Daartegenover stond dat datgene dat 
altijd redelijk stabiel was – de materiaalkosten – door de oorlog en de 
bezetting aan onzekerheden en fluctuaties onderhevig was. Dit leidde er 
toe dat de exploitatieopzet niet van te voren gegeven kon worden maar 
pas kon worden vastgesteld op het moment dat de woningen werden 
opgeleverd. 143  Op 9 september 1940 werden de eerste palen geslagen 
(deze waren uit de grond van het gebombardeerde centrum getrokken), 
in december kwamen de woningen ‘onder de kap’ (in dit geval een plat 
dak bedekt met asfalt en grind) en in het voorjaar van 1941 waren alle 
1008 woningen bewoonbaar. 144

Dit project werd een succes omdat de innovatie niet in de constructie 
zat – in dit project werd geen enkele bijzondere constructie toegepast 
– maar in het stroomlijnen van de bestaande bouwindustrie. Van den 
Broek: “De omstandigheden maken het noodzakelijk dat alle onderdelen 
van te voren werden uitgetekend en uitgetrokken en dienovereenkomstig 
besteld. Hiervan was het gevolg, dat geen enkele ondernemer gedu-

rende de uitvoering meer afwijkingen daarin kon toepassen, hetgeen wel 
niet in overeenstemming is met hun individualiteit, maar wel een juiste 
consequentie is van de toegepaste coöperatieve wijze van werken. De 
werkelijk niet te onderschatten moeilijkheden en bemoeiingen daaraan 
verbonden, zowel bij de voorbereiding, de materiaal-aanschaffingen als 
de uitvoering, zijn voor de 105 deelhebbende ondernemers opgevangen 
en behartigd door een commissie uit de samenwerkende organisaties, 
waarvan de drie leden maandenlang elke ochtend belangeloos en op 
uiterst lofwaardige wijze daarvoor hebben besteed.” 145

De stroken uit het 1000 Woningenplan waren niet 100% hetzelfde als 
die uit 1938 van het Algemeen Belang: de ramen van een woning maken 
geen deel meer uit van één heel breed raam met schuiframen, maar zijn 
gescheiden door baksteen. Een ander subtiel verschil is dat er vaker is 
gekozen voor het asymmetrische straatbeeld waarbij de balkons telkens 
aan één kant van de straat werden aangebracht. Het meest opvallende 
verschil heeft te maken met de winkelpaviljoens: bijna ieder blok is nu 
voorzien van een winkel die zich verzelfstandigt van de strook en als 
een paviljoen van glas, hout en baksteen de hoek van de straat markeert. 
In Algemeen Belang I zijn deze winkelpaviljoens iedere keer specifiek 
voor de situatie ontworpen, in 1940 zijn ze identiek.

Aan de zuidkant van het Amelandseplein, tegenover de Algemeen Belang-
woningen uit 1938, en aan de Jungeriusstraat, ten zuiden van de Pleinweg, 
werd het bekende patroon herhaald: reeksen van rechte bouwblokken 
haaks op het plein. Hier werden net als in 1938 de stroken nog simpelweg 
gebruikt om de door Witteveen getekende bouwblokken in te vullen. 
Witteveens stedenbouwkundige plannen bevatten op deze plek grote 
onregelmatig gevormde bouwblokken. In 1940 werden de stroken ook 
hierop geprojecteerd. Dit resulteerde bijvoorbeeld in het driehoekige 
bouwblok omringd door de Flakkeese straat, de Terschellingse straat en 
de Texelse straat. Van den Broek vulde de locatie met vier stroken: één 
met twaalf woningen, één met achttien, één met zesendertig en één met 
vierenvijftig. De blokken werden als losse objecten langs de rooilijn van 
het blok gezet. Er bleven hierdoor grote openingen over waardoor het 
ruime binnenterrein betreden kon worden. Waar Van den Broek vroeger 
in navolging van J.J.P. Oud lang studeerde op hoekoplossingen, schuiven 
hier de kopse kanten en de voorgevels van de stroken als coulissen langs 
elkaar. Het bouwblok als een stedelijk model dat bestaat uit een met 
bomen gevuld binnenterrein, harde stenige straatgevels en winkels op 
de hoeken, is intact gebleven. De architectuur staat er los van. De stro-



370 371

ken zelf werden ontwikkeld als onderdeel van een gestandaardiseerde 
bouworganisatie, en kregen pas stedenbouwkundige betekenis toen ze 
in een bepaalde configuratie werden neergezet.

Eenzelfde soort bouwblok zien we in Oud Mathenesse in Rotterdam 
West, waar in het stedenbouwkundig plan eveneens een reeks lang-
werpige bouwblokken is beëindigd met een groot driehoek-achtig blok. 
Hier koppelde Van den Broek de stroken aan elkaar door middel van 
een hoekpand. Ook elders traden anomalieën op ten opzichte van de 
generieke stroken. Deze werden door Van den Broek zorgvuldig weg-
gelaten uit de presentatie van zijn project in de artikelenreeks van E.J. 
de Maar en worden pas zichtbaar bij een bezoek ter plaatse. De twee 
extra lange stroken aan de Jungeriusstraat op Zuid werden bijvoorbeeld 
aaneengesmeed tot een gesloten bouwblok met hoekwoningen. Aan de 
Goereesestraat blijkt één van de stroken onderdeel te zijn van een ‘gewoon’ 
bouwblok en heeft het zelfs een zadeldak. Hierdoor vormt de platte gevel 
en het eentonige ritme van portiek en raam, een vreemde onderbreking 
ten opzichte van de traditionalistische gevel met Haagse portieken en 
zware raamlijsten, waarmee het de kap deelt.

Het 1000 Woningenplan bracht Van den Broek ook terug naar Blijdorp. 
Aan weerszijden van de Statenweg stelde hij twee bouwblokken samen 
binnen het stedenbouwkundig plan van Witteveen. De woningnood maakte 
het noodzakelijk arbeiderswoningen te bouwen binnen een verkaveling 
die voor middenstandwoningen was bedoeld. Het was een wonderlijke 
omkering van wat er zes jaar eerder met zijn half-open bouwblok aan de 
Vroesenlaan was gebeurd. De korte zijden van de blokken aan de Staten-
weg werden echter voorbehouden aan duurdere, meer representatieve 
woningen door andere architecten. Voor Van den Broek en Algemeen 
Belang bleven er dus twee U-vormige bouwblokken over. Van den Broek 
zette er simpelweg zijn stroken neer. Het binnenterrein is net als elders 
bereikbaar door openingen tussen de twee stroken. De balkons van de 
lange stroken zijn op het zuiden gericht, die van de korte op het westen. 
Door een combinatie van toeval en planning was de cirkel nu rond. 
Precies op de locatie waar Van den Broek jaren eerder zijn eerste half-
open bouwblok had gebouwd, en eigenlijk een hele reeks had willen 
neerzetten, plaatste hij nu de stroken die voortkwamen uit het half-open 
bouwblok in U-vormige patronen.

Maar waar de Vroesenlaan zich naar het park opent, zijn de stroken uit 
1940 neutraal ten opzichte van de bestaande stadsvorm. De stroken heb-

ben niets van de retorische openheid of tektoniek van het eerdere blok; 
de constructie is ook in het geheel niet bijzonder; ze hebben geen enkele 
ambitie de stadsvorm te veranderen; ze willen zich zelfs niet verbijzon-
deren ten opzichte van de overige bebouwing. Het 1000 Woningenplan 
was geen experiment, maar een onderneming die niet opvalt, toen niet 
en nu niet.

1900 Woningen, 1940
Met de bouw van de 1008 woningen binnen het 1000 Woningenplan kwam 
er nog geen einde aan het project. Later in 1940 zond Brinkman & Van 
den Broek dezelfde stroken in op de prijsvraag ‘Woningen 1940’. 146  De 
plantoelichting van het bekroonde plan was gedetailleerd en technisch. 
Van den Broek moest bewijzen dat dezelfde woningen ook met andere 
materialen gebouwd konden worden, in dit geval met een combinatie 
van gewapend beton en holle bimsbetonnen plaatvloeren. Van den Broek 
gebruikte bestaande literatuur, nieuw onderzoek, expertises en grafieken 
om de geluids- en warmte isolatie aspecten van deze voor de particuliere 
woningbouw nog vrij onbekende constructietechniek uit te leggen. Hij 
hanteerde een strategie van wetenschappelijke zekerheid om in een tijd 
dat alles in één keer goed moest gaan, de ‘andersheid’ van zijn woningen 
te compenseren en het vertrouwen te winnen.

Het resultaat was dat het 1000 Woningenplan werd herhaald en wel in 
het 1400 Woningenplan dat later in het 1900 Woningenplan werd veran-
derd. Dit plan, ook aangeduid met de zo mogelijk nog prozaïscher naam 
Hypotheekregeling, bracht het einde met zich mee van de beperking tot één 
enkel, minimalistisch architectonisch beeld. Op een locatie binnen het 
nog niet voltooide uitbreidingsplan voor Rotterdam Zuid van Witteveen 
uit 1926 werden twintig rechthoekige bouwblokken uitgezet. De blok-
ken zouden door de verenigde bouwpatronen gebouwd worden volgens 
het bekende type van drie verdiepingen en een portiek met daaraan zes 
woningen dat door Van den Broek was ontwikkeld. Ditmaal werden er 
wel andere architecten dan Brinkman & Van den Broek aangewezen om 
de blokken uit te werken. Zij maakten zonder uitzondering gebruik van 
een architectuurtaal die typisch was voor de late jaren dertig in Rotter-
dam: de portieken bezaten zware natuurstenen lijsten, de ramen waren 
sculpturaal omkaderd, de metselverbanden waren ingewikkeld en de 
hoeken werden geaccentueerd met toren-achtige uitstulpingen.

De meest zuidelijk gelegen vier blokken, die grenzen aan de bosschages 
van het Zuiderpark, werkte Van den Broek zelf uit. De enige concessie die 
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hij aan Witteveen deed – die in dit deftiger gedeelte van zijn Plan-zuid 
meer architectonische waardigheid eiste dan de Algemeen Belang-stroken 
konden geven – was het toevoegen van zadeldaken. Met de ver uitkra-
gende daklijsten lijken de daken als losse elementen op de stroken te zijn 
geplaatst, en lijken ze er ook zo weer af te kunnen worden gehaald.
 Aan de technische realisatie van de blokken werd meegewerkt door 
de Gemeentelijke Technische Dienst; van hen zijn de staten overge-
leverd waarop de vorderingen van de bouw werden bijgehouden. Op 
nauwkeurige grafieken werd per blok bijgehouden hoe ver men was, 
van het heiwerk tot en met de algehele oplevering. Rechts van de grafiek 
was ruimte gereserveerd voor het aantekenen van de wachtdagen. In de 
chaotische periode van de bezetting was het soms dagenlang onmogelijk 
te werken doordat materialen niet doorkwamen. Dit werd voorzover 
mogelijk ingecalculeerd in het bouwproces. De staat van 30-6-1942 tot 
en met 31-7-1942 laat zien dat voor elk van de vier blokken het heiwerk 
eind juni voltooid was en van één de kelder al bijna gestort was, maar 
dat eind juli in geen van de vier blokken de kelders al waren voltooid. 
Waarschijnlijk was er een probleem met de aanvoer van het staal dat 
nodig was voor het gewapend beton van de kelders. De staat van 1-6-1943 
tot en met 1-7-1943 laat de dramatische vertraging van het bouwproces 
zien. De kelders zijn af en men heeft een begin gemaakt met de begane 
grond: dat was alles wat men in een heel jaar kon doen. Bij het totaal 
van wachtdagen staat inmiddels genoteerd per blok 96, 105, 168 en 168. 
Tegenover de achterstand van het bouwproces staat dat het gehele pro-
ject in eerste instantie nog 1400 woningen omvatte maar een jaar later 
1900 woningen. De beschikbaarheid van materialen en arbeidskracht 
liep kennelijk niet parallel met de hooggespannen ambities; de blokken 
werden pas na de oorlog voltooid.

De machinerie die Van den Broek had samengesteld uit de beschikbare 
onderdelen van het bouwbedrijf aan het einde van de jaren dertig trad 
dankzij de oorlog in werking, maar liep uiteindelijk vast op de econo-
mische inertie tijdens de bezetting, met name na het bouwverbod van 
1941. Algemeen Belang I en II, en het 1900 Woningenplan, zouden 
echter profetisch blijken te zijn voor de exponentiële groei van rationali-
satie en normalisatie van de bouwbedrijven tijdens de wederopbouw. De 
normaalwoningen, de mobilisatie van de bouwbedrijven, de initiërende 
en controlerende overheid, de verwetenschappelijking van het ontwerp, 
organisatie en bouwproces en vooral de eindeloze herhaling van types die 
hun waarde hadden bewezen en volledig onafhankelijk van een locatie 
waren ontworpen; het zijn allemaal elementen die typisch waren voor 

de naoorlogse volkshuisvesting maar in het Rotterdam van rond 1940 
al waren uitgeprobeerd. 147

Als we nu teruggaan naar de foto’s van Algemeen Belang waarmee Van 
den Broek in 1940 zijn stroken wist te ‘verkopen’, rijst een beeld op van 
een wonderlijke gewoonheid. Wonderlijk omdat hier een groot aantal 
elementen zijn geïntroduceerd die niet conventioneel waren: het open 
bouwblok, de portiek, de brede woning, de balkons aan straatzijde, de 
platte daken, de stalen brievenbussen aan de straat, de winkelpaviljoens. 
Het ziet er alleen niet uit alsof het vernieuwend is, of alsof het een belofte 
inhoudt voor het wonen in de toekomst. De stroken zijn even ‘gewoon’ 
en even bescheiden als de alkoofwoningen waarmee Rotterdam vanaf de 
negentiende eeuw werd uitgebreid, en waarvan Van den Broek er honder-
den bouwde. De conventionaliteit van de alkoofwoning komt terug in de 
stroken die Van den Broek net voor en tijdens de oorlog realiseerde. Op 
de foto’s, die begin 1940 zijn genomen, zien we hoe de binnenterreinen 
met een hek zijn afgescheiden van de straat en men is begonnen met 
het aanleggen van moestuinen en heggen, het bouwen van schuurtjes 
etc. Aan de balkons hangt de was te drogen. Op de voorgrond hebben 
kinderen houten geweren omgegord en spelen soldaatje, alsof ze zich 
voorbereiden op wat hun te wachten staat. Het winkelpand op de hoek 
biedt plaats aan een dameskapsalon. Op de foto van een voorgevel zien 
we een paard en wagen door de straat rijden; een fiets staat tegen de 
muur geleund bij de portiek met de stalen brievenbussen. Op een foto 
van de overkant van de straat zien we hoe ook de was op de balkons aan 
de voorgevel hangt te drogen. De bakstenen gevels vangen het strijklicht 
en krijgen een diepe textuur; achter de dikke houten raamkozijnen met 
de schuiframen zien we de vitrages en de gordijnen. Het silhouet van de 
blokken tekent zich scherp af tegen de lucht. Het is een beeld van een 
stedelijk wonen tegen de achtergrond van een scherpe maar bescheiden 
architectuur. De ‘overgang’ van de straat naar de woning vindt plaats in 
de glazen portieken waarin men de schimmen van de bewoners vanaf 
de straat helemaal naar hun voordeur op de derde verdieping kan zien 
lopen. Als vrijwel iedere Rotterdamse straat in 1940 wordt het karakter 
niet bepaald door de architectonische vormgeving, maar door het feit 
dat er bomen staan, paard-en-wagens doorheen rijden en er kinderen 
op de stoep spelen.

Een belangrijke prestatie van Van den Broek als architect is dat zijn 
gebouwen zo vanzelfsprekend zijn, dat zij vrijwel onzichtbaar zijn ge-
worden, waardoor ons oog nog slechts wordt gegrepen door het leven 
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op straat. Een andere is dat hij de architectuur heeft weten los te maken 
van de stedenbouw. Zonder grote veranderingen konden de stroken in 
iedere denkbare situatie worden ingepast. Eigenlijk kan deze architectuur 
bestaan zonder dat er een bestaande stad of zelfs een stedenbouwkundig 
ontwerp beschikbaar is. De stroken van Van den Broek zijn de bouwstenen 
waarmee een stad kan worden opgebouwd; zet er twee tegenover elkaar 
en u heeft een straat. Zet er nog twee achter en u heeft twee blokken. 
Herhaal dit een aantal keren en u heeft een stad.
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