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INLEIDING

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



22 23

zei Joost Meuwissen dat Van den Broek voor hem en zijn generatiegenoten 
een ‘cultfiguur’ was. Zij imiteerden in hun onderzoek naar Van den Broek 
en het Nieuwe Bouwen de gestrengheid die zij hem toeschreven. Deze 
door ideologie en irritatie gedreven vorm van architectuurhistorische 
vorsing, oefende een grote aantrekkingskracht op mij uit.

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

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

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

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

Voor wat betreft het boek over Van den Broek is Rudy Stroink heel 
helder over waar de wortels van zijn onderzoek liggen. Al op de eerste 
pagina schrijft hij: “Het tema kan ‘Tafuriaans’ genoemd worden, aan-
gezien het ingaat op de ‘ondergang’ van het ‘Nieuwe Bouwen’ op het 



24 25

moment dat deze beweging gekonfronteerd wordt met de realiteit van 
haar voorstellen.” Dit uitgangspunt was van groot strategisch belang, 
zowel voor Tafuri in het Italië van de jaren zestig en zeventig, als voor 
zijn Nederlandse navolgers in de jaren zeventig en tachtig. Het betekende 
dat de architecten aan de schaduw van hun leraren konden ontsnappen. 
De morele autoriteit van architecten en hoogleraren als Jaap Bakema en 
Aldo van Eyck in Delft maar bijvoorbeeld ook die van Bruno Zevi in 
Italië en Siegfried Giedion over de gehele wereld was gebaseerd op de 
success story van het modernisme en de avant-garde in de eerste helft 
van de twintigste eeuw. Het mislukt verklaren van de moderne beweging 
gaf veel vrijheid maar vergde ook een groot offer: het opschorten van 
de ontwerppraktijk om zich op compromisloze wijze te kunnen wijden 
aan de ‘historische kritiek’.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OVER DE HOOFDSTUKKEN

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

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

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

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

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

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

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

De mechanisering 
van Rotterdam, 1839 –1910

INLEIDING

De architectonische cultuur die Rotterdam in de twintigste eeuw een 
internationale reputatie heeft bezorgd, vindt haar oorsprong in de ne-
gentiende eeuw en dankt haar bestaan voor een deel aan de traditionele 
desinteresse in deze stad voor architectuur als een culturele uitingsvorm. 
De aanleg van de Nieuwe Waterweg en de razendsnelle uitbreiding en 
mechanisering van de stad en de haven die daarop volgde, nam iedere 
illusie bij architecten en bestuurders weg dat men een stad kon bou-
wen volgens architectonische principes of idealistische stadsmodellen. 
Architecten in Rotterdam zijn steeds gevraagd ruimtelijke kwantiteit te 
leveren nadat de stad weer eens door gebeurtenissen van buitenaf – of 
dat nu de havenaanleg of later het bombardement van 1940 was – bijna 
volledig verbouwd moest worden. Dit heeft geleid tot een architectonische 
houding die men als ‘typisch Rotterdams’ is gaan beschouwen. Het is 
een architectuur die zoveel mogelijk zwijgt over haar artistieke of ideële 
motieven en zich als uiterst pragmatisch presenteert. Maar het is ook een 
architectuur die zichzelf steeds heeft weten te vernieuwen door haar lot 
te verbinden aan transformatieprocessen die zo heftig zijn dat ze door 
velen als destructief worden ervaren. Daardoor heeft de Rotterdamse 
architectuur altijd een zweem van controverse over zich gehad. Deze wordt 
nog eens versterkt doordat de Rotterdamse architectuur heeft geleerd 
zich uit te drukken in de taal van de ondernemer, de bestuurder en de 
ingenieur en uitdrukkelijk niet in die van de architect. De Rotterdamse 
architect heeft van de negentiende eeuw geleerd dat er in principe geen 
limiet is aan de mate waarin men een stad kan doen veranderen, als deze 
verandering maar niet als gevolg van een ontwerp visie wordt gepresen-
teerd. De retoriek van de Rotterdamse architect is er altijd één geweest 
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gelegen Antwerpen en het Franse Le Havre, verbonden waren met elkaar 
en met het Europese achterland door middel van spoorlijnen. 6  De eis van 
de ondernemers was duidelijk: Rotterdam moest worden aangesloten op 
een internationaal netwerk van wegen, spoorwegen en kanalen, moest 
haar havencapaciteit drastisch vergroten en moest zich uitbreiden om 
haar bevolking beter te kunnen onderbrengen. 7

Enkele decennia later zouden de wensen van de ondernemers en be-
stuurders ruimschoots zijn ingewilligd, maar zou de stad zo drastisch 
zijn veranderd dat men haar nauwelijks meer kon herkennen. Niet alleen 
was de omvang van de stad enkele keren vermenigvuldigd, haar vorm 
leek iedere samenhang of logica te hebben verloren. Hele stadswijken, 
bestaand uit regelmatige stadsblokken en lange straten, schoten de stad 
uit het landschap in. Uit het oude weefsel van de historische stad kwamen 
gebouwen omhoog, die geen enkele relatie meer hadden tot de bestaande 
bebouwing. Veel van de grachten en kanalen waren gedempt. De Rotte, 
de rivier waar de stad haar naam aan te danken heeft, was vervangen 
door een ijzeren spoorwegviaduct waarover iedere paar minuten een 
stoomtrein rakelings langs de Laurenskerk raasde. Het meest verrassende 
was dat aan de overkant van de rivier in enkele jaren een hele nieuwe stad 
was gebouwd, verbonden aan de oude door twee ijzeren bruggen. Deze 
stad bestond uit immense bakstenen loodsen, treinsporen, havenbassins, 
bewegende bruggen en vooral veel kranen en boten. Aan de randen van 
de stad heide, groef en bouwde men in een hoog tempo voort: steeds 
meer straten met huizenblokken, steeds meer spoorlijnen, steeds meer 
havenbekkens en steeds meer elektriciteitscentrales en gasfabrieken.

Het leek alsof de industrialisatie zich als een natuurramp aan de stad 
voltrok, zonder waarschuwing en zonder plan. Wel was een westelijke 
richting waarneembaar in de ongeplande, wild om zich heen slaande dy-
namiek van de stad. De dependance van Delft, Delfshaven, was verkleefd 
met de woonblokken van Rotterdam en men was bezig kilometerslange 
havenbekkens uit te graven aan weerszijden van het vissersdorp Katen-
drecht op de zuidelijke oever.

W.N. ROSE, 1839 – 1877

Tussen 1839 en 1855 was W.N. Rose stadsarchitect van Rotterdam. Dankzij 
het onderzoek van Hetty Berens hebben we sinds kort een samenhangend 
beeld van het stedelijk project waaraan Rose werkte. Berens heeft niet 

waarin het ontwerp wordt getoond als de logische en onvermijdelijke 
consequentie van een groot en heftig transformatieproces dat de stad 
of het land overkomt; dat geldt niet alleen voor Jo van den Broek, maar 
ook voor Hugh Maaskant, Rem Koolhaas en MVRDV.

De tweede helft van de negentiende eeuw is de periode waarin we kunnen 
zien hoe een stad zich vrijwillig laat transformeren in iets onherkenbaars, 
daarbij iedere architectonische controle lijkt op te geven, en er een heel 
ander soort stadsfabricage voor in de plaats stelt, met geheel onverwachte 
architectonische en stedenbouwkundige beelden tot gevolg. Maar de door 
infrastructuur en industrie aangedreven grootstad was misschien wel 
nooit geaccepteerd als men aan de vooravond van de grote veranderingen 
niet zo meedogenloos negatief was geweest over het oude Rotterdam. In 
1855 verscheen een ambtelijk rapport van de gemeente Rotterdam dat de 
stad beschreef als “een verward, als bij toeval nedergeworpen huizental, 
met nauwe stegen, spelonken voor allerlei misdrijven, poelen van onge-
zondheid”. 1  Dit beeld werd bevestigd door het fotografische panorama 
dat in 1861 werd genomen door de fotograaf Wotke vanaf de toren van 
de Laurenskerk. De foto laat een vormeloze stapeling zien van huizen, 
slechts doorbroken door het heldere wit van het Coolsingelziekenhuis aan 
de westelijke rand van de stad. Toen deze foto werd genomen, werd de 
stad al enkele decennia geplaagd door vuil, stank en choleragolven. 2  Ook 
groeide het bevolkingsaantal explosief, zonder dat daar ook maar enige 
ruimte voor was gereserveerd. Niet alleen de Rotterdamse bestuurders 
maakten zich zorgen over de stad; de stadsbewoners vermoedden dat het 
bestuur iedere controle over de stedelijke groei had verspeeld en de stad 
langzaam aan het dichtslibben was. Steeds waren het particulieren of leden 
van de oppositie die klachten afvuurden op het gemeentebestuur. Aan 
de lelijkheid van de stad las men de zwakheid van het bestuur af. 3  Een  
voorbeeld uit 1839: “Evenals de koopmansgoederen in een pakhuis, zoo 
stapelt men de woningen op elkander, zonder op iets anders bedacht te zijn 
dan om in de minste ruimte de meeste mensen te kunnen plaatsen”. 4

Achter de esthetische afkeer ging angst schuil voor het geïsoleerd raken 
van Rotterdam van een zich in hoog tempo industrialiserend Europa.       
In de jaren dertig en veertig richtte de Rotterdamse Kamer van Koophan-
del zich herhaaldelijk tot de gemeente om iets te doen aan een dreigende 
noodsituatie. De groter wordende Oost-Indië vaarders en de buitenlandse 
stoombootdiensten lagen steeds vaker en steeds langer werkeloos in de 
te kleine en ondiepe havens van Rotterdam. 5  Ook de trein zag men aan 
zich voorbijgaan. Men zag hoe andere havens, zoals die van het nabij 
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alleen gewezen op een aantal feitelijke misvattingen over met name de 
data van Rose’s stedenbouwkundige voorstellen, zij heeft vooral inzicht 
gegeven in de samenhang tussen de verschillende projecten. 8  Over de 
betekenis van zijn werk in Rotterdam komt Berens tot de conclusie dat 
Rose door de uitbreidingsplannen voor Rotterdam en de heldere toe-
lichtingen die waren gebaseerd op een “helder, homogeen en compleet 
stadsconcept”, beschouwd kan worden als “grondlegger van de moderne 
Nederlandse stedenbouw”. 9  Het jaar dat Rose afscheid nam verscheen 
ook het ambtelijk rapport, waarin de vorm en het functioneren van de 
stad werden bekritiseerd. Kunnen we dus stellen dat de Nederlandse 
stedenbouw is gegrondvest op een mislukt project?

De ontwikkeling van de stadsvorm van Rotterdam gedurende de tweede 
helft van de negentiende eeuw laat zien dat deze stedenbouw nauwelijks 
een merkbaar effect had. Het lijkt alsof de homogene en complete visie 
die Rose voor de stad had op geen enkele manier in overeenstemming 
te brengen viel met de mechaniserende en moderniserende krachten die 
de stad deden veranderen in de periode tussen 1839 en 1877. Stellen 
dat Rose’s bijdrage aan de stad culmineerde in een stedenbouwkundig 
ontwerp – een discipline die in de negentiende eeuw niet bestond – doet 
echter tekort aan de breedheid van Rose’s project. De effectiviteit en 
de homogene visie van Rose wordt meer duidelijk in de accumulatie 
van allerlei verschillende ingrepen, dan in de stedenbouwkundige ont-
werpvisie waar deze in zouden zijn geculmineerd. In plaats van de term 
stedenbouwkundig ontwerp, plan of visie zal ik dan ook de term stedelijk 
project gebruiken. Deze term duidt in principe op alle acties van alle 
actoren die in de stad aanwezig zijn om de stad te veranderen, of juist 
om deze hetzelfde te laten blijven.

Het Coolsingelziekenhuis
Op het Lijnbaanplein, tussen de huidige vestigingen van ketens van CD-
winkels, supermarkten, kledingwinkels en fast-food restaurants, die de 
oorspronkelijk Rotterdamse winkels uit het winkelcentrum hebben ver-
dreven, staat geïsoleerd een witbepleisterde neoklassieke boog van enkele 
meters hoog. Het is geen bijzonder sobere triomfboog, noch een postmodern 
kunstwerk maar het enige overblijfsel van W.N. Rose’s Coolsingelzieken-
huis. Dit immense gebouw werd in mei 1940 gebombardeerd en zou voor 
het grootste deel uitbranden, nadat het bijna een eeuw aan de Coolsingel 
had gestaan. Toen Van den Broek & Bakema aan het begin van de jaren 
zestig de Lijnbaan in zuidelijke richting uitbreidden met het Lijnbaanplein, 
stuitten zij op de resten van het ziekenhuis. Het fragment van het honderd 

jaar oude gebouw werd samen met een even oude kastanjeboom gebruikt 
om een historische ‘sense of place’ aan het nieuwe Rotterdamse stadshart 
te geven. Niets in deze omgeving geeft echter een verdere aanwijzing over 
de betekenis van dit architectonische rudiment.

Het Coolsingelziekenhuis dat tussen 1839 en 1848 werd gebouwd aan 
de westelijke rand van de binnenstad van Rotterdam zou omschreven 
kunnen worden als een micromodel voor Rose’s stedelijke project voor 
Rotterdam. Het symmetrische en witte gebouw was opgebouwd uit een 
middendeel en twee vleugels en werd beëindigd door twee torenachtige 
risalieten. De plattegrond liet een gebouw zien met een lange corridor met 
de ziekenzalen aan de voorzijde en haaks daarop drie achteruitbouwen 
voor de dienstruimtes. De hoofdtrap bevond zich in het midden en beide 
uiteindes hadden kleinere trappen, ovaal in plattegrond. De traphal was 
vormgegeven en ingericht in Moorse stijl: wit stucwerk, potpalmen en 
ornamenten afkomstig uit het Alhambra in Granada. Bomen schermden 
het gebouw af van de kleinschalige bebouwing er omheen. Door zijn 
teruggezette positie, de bomen eromheen, de plotselinge schaalvergroting, 
de regelmaat en witheid van de gevel, creëerde het gebouw haar eigen 
oase temidden van de chaotische huizenmassa.
 Het ziekenhuis is in zoverre een model dat in het gebouw het architec-
tonische en het technische niveau niet van elkaar te onderscheiden zijn. 
De architecten en historici Jan de Graaf, Wim Nijenhuis en Donald van 
Dansik waren de eersten die het gebouw als zodanig hebben beschre-
ven. In hun essay uit 1982 over de negentiende-eeuwse modernisering 
van Rotterdam gingen zij in op de betekenis van hygiënisering voor het 
ontwerp van Rose: “Als corrigerende uitwisseling met een omgeving 
wordt het ziekenhuis een werkdadig doorgangshuis, een station in een 
circulerend systeem. Als de lucht moet wervelen rond de bedden en het 
water onafgebroken moet stromen, dan stroomt het ook door de stad, de 
straten en de grachten. Zonder twijfel een probleem, de ziekte ontsnapt 
uit het ziekenhuis. De epidemiologie heeft aangetoond dat de ziekte 
niet zozeer huist in een afgegrensde lokaliteit, maar dat hij zich een weg 
baant door de gehele stad en op deze wijze tekens uitzet van het verval 
der populatie. Men heeft snel begrepen dat het ziekenhuis niets anders 
kon zijn dan een startpunt, een beperkt doel van de strijd tegen de dood, 
een eerste post voor de controle op de stroom. Naast de versmelting van 
het militaire met het medische, houdt dit in dat de ziekte geen toestand 
is, maar een proces dat de gezondheidsstrategie confronteert met een 
tegenbeweging; gecontroleerde productie en consumptie van ruimte, 
lucht, water en verkeer.” 10
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Het ziekenhuis viel uiteen in drie circulatiesystemen. Het eerste systeem 
stuurde mensen. Zieken, verpleegsters en geneesheren werden door de 
corridors langs de achtergevel van het gebouw vanuit het midden naar de 
gelijkvormige ziekenzalen geleid. Door een secundair parcours, ontstaan 
door openingen tussen de zalen aan de voorgevel konden zij teruglopen 
of konden de patiënten naar de operatiekamers worden gebracht. Zo-
doende kon het personeel ook echt zijn ‘rondes’ lopen en werd de patiënt 
vastgehouden in een inwendig circulatiesysteem. 11  Het tweede systeem 
reguleerde het water, volgens de principes van de in Hamburg ontstane 
‘Wasserkunst’. Een stoommachine in het souterrain pompte water uit 
de Leuvehaven naar de twee réservoirs in het dak. Van daaruit werd 
het naar beneden toe verdeeld over de baden, douches, waterclosets en 
wasruimten. Tevens voerde het het vuile water weer af naar beneden 
in het – rudimentaire – stadsriool. Het derde systeem tenslotte zorgde 
voor de lucht. Een horizontaal kanalenstelsel in het souterrain dat in 
verbinding stond met een verticaal buizenstelsel naar het dak voerde 
buitenlucht dwars door het hele gebouw. Vanaf de ziekenzalen had men 
middels een schuif toegang tot de aldus opgewekte trek en kon men haar 
de vuile lucht laten meevoeren naar boven. Door de stookinstallatie in 
het souterrain er op aan te sluiten fungeerde het kanalen- en buizen-
stelsel als centrale verwarming. 12  Wat het ziekenhuis gemeen heeft met 
Rose’s andere ingrepen en projecten in Rotterdam – waardoor het ook 
met recht een model is – is dat de parallelle aanwezigheid van technisch 
zeer verschillende netwerken werd gevat in één gesloten en regelmatig 
vormgegeven systeem.

Het Waterproject 
De architectuurtoerist die vandaag de dag vanuit Rotterdam Centraal naar 
het Nederlands Architectuurinstituut loopt, om vandaar verder te gaan 
naar de Kunsthal ontworpen door Rem Koolhaas, passeert een kilome-
terslange waterpartij met mooie bomen aan weerszijden en geflankeerd 
door herenhuizen. Uit het water steken boodschappenkarretjes en er 
drijven plastic tassen. Enkele jaren geleden is de singel opgeknapt door 
middel van een processie van bronzen beelden op sokkels. Op de nieuwe 
banken zitten de junkies en zwervers die opgevangen worden door de 
Pauluskerk. Door de achtertuinen van de herenhuizen aan de oostelijke 
zijde loopt de brandgrens van het bombardement uit 1940. Daarachter 
begint het stadscentrum dat vanaf de jaren vijftig werd gebouwd. Daardoor 
is de Westersingel een onopzettelijke Potemkinstad geworden: een façade 
die de argeloze bezoeker zou kunnen doen geloven dat Rotterdam een 
intacte, statige maar enigszins vergane negentiende-eeuwse stad is. Deze 

singel is het overblijfsel van het Waterproject uit 1842 van W.N. Rose. 
Met het Waterproject zou het hygiënisch-ruimtelijke systeem dat met het 
Coolsingelziekenhuis werd geïntroduceerd worden uitgebreid tot op de 
schaal van de hele stad. Het Waterproject diende ter verbetering van de 
doorspoeling van de stad met schoon water en de afvoer van het vuile 
water. Er werd naar gestreefd in de binnenstad de kwaliteit van het water 
in de buitendijkse waterstad te evenaren. 13  Daartoe koppelde Rose de 
waterhuishouding van de stad los van die van het Hoogheemraadschap 
Schieland en legde op ruime afstand van de stadsvesten twee als bolwerken 
omklede waterstromen aan, aangedreven door twee stoomgemalen, één 
bij de Zalmhaven en één bij het Oostplein. Door de ontkoppeling van 
het regionaal poldersysteem werd de stad omgevormd tot één gesloten 
waterhuishoudkundig systeem. 14

Ten eerste was er het water als ecologie. Het werd helder door de stad 
heengepompt en vuil weer afgevoerd. Een systeem van pompen, sluizen, 
duikers, vloeiputten en riolen werd aangelegd. Te kleine stadsgrachten 
werden gedempt en slachtplaatsen en andere vervuilende industrieën wer-
den uit de stad verwijderd. Bij vloed werd het Maaswater de stadgrachten 
ingeleid en bij eb weer afgevoerd. Voor de stad buiten de vesten plande 
Rose twee singels en twee stoomgemalen, waarmee de enkele meters 
boven rivierniveau gelegen poldersloten volgepompt konden worden met 
schoon water dat dan door de gestaag verstedelijkende lanen zou lopen 
en vuil weer zou afvloeien.

Ten tweede was er het water als infrastructuur. Door het systeem van 
sluizen en grachten te veranderen scheidde hij het Maasverkeer van het 
Schie- en Rotteverkeer door het niet verder te laten komen dan de kana-
len van de waterstad. Het idee van de stad als een transformator tussen 
verschillende vervoersmedia werd tot inzet gemaakt van het stedelijke 
project.15 De twee singels waren met andere woorden de twee grootste en 
meest zichtbare onderdelen van een operatie die de hele stad betrof.

Ten derde was het Waterproject een vastgoed operatie die de steden-
bouwkundige samenhang van de stad als geheel bestreek. 16  Het grillige 
tracé van de singels komt voort uit de streng van langwerpige polders 
die werden opgekocht. Aan weerszijden werden percelen uitgegeven 
om met villa’s te laten bebouwen. De verwachting was dat de singels 
een aantrekkelijk woonmilieu zouden vormen voor de nieuwe rijken en 
daarom werden er aan weerszijden van de singel percelen uitgegeven 
voor villabebouwing. De singels – de uitwendige slagaders van het Wa-
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terproject – werden door Rose omkleed met een profiel dat bestond uit  
een dijk met een strakke rij van drie bomen en een wetering.

Het Waterproject was, tenslotte, ook een technologische operatie. Rose 
voorzag de stad aan weerszijden van twee reusachtige dampende bakstenen 
en stalen gemalen, met stalen armen die razendsnel op en neer bewegen 
en zo zichtbaar voor iedereen de stad levend en schoon hielden. Aan het 
begin van de jaren veertig, was stoomtechnologie een heet hangijzer in 
Nederland. In 1841 werd besloten voor de droogmaling van de Haarlem-
mermeer gebruik te maken van stoomgemalen. De drie stoomgemalen 
voor de Haarlemmermeer – de Lijnden, de Leeghwater en de Cruquius 
– zouden in 1845 operatief worden, waarmee Nederland vanuit het niets 
ineens een unieke, state of the art , stoomtechnologie bezat. 17  In 1842, het 
jaar van publicatie van het Waterproject, was de afloop van het avontuur 
in de Haarlemmermeer nog niet bekend. Pas het jaar daarna werd het 
eerste Nederlandse stoomgemaal aanbesteed. 18  Rose maakte met andere 
woorden een structurele stedelijke ingreep afhankelijk van een nog on-
geteste technologie. Dit was het prilste begin van de mechanisering van 
Rotterdam. Evenals in de polders zou het nog tot de eeuwwisseling duren 
voordat deze zich definitief en grootschalig had doorgezet. 19

Wat vrijwel niemand wist voordat Hetty Berens het ontdekte en publiceerde 
in 2001, was dat Rose tegelijkertijd met of net na het Waterproject een 
plan had gemaakt voor de bebouwing van de gebieden tussen de singels 
van het Waterproject en de stadsvesten dat hij in 1843 zou publiceren. 20 
Het plan omvat een inventarisatie van de eigendomsverhoudingen, de 
bebouwingsmaten, de straatbreedtes etc. van het lanenkwartier ten westen 
en ten noordoosten van de stad. Bovendien maakte Rose een ontwerp 
voor een stratenstelsel dat de lanen tussen de singel en de vesten zou 
doorsnijden, met als gevolg een rasterpatroon dat geschikt was voor 
verdichting. Daarnaast gaf hij precieze voorschriften voor straatbreedtes, 
straatbedekking, bebouwingsvoorschriften en allerlei attributen zoals 
publieke pompen, politie-inrichtingen, verlichting etc.

De volledigheid van het rapport bracht Berens er toe te veronderstel-
len dat het een aanvulling betrof op het Waterproject dat nog een ci-
vieltechnische aangelegenheid was. Zij karakteriseerde deze aanvulling 
als stedenbouwkunst in de volste zin van het woord omdat er gebruik 
werd gemaakt van stedenbouwkundige middelen zoals die nu voor ons 
herkenbaar zijn. Vanuit de interne samenhang van Rose’s werk lijkt 
het beter om dat deel dat we nu als ‘stedenbouw’ herkennen te zien als 

onderdeel van het stedelijke project wat door Rose op Rotterdam werd 
geprojecteerd. Het Waterproject en het eerste uitbreidingsplan zouden 
we kunnen beschouwen als twee transparantvellen die ieder een andere 
laag van een integraal stedelijk project weergeven.

Nieuwe straten in de polders Cool en Rubroek
In 1858 presenteerde Rose het Plan tot Aanleg van nieuwe straten in de 
polders Cool en Rubroek. Met dit nieuwe plan werd bevestigd dat de 
singels van het Waterproject assen waren waarlangs de stad uitgebreid 
kon worden. Het plan was opgebouwd uit een orthogonaal systeem van 
blokken, straten, pleinen en kanalen tussen Rotterdam en het toen nog 
zelfstandige Delfshaven. De rechte straten die haaks op de polderlanen 
stonden gaven de richting aan van het neoklassieke raster van immense 
eilandblokken tussen het oude Rotterdam en Delfshaven. De straten 
werden echter ook doorgetrokken naar de andere kant, door de oude 
heen. Ook de straten van het uitbreidingsplan voor Rubroek werden nu 
de stad ingetrokken. De twee richtingen ontmoetten elkaar in het mid-
den van het middeleeuwse centrum aan de Hoogstraat, die in Rose’s 
opzet verbreed zou worden. Het doorbraakplan voor het havenkwartier 
viel ineens op zijn plaats als het passtuk tussen de oude stad binnen de 
vesten en de nieuwe aan de andere kant van de singels. De schaal en 
complexiteit van het project kwamen voort uit Rose’s overtuiging dat 
de stad acute problemen en behoeftes had die alleen met een volledige 
vernieuwing van de aanwezige stedelijke substantie tegemoet getreden 
zouden kunnen worden. De argumentatie was dan ook statistisch van 
aard: “de gewigtigste reden van allen, die tot het voordragen van dit 
project heeft geleid, is: de toekomst van de gemeente Rotterdam. De toe-
nemende welvaart en bevolking kan, in den loop van 10 jaren, woningen 
vorderen voor eene bevolking van 40.000 menschen. In de binnenstad is 
de bevolking opgehoopt en bedraagt meer dan 45.000 zielen; dat is zoo 
als men later te zien zal krijgen, ruim 20.000 menschen te veel. Wil men 
werkelijk van dat belangrijk gedeelte van de stad een ruim en gezond 
verblijf maken, dan moeten die 20.000 menschen verhuizen. Daardoor 
kan men nu reeds voorzien, dat er, in een zeker tijdsbeloop behoefte zal 
zijn aan woningen voor 60.000 mensen.” 21

Rose’s kwantitatieve analyse leek te zijn doorgezet in het plan. Wat het 
eerst opvalt is de immense schaal van het voorgestelde stedelijke systeem. 
De eilanden in Cool kregen een oppervlakte van 650 bij 350 meter, de 
parken er middenin moesten 400 bij 250 worden, de bouwblokken waren 
100 bij 100 of 100 bij 150 meter, de straten minstens 25 meter breed en de 
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kanalen 75 meter. De eilandblokken bestonden uit pakhuizen en wonin-
gen, zowel voor de welgestelden als de arbeiders. De opdeling rond het 
begin van de zeventiende eeuw van Rotterdam in een landstad en een 
waterstad werd in het plan van Rose doorgezet. 22 Ten noorden van de 
tegenwoordige Westzeedijk lagen de eilandblokken in een waterstructuur 
die was aangesloten op de Schie, de stadsvesten en de Rotte. De bedrijven 
waren hier ingericht op de binnenvaart. Ten zuiden van deze lijn lagen de 
eilandblokken midden in het rivierwater. Hier was de stad volledig ingesteld 
op de zeevaart. Een groot plein ten oosten van Delfshaven moest de twee 
watersystemen verbinden. Het plein was een plateau voor de uitwisseling 
van goederen en mensen, zowel regionaal als internationaal.

Feijenoord en het Nieuwe Werk
Aan het plan voor de invulling van de Coolpolder werd in 1862 een plan 
voor de uitbreiding van de stad op Zuid toegevoegd. Feijenoord, in de 
bocht van de nieuwe Maas, werd getransformeerd tot een wigvorm be-
staand uit drie eilanden. Ieder eiland was weer samengesteld uit hetzelfde 
blokken- en kanalensysteem als in de Coolpolder. Een brug verbond het 
meest noordelijke eiland met de Boompjes en een reeks ophaalbruggen 
reeg de drie eilanden aan elkaar. Historici zijn er steeds van uit gegaan dat 
Rose met het Feijenoordplan zijn uitbreidingsconcept voor de Coolpolder 
uit 1858 voortzette in Rotterdam Zuid. Hetty Berens ontdekte echter 
dat het uitgewerkte plan voor Feijenoord niet uit 1862 dateert maar uit 
1843. In plaats van een vervolg te zijn op het plan uit 1858, ging het er 
met 15 jaar aan vooraf! Rose maakte de tekening van een nieuwe stad 
op Zuid in het kader van een ambitieus plan voor de uitbreiding van de 
stad en de haven geheten: ‘Denkbeelden omtrent de uitbreiding van de 
stad Rotterdam’. 23  Dit betekent dat de stad die Rose later op Cool pro-
jecteerde, – in tegenstelling tot wat we op moeten maken uit de andere 
literatuur – niet gedacht was als de verlenging van de straten tussen het 
Waterproject en de stad in een systeem van blokken, straten en kanalen. 
De blokken, straten en kanalen kwamen voort uit een plan dat voor de 
andere kant van de rivier was gemaakt en nu op de Coolpolder werden 
geprojecteerd. 24  Het uitbreidingsconcept voor de stad op Noord kwam 
dus niet voort uit de bestaande structuren, maar werd ontwikkeld op 
een tabula rasa aan de overkant van de rivier.

Het onderzoek van Berens heeft ook een andere omkering opgeleverd 
in de bestaande chronologie van het stedenbouwkundig werk van Rose. 
In 1847 werd het plan voor het eerste Nieuwe Werk aanvaard tussen de 
Leuvehaven en de nieuw te graven Veerhaven, in 1854 voor het tweede 

Nieuwe Werk dat bestond uit de Westerhaven: de tegenwoordige Ca-
landstraat en een aantal pakhuizen tussen deze haven en de Maas. 25  
Hiermee was rond 1860 de eerste uitbreiding van Rotterdam naar het 
westen een feit. Tegelijkertijd was het de eerste en enige realisatie van 
Rose’s concept van een havenstad: de configuratie van havenbassins, 
brede kades en straten, pleinen aan het water, grote blokken met zowel 
burelen, pakhuizen en woningen waar de plannen voor Cool en Feijenoord 
uit waren samengesteld. Op de kaart uit 1858 blijkt dat het Nieuwe Werk 
de rechterbenedenhoek vormt van het uitbreidingsplan voor Cool, maar 
dat het al af en in gebruik was nog vóór de eigenlijke presentatie. Dit 
betekent dat het Coolpolderplan als uitbreiding gezien kan worden van 
een met grote precisie gemaakt stedenbouwkundig fragment. Dit draait 
de gebruikelijke volgorde om van een grootschalig, papieren stedenbouw-
kundig plan gevolgd door de kleinschaligere, architectonische uitwerking 
van het deelplan.

De scherpe contrasten en de grote diversiteit die dit gebied bepalen, 
worden gecompenseerd door de ruimtelijke en architectonische samen-
hang; en die is opnieuw te danken aan W.N. Rose. Het stedenbouw-
kundige monument tussen de Parklaan, het Park, de Leuvehaven en de 
Maas heeft een doorlopende kroonlijst; de gevels staan loodrecht op het 
maaiveld in plaats van op de vlucht te zijn gebouwd; de pakhuisgevels 
zijn allemaal in de Rundbogensstil ontworpen, alle bouwblokken hebben 
afgeronde hoeken en de straten en kades zijn met klinkers bezet en met 
bomen afgezoomd. Om zich een voorstelling te kunnen maken hoe Rose’s 
uitbreidingsplan voor de Coolpolder er in werkelijkheid had uitgezien, 
kan men in gedachten het water terug in de Calandstraat laten lopen 
en het systeem van blokken, straten, kades en kanalen door trekken 
tot Delfshaven in het westen en de Beukelsdijk in het oosten. Rose’s 
plannen, gerealiseerd en ongerealiseerd, voor Cool, Feijenoord en het 
Nieuwe Werk kwamen tot stand op de werkvloer van de stad, in real time. 
Ze bestonden uit specifieke oplossingen voor specifieke problematieken. 
Pas achteraf, toen ze waren verzameld op één kaart, diende er zich een 
samenhangend stedenbouwkundig ontwerp voor Rotterdam aan. De 
gerealiseerde onderdelen komen daardoor over als fragmenten van een 
groot masterplan; het omgekeerde is echter het geval. De algemene en 
grootschalige stedenbouwkundige strategie was ontleend aan de concrete 
ingrepen op een beperktere schaal.

In 1863 diende Rose bij de Gemeenteraad het definitieve plan in voor de 
bebouwing van Feijenoord. Ten opzichte van het plan uit 1842 en 1858 

afb. 10 – 12



64 65

voegde hij twee eilanden toe aan de wigvorm. Hierdoor zou ook Katen-
drecht en omgeving vervangen worden door een systeem van kanalen, 
eilanden en blokken. Rose gaf concrete technische en organisatorische 
aanwijzingen voor de realisatie van het plan: hij liet zien hoe de eilanden 
zouden worden opgehoogd met het slib uit de kanalen. Daarnaast stelde 
hij voor om de contouren van het plan op het terrein uit te zetten met 
houten palen en touwen zodat particulieren zelf reeds konden beginnen 
met het uitgraven, bouwrijp maken, bestraten en bouwen. Zo zou de 
bouwtijd en dus ook de kosten over een lange tijd uitgesmeerd kunnen 
worden en de stad gerealiseerd worden naarmate er meer bewoners en 
bedrijven zouden arriveren. 26  Het is een fascinerend voorstel omdat Rose 
een centraal en integraal ontworpen stad probeerde uit te voeren met de 
mechanismen van de ongeplande stad. In plaats van de polderpatronen 
te gebruiken om hun straten en percelen aan te leggen, konden de ei-
genbouwers gebruikmaken van het raster van touwen en houten palen 
aangebracht volgens aanwijzingen van Rose. De gemeente besloot tot 
uitvoering over te gaan zodra men het geld daarvoor zou hebben. Voorlopig 
kwam daar niets van. Het plan zou echter het komende decennium van 
invloed blijven en veel van de stedenbouwkundige contouren en details 
van de uiteindelijke stad op Feijenoord zijn indirect terug te voeren op 
het eilandblokken-plan van Rose. 27

Rose’s ontwerp voor Feijenoord beperkte zich niet tot technische en 
waterstaatkundige ingrepen, maar probeerde een ruimtelijk geheel te 
realiseren. In plaats van, zoals Berens schrijft, Rose de twijfelachtige 
eer te geven grondlegger te zijn van de twintigste-eeuwse stedenbouw 
in Nederland, zou het beter zijn hem te waarderen omdat hij allerlei 
uiteenlopende aspecten van negentiende-eeuwse technologie en architec-
tuur wist te verenigen in nieuwsoortige stedelijke ingrepen. Het stedelijk 
project van W.N. Rose is te omschrijven als een poging om de eisen van 
de contemporaine stad en de technische mogelijkheden van het moment 
te sublimeren in één gesloten, regelmatig en transparant functionerend 
systeem.

Ook al bleven aspecten van Rose’s plan herkenbaar in de uiteindelijk 
uitgevoerde stad op Feijenoord, het is niet Rose, noch de gemeente Rot-
terdam, die de eerste fase van de mechanisering van de haven heeft 
bepaald. De ruimtelijke, technische en organisatorische transformaties 
en innovatie van Rotterdam in de eerste decennia na Rose’s afscheid als 
stadsarchitect kwamen niet voort uit een intern stedelijk project maar 
vanuit een reeks nationale en internationale ontwikkelingen die een 

directe impact hadden op de stad. Mechanisering was eerder een proces 
dan een project, en het was eerder globaal dan stedelijk.

KANAAL EN SPOOR, 1860 – 1879

De techniekhistoricus Tom Peters heeft in zijn studie naar grootschalige 
negentiende-eeuwse ingenieurswerken zoals tunnels, kanalen en brug-
gen, een karakterisering gegeven van het typische ingenieursdenken. 
Dit is volgens Peters een vorm van denken die direct is verbonden met 
het proces van het maken. Peters vat het als volgt kort samen: “A tech-
nical method’s correctness lies in the functioning of the object, not in 
its logic.” 28  Om de uitbouw van Rotterdam in de negentiende eeuw te 
begrijpen, is het nodig zich meer in het denken van de ingenieur in te 
leven en minder in dat van de idealistische stedenbouwer of architect. 
De manier waarop Rotterdam werd uitgebreid en gemechaniseerd had 
immers minder te maken met het gefaseerd uitbouwen van een kloppend 
model, dan met het ad-hoc aanpassen van de havenstad aan het grotere 
netwerk van de wereldhandel. Op ieder moment in de realisering van de 
havenstad deed zich de vraag voor of het werkte, of het goed aansloot, of 
het de taak vervulde die men aan de haven had toebedeeld.

De liberale premier Thorbecke had in 1861 verklaard dat Nederland een 
“trechter” moest worden “waardoor de wereldhandel zich in verbinding 
kan stellen met half Europa, met alle landen die achter en naast ons lig-
gen. Hoe wijder men de trechter maakt, hoe meer er zal doorgaan.” 29  Met 
deze trechtermetafoor lichtte Thorbecke een wetsontwerp toe om zowel 
Amsterdam als Rotterdam de kortste weg naar zee te geven door het gra-
ven van achtereenvolgens het Noordzeekanaal en de Nieuwe Waterweg. 
Het leidde een aanbod van ingrepen in waarmee Nederland veranderd 
moest worden in een goed geolied scharnier in de wereldhandel. Met de 
trechter beschreef Thorbecke ook de visie achter de beslissing die in 1860 
viel om 800 km staatsspoor aan te leggen die de verbindende schakel zou 
worden tussen alle bestaande concessies en lijntjes. Door deze ingreep 
zou het Nederlandse spoorwegnet ook met die van Duitsland en België 
worden verbonden. 30

De verbinding van Rotterdam met de zee was vanouds afhankelijk van 
natuurlijke omstandigheden en in het geheel niet berekend op de nieuwe 
grote, diepe en door stoom aangedreven zeeschepen. De stad was sinds 
het midden van de achttiende eeuw, toen de Maasmond dichtslibde, 
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alleen nog bereikbaar voor schepen met een diepgang van minder dan 
drie en een halve meter; deze waren dan afhankelijk van hoog water 
om door de verzande delta bij Brielle de Maas op te kunnen varen. Bij 
krachtige westenwind waren alle schepen veroordeeld tot het nemen 
van het Voornse kanaal tussen de Nieuwe Maas en het Haringvliet. De 
sluizen van dit vroeg negentiende-eeuwse kanaal waren niet berekend op 
de steeds grotere lengte van de zeeschepen. De grootste schepen werden 
gelicht in het Zeeuwse Brouwershaven en hun handel werd via kleinere 
schepen naar Rotterdam gebracht. Dit kon twee tot vijf dagen duren. 31  
Door Thorbecke’s politiek kwamen twee projecten tot ontwikkeling die 
waren ontworpen op de schaal van het hele nationale territorium, en die 
de toekomstige ontwikkeling van de stad zouden bepalen ook al lagen 
ze er tientallen kilometers vandaan. Het eerste was het doorgraven van 
het schiereiland Hoek van Holland aan de Maasmond door de aanleg 
van de Nieuwe Waterweg. De tweede was het bouwen van een 1,5 km 
lange brug over het onoverbrugbaar geachte Hollands Diep.

Er is geopperd dat de uitbreiding op Feijenoord door Rose werd gete-
kend omdat hij wist van het plan om de Nieuwe Waterweg aan te leggen 
waardoor Rotterdam een rechtstreekse verbinding met de zee zou krijgen 
voor grote diepliggende stoomschepen. 32  Nu dankzij Berens duidelijk is 
dat het eerste plan van Rose voor Feijenoord stamt uit 1842 en niet uit 
1858, toen ingenieur Caland het voorstel indiende voor de doorgraving 
van de Hoek van Holland, of uit 1862, toen het Rijk had besloten het 
werk uit te voeren, blijkt dat het plan voor Feijenoord in de eerste plaats 
voortkomt uit Rose’s visie voor Rotterdam, en niet uit de nieuwe zee-
verbinding. Dit zegt niet alleen iets over de kracht van Rose’s project, 
maar verklaart ook de zwakte ervan en de vele mislukkingen die hij 
heeft moeten ondergaan. Dat Rose’s plannen vanuit de stad zelf werden 
geformuleerd, en bovendien uitgingen van de stad als een complex maar 
gesloten – hygiënistisch – organisme, betekende dat zij hun effectiviteit 
verloren op het moment dat de stad werd blootgesteld aan dynamieken 
die veel groter waren dan zijzelf.

De mechanisering van Rotterdam wordt dikwijls beschreven als een fase 
in haar stedenbouwkundige ontwikkeling. In feite was het een globaal 
fenomeen dat Rotterdam grotendeels overkwam, en waar de stedenbouw 
met meer of minder succes mee om heeft leren gaan. Voor architec-
tuurhistorici is het altijd moeilijk geweest om de aandacht te richten op 
de ongeplande breuken in de geschiedenis van de stad. Maar er zijn 
simpelweg periodes waarin stedenbouw zoals wij deze definiëren geen 

enkele rol heeft gespeeld. Juist om aan deze discontinuïteit van de histo-
rische ontwikkeling van Rotterdam tegemoet te komen, hanteerden De 
Graaf, Nijenhuis en Van Dansik een historiografische tactiek die zij de 
‘gefragmenteerde kritiek’ noemden. Deze wijze van geschiedschrijving 
verplaatste de aandacht van de continuïteiten en van de stad als een 
stabiele culturele en politieke eenheid, naar de breukvlakken en de wis-
selende en relatieve posities van de stedelijke cultuur en politiek. 33  Maar 
zij waren een uitzondering. Eerdere en latere historici, vanaf L.J.C.J. van 
Ravesteyn tot en met Rob Dettingmeijer en Hetty Berens hebben de 
ontwikkeling van Rotterdam steeds beschreven, of liever bekritiseerd, 
op basis van de herkenbaarheid van stedenbouwkundige ontwerpidealen 
in de ingrepen.

Eenvoudig gezegd werd de stedenbouwkundige visie van Rose irrelevant 
op het moment dat het initiatief over de transformatie van de stad niet 
meer in Rotterdam lag, maar daarbuiten. De ruimtelijke coherentie van 
Rotterdam stond niet langer op de agenda, noch die van Thorbecke, noch 
die van de wereldhandel. Rotterdam werd beoordeeld als een belangrijke 
plek voor de aansluiting van Nederland op een internationaal netwerk. In 
plaats van dat Rotterdam zichzelf stedenbouwkundig vernieuwde, werd zij 
een technologisch universum binnengesleept. Dit zou uiteindelijk leiden 
tot een geheel nieuw stadsidee en een nieuwsoortige ‘stedenbouwkundige’ 
praktijk, waarover later meer.

Tom Peters onderkende twee fases in het ingenieursdenken. De eerste 
fase is die waarin state of the art technologische installaties of kunstwerken 
worden aangelegd als geïsoleerde artefacten die grotendeels ad-hoc tot 
stand komen. 34  De tweede fase is die waarin de organisatorische structuur 
van het bouwproces minstens zo belangrijk wordt als het technologische 
vernuft en de voorheen geïsoleerd ontstane innovaties worden verbonden 
in netwerken. 35  De explosieve vernieuwing van Rotterdam zoals die plaats-
vond in het laatste deel van de negentiende eeuw, was een onderdeel van 
deze tweede generatie mechaniseringsprojecten, waarin de technologische 
installaties slechts de buitenkant waren van een wijd uitwaaierende struc-
tuur van transportlijnen, bestuurlijke hiërarchieën, financiële structuren 
en organisatorische systemen. Bovendien was zij de implementatie van 
een idee dat de schaal van de stad zelf verre overschreed: Nederland 
als trechter voor de wereldhandel. Dit idee werd vanaf het midden van 
negentiende eeuw uitgewerkt op Rijksniveau en had betrekking op de 
plaats van Nederland binnen de wereld op dat moment, de wereld die 
werd opgevat als een netwerk van transportlijnen. 36
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De Nieuwe Waterweg
De Nederlandse regering gaf in 1855 de ingenieur van Rijkswaterstaat, 
Caland, de opdracht om te onderzoeken op welke manier de Rotter-
damse zeeverbinding verbeterd zou kunnen worden. Daartoe bezocht 
Caland de kanaliseringen van de Rhône in Zuid Frankrijk en de Clyde 
in Schotland. In 1858 kwam hij met het plan voor de Nieuwe Waterweg. 
Caland stelde voor de weg van de Maas naar zee te verkorten door het 
duinenlandschap bij Hoek van Holland door te graven. Hierdoor zou 
Rotterdam op slechts 30 km van open zee komen te liggen. 37  Het ontwerp 
maakte gebruik van rivierverbeteringstechnieken bij het afdammen van 
de Brielse Maasmond, het verbeteren van de rivier van Krimpen tot aan 
de zee en het aanleggen van twee hoofden honderden meters de zee in. 
De bedoeling was een geul te baggeren van 4, 5 km lengte vanaf de bin-
nenkant van het door te graven schiereiland. De geul moest 50 meter 
breed worden en 3 meter diep. De verwachting was dat door natuurlijke 
uitschuring er een diepte zou ontstaan van 7 meter. 38 

In 1863 begonnen de werkzaamheden: de aanleg van een noodhaven bij 
het huidige Hoek van Holland en de bouw van het noordelijke hoofd in zee. 
Vanwege de onteigeningsprocessen kon men pas in 1866 met het graven 
beginnen. In december 1868 was een kanaal doorgegraven en in 1870 voer 
er voor het eerst een schip doorheen. In de jaren daarop bleek Calands  
procédé van doorschuring niet voldoende te werken en moest men andere 
– minder natuurlijke – middelen aanwenden om het kanaal op de gewenste 
diepte te krijgen. Deze diepte was ingegeven door die van het Suezkanaal. 
Omdat het Suezkanaal, dat in 1869 open werd gesteld, niet bevaarbaar was 
voor zeilschepen maar wel voor stoomschepen, werd een toename verwacht 
van dit grote en diepliggende scheepstype. Daarnaast werd, in het kielzog 
van de Great Eastern – de gigantische oceaanstomer vervaardigd door de 
legendarische ingenieur Isambard Kingdom Brunel – de ontwikkeling 
van steeds grotere intercontinentale schepen onvermijdelijk.

In plaats van gebruik te maken van de processen van eb en vloed en 
erosie, ontwikkelden de ingenieurs van Rijkswaterstaat samen met de 
aannemers Volker en Bos een nieuwe baggermachine. De ‘zelfladende 
zandzuiger’ nam de afhankelijkheid van natuurlijke omstandigheden 
grotendeels weg. Men hoefde niet langer gebruik te maken van de em-
merbaggermolens, die het zand opschepten van de bodem maar gunstig 
weer vereisten met een gladde waterspiegel. De zelfladende zandzuiger 
bestond uit een enorme drijvende bak, voorzien van een stoommachine, 
een schroef en een centrifugaalpomp. 39  De bak stoomde op naar de plaats 

waar gebaggerd moest worden. Men sloot de stoommachine af van de 
schroef en aan op de pomp die in verbinding stond met een lange buig-
zame buis die aan een ketting onder aan de bak hing. De buis zoog van 
de bodem water en zand weg; het zand werd door de pomp gestuwd en 
bezonk in de laadbak. Het water vloeide weer weg over de gangboorden. 
Was de bak vol dan haalde men de buis omhoog, koppelde de pomp 
weer af en stoomde op naar de plaats van lossing. 40  Door dit apparaat 
kon men in de periode 1880 – 1886 de waterweg dusdanig uitbaggeren 
dat Rotterdam altijd – onafhankelijk van het getij – bereikbaar was in 
twee uur voor stoomschepen van meer dan 10.000 ton laadvermogen. Dit 
betekende niet alleen een toename van de snelheid maar vooral dat reders 
tijdstabellen konden opstellen en zich daaraan konden houden. 41 

De spoorbrug over het Hollands Diep
Terwijl Rotterdam vanaf het westen door de Nieuwe Waterweg werd 
benaderd, kwam vanuit het zuiden de Zuiderspoorlijn op haar af. Toen 
de Nederlandse regering besloot om de spoorwegen zelf in handen te 
nemen, konden een aantal onneembaar geachte barrières overbrugd 
worden, zoals het 2, 5 km brede Hollands Diep. Deze zorgde ervoor dat 
de Belgische spoorlijn bij de Moerdijk zijn passagiers en vracht moest 
overladen in een bootje naar Rotterdam. Hierdoor duurde de reis van 
Antwerpen naar Rotterdam vijf uur. Door de brug over het diep zou de 
trein uit Antwerpen rechtstreeks worden aangesloten op die naar Delft, 
Den Haag, Leiden, Haarlem en Amsterdam. 42  Daarmee dacht men de 
handelsachterstand, opgelopen door de aanleg van de spoorlijn ‘IJzeren 
Rijn’ tussen Keulen en Antwerpen in 1843, in te kunnen lopen.
 Wat de zelfladende zandzuiger was voor de Nieuwe Waterweg, dat 
waren de ruim honderd meter lange overspanningen van de brug voor de 
spoorwegverbinding met België. Dit onmisbare technische hoogstandje 
werd gemaakt door de Koninklijke Van Vlissingen & Dudok van Heel. 
Veertien dergelijke overspanningen werden op twee reusachtige pontons 
uitgevaren naar de zeearm en daar neergelaten op pijlers. Net als Hoek 
van Holland voor de aanleg van de Nieuwe Waterweg – of Port Saïd 
voor het Suezkanaal – bouwde men voor de arbeiders die aan de brug 
werkten aan de noordelijke oever van het Haringvliet de nederzetting 
Willemsdorp. In Januari 1872, nadat men 7 miljoen kilo ijzer en staal 
had verwerkt, was de langste brug van Europa klaar. 43 

Het spoorwegviaduct door Rotterdam
De volgende stap in de zuiderspoorlijn was het doortrekken van de lijn 
van het Hollands Diep via Dordrecht naar Rotterdam om daar aangeslo-
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ten te worden op de HIJSM-lijn bij station Delftse Poort. Er moest een 
manier gevonden worden om de spoorlijn de Maas over te laten steken 
en door of langs Rotterdam te leiden. De stad had zich hier al enigszins 
op voorbereid. In 1857 was een commissie belast met het onderzoek 
naar het meest geschikte tracé voor een spoorbrug over de Maas. De 
commissie was samengesteld uit W.N. Rose, zijn opvolger Scholten, 
de ingenieurs van Rijkswaterstaat Fijnje en Beyerinck. De commissie 
tekende vijf mogelijke tracés: één over de Zalmhaven, een ander ten 
westen van de Westerhaven, twee bij het huidige Brienenoordeiland en 
één – in stippellijnen – helemaal bij Krimpen. 44  Dit rapport verklaart 
waarom de spoorlijn in Rose’s plannen voor Feijenoord geen enkele 
rol speelde; in geen van de varianten wordt het spoor immers door 
Feijenoord geleid.

Enkele jaren later, toen de aanleg van de spoorwegen door de regering 
Thorbecke ter hand werd genomen, werd besloten de spoorlijn met een 
luchtspoor dwars door het centrum van Rotterdam te leiden. De stad 
kreeg deze verwoestende ingreep opgedrongen, omdat niet zij maar de 
regering een helder idee had over de nieuwe positie van Rotterdam in de 
wereldhandel. Thorbecke pleitte voor een tracé over Feijenoord, over de 
Maas en dwars door de stad omdat daarmee een kruispunt van de twee 
belangrijkste nieuwe transportroutes – de Nieuwe Waterweg en het spoor 
– ter hoogte van het schiereiland Feijenoord tot stand gebracht kon worden 
en Rotterdam de trechter zou worden waar hij op doelde. Thorbecke en 
zijn ingenieurs, niet Rose of de bestuurders van Rotterdam, vroegen zich 
af hoe de spoorlijn iets zou kunnen gaan betekenen voor de havenstad 
op Zuid waar op dat moment de plannen voor werden geratificeerd. De 
ingenieurs en politici zagen de havenstad op Zuid als een kruispunt in 
internationale vervoersstromen, en niet als een toevoeging aan Rotterdam. 
Dáárom moest de spoorlijn over Feijenoord lopen. 45  Dat de spoorlijn ver-
volgens dwars door de stad moest worden gebouwd was illustratief voor het 
feit dat Rotterdam door krachten van buitenaf werd getransformeerd. De 
wezenlijke bijdrage van Rotterdam zèlf aan dit proces was het aan de dag 
leggen van een geringe weerstand tegen een ingreep die een dramatisch 
effect zou hebben op haar historisch gegroeide vorm. 46

De projectleider voor de staatsaanleg van het spoor door Rotterdam     
N.Th. Michaëlis tekende een tracé en een brug. De rivier de Rotte, die 
dwars door de stad liep en aan beide zijden was afgezet met achterkanten 
van huizen, zou worden gedempt en op de vormeloze langwerpige leegte 
die ontstond zou een spoorlijn op ijzeren en stenen bogen gebouwd wor-

den. Rose kon niet meer doen dan het intekenen van de spoorlijn en de 
brug in zijn plan voor een nieuwe stad op Feijenoord; de structuur van 
het plan veranderde er nauwelijks door, net zo min als dat de spoorlijn 
werd beïnvloed door de stedenbouwkundige patronen van Rose. 47 

In 1865 ging de Gemeenteraad van Rotterdam akkoord met een spoorweg-
viaduct dwars door de oude stad. Deze beslissing markeert het breukvlak 
in de ontwikkeling van Rotterdam als een stadsvorm. Dat de oude rivier 
waar de stad omheen was ontstaan en waarnaar zij was genoemd werd 
vervangen door een spoorbrug, was een voorbeeld van hoe de mechani-
sering de gebondenheid van de stad aan landschappelijke gegevenheden 
ophief. Het luchtspoor – dat ten westen van de Oude Haven door de 
panden aan de Boompjes brak, via een draaibrug de samenstroom van 
Wijn- en Scheepmakershaven overstak en vervolgens de gedeeltelijk 
gedempte Blaak, stilhield bij het nieuwe station Beurs, de Kolk overstak, 
rakelings langs het koor van de Laurenskerk stoomde, over de gedempte 
Rotte naar het Hofplein ging en dan via een scherpe bocht achterlangs de 
Weenastraat uitkwam bij station Delftse Poort – introduceerde in de stad 
de architectuur van de mechanisering. 48   Uit de rudimentaire berichtgeving 
over de publieke opinie vallen de argumenten van de voorstanders niet 
zozeer op vanwege hun economische of zelfs pragmatische argumen-
tatie, maar vanwege een schijnbaar irrationeel verlangen naar iets wat 
door zijn lef en grootsheid eigenlijk als onacceptabel gezien had moeten 
worden: “De greep is stout en het denkbeeld groot, en al ware het alleen 
daarom zou de zaak der overweging dubbel waardig zijn.” 49 Een ander 
voorbeeld: “Bepaaldelijk een werk als dit kan schoon, kan een sieraad 
wezen, als het bevallige losheid met stoutheid en grootscheid vereenigt. 
En dat kan, wij hebben de ingeleverde plannen en tekeningen niet gezien, 
maar ‘t geen van dergelijke werken in het buitenland bestaat, levert het 
bewijs wat men in dit opzigt vermag, en het zou onverantwoordelijk zijn, 
indien men zich door goede voorbeelden niet leiden liet.” 50  Men was 
vóór, ondermeer omdat men zoiets nog nooit had gezien. Het illustreert 
een houding ten aanzien van grootschalige projecten die ook Thorbecke 
deelde bij zijn verdediging van het wetsontwerp voor de Nieuwe Water-
weg toen hij geen begroting wenste te overleggen want: “Men kan niet 
vooraf bepalen, zooveel zal het kosten; wij moeten afwachten... hoeveel 
het geheele werk zal eischen.” 51

In het licht van de verontrusting van de Rotterdamse ondernemers over 
het achterblijven van hun stad bij de wereldhandel, is hun steun aan de 
spoorwegplannen begrijpelijk. Zij wilden niet nogmaals een kans verloren 
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laten gaan. De hardhandige transformatie van de stad door machten van 
buitenaf was een opluchting voor die gebruikers die bang waren dat Rot-
terdam nooit meer de kans zou krijgen zich te veranderen. 52  Meer concreet 
betekende de aanleg van het spoor voor de stad de mogelijkheid haar 
waterhuishouding andermaal te vernieuwen. Ook dit keer was het niet 
het gemeentebestuur en de stadsarchitect die het iniatief namen maar het 
Rijk en een ingenieur van de staatsspoorwegen. Omdat de Rotte als een 
open riool fungeerde, moest Michaëlis eerst de afvoer van de faecaliën 
regelen alvorens hij de rivier kon dempen. Er werd eerst een zanddam 
opgeworpen die de vuile bodem van de rivier zou afdekken, met aan 
weerszijden een smal open riool dat uitkwam in bodemloze zinkputten. 
Vervolgens werden in de zanddam palen geheid die niet alleen de pijlers 
van de brug zouden ondersteunen maar ook het nieuwe riool waarop 
de huizen zouden worden aangesloten. Daarna werd de gedempte Rotte 
geëgaliseerd en kon men beginnen met de bouw van de stenen pijlers 
en de montage van de in Den Haag bij ijzergieterij de Prins van Oranje 
gemaakte ijzeren pijlers en brugdelen. 53  Opvallend was de gretigheid 
waarmee de stedelingen zich de verwoestende spoorverbinding die haar 
‘in het algemeen belang’ door het Rijk was opgedrongen, wisten toe te 
eigenen. De stad drong aan op het waterdicht maken van de brugdelen 
zodat het een lange overdekte promenade zou worden, waar onder andere 
de markt zou plaatsvinden. Zo ontstond aan weerszijden van het viaduct 
een stedelijke ruimte met alleen maar achterkanten van gebouwen die 
zich vulden met winkels, hotels, restaurants, cafés en bordelen. 54  Ook 
Rose trachtte op de valreep te profiteren van de aanwezigheid van het 
luchtspoor. In 1865 stelde hij samen met de toenmalige stadsarchitect 
Van der Tak voor om niet alleen een spoorbrug over de Maas te bouwen 
en daar later weer een verkeersbrug naast te bouwen, maar om beide te 
combineren in één dubbeldeks structuur met boven de trein en onder 
de wagens en voetgangers. Dit bleek vanwege de zwaarheid van de 
kolommen en de lage ligging van het onderste dek niet mogelijk te zijn 
en men besloot in eerste instantie aan weerszijden van de spoorbrug 
twee voetgangersbruggen te hangen, totdat een verkeersbrug zou zijn 
voltooid. 55  Het gehele complex was voltooid in 1878.

De terreinen van de RHV op Zuid
Aan de andere kant van de Maas, tegenover het stadscentrum van Rot-
terdam, ligt de Kop van Zuid. Het is een gebied met rijkskantoren, een 
musicaltheater en woningbouwprojecten uit de jaren tachtig en negen-
tig, populair bij Rotterdamse gezinnen met een smaak voor een lichte 
vorm van stedelijk leven. De gebouwen staan aan brede, maar werkloze 

kanalen. Aan het jachthaventje staat een immens negentiende eeuws 
pakhuis, compleet met kranen. Het bevat echter loftwoningen en een 
supermarkt. Overal staan reclameborden van makelaars en ontwikkelaars 
die de woningen aanprijzen met beelden en woorden afkomstig uit de 
haven en zeevaart. Vlakbij het negentiende-eeuwse poortgebouw, dat al 
decennia een kraakpand heeft weten te blijven, staat een enkele meters 
lang gemetseld muurtje. Ooit was het onderdeel van de kilometerslange 
muur rond de terreinen van de Rotterdamse Handelsvereeniging, het 
meest futuristische stuk stad dat Nederland aan het einde van de ne-
gentiende eeuw kende, bijna uitsluitend bevolkt door hydraulische kra-
nen, stoomboten, treinen en gemechaniseerde entrepotgebouwen. Dat 
men het muurtje heeft bewaard komt door het feit dat tijdens de Duitse 
bezetting hier de Rotterdamse joden werden verzameld om daarna te 
worden afgevoerd. 

Het gebied dat nu de Kop van Zuid wordt genoemd, is gebouwd op de 
resten van de technisch-fiscale enclave van de Rotterdamse Handels-
vereeniging, gebouwd in het tweede kwart van de negentiende eeuw. 
De aanleg van de Nieuwe Waterweg en van de spoorwegverbinding met 
België maakte van Rotterdam een draaischijf in de goederenstromen 
van noordwest Europa. Op deze rol was de stad bestuurlijk, technisch 
en ruimtelijk niet of nauwelijks ingesteld. Om ten volle van haar nieuwe 
ligging te profiteren werd aan de overkant van de rivier in één keer en ex 
nihilo een nieuwe ‘stad’ gebouwd, die geheel was ingesteld op het over-
slaan van goederen tussen verschillende vervoersmedia: oceaanschepen, 
rivierschepen, treinen en karren. Het gebied waarvoor Rose decennia 
eerder plannen had gemaakt, werd in enkele jaren ontwikkeld tot een 
infrastructureel en industrieel complex dat in Europa zijn weerga niet 
kende. In tegenstelling tot de Nieuwe Waterweg en het Spoorwegviaduct, 
kwam het initiatief voor de nieuwe stad op Zuid wèl uit de stad. Het 
waren echter geen daarvoor aangewezen ambtenaren die het voortouw 
namen in de stadsuitbreiding, maar het was een ondernemer: Lodewijk 
Pincoffs. Samen met de Rijksspoorwegen zou hij de stad haar belang-
rijkste uitbreiding geven sinds de bouw van de waterstad aan het begin 
van de zeventiende eeuw.

Pincoffs was directeur van de Afrikaansche Handelsvereeniging die sedert 
het einde van de jaren vijftig van de negentiende eeuw handel dreef op 
de Westkust van Afrika. In die hoedanigheid was hij met de Belgische 
koning Leopold II betrokken bij de exploitatie van de Congo. In 1872 
richtte Pincoffs de Rotterdamse Handelsvereniging op, waarmee hij 15 

afb. 14 – 16
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miljoen gulden bij elkaar bracht. 56  Toen het duidelijk was geworden dat 
de gemeente niet zelf een industrieel stadsdeel op Zuid zou ontwikkelen, 
nam de RHV het initiatief. Hiermee werd, zoals de historicus Jan-Willem 
van Borselen opmerkte: “het gemeentelijk havenbedrijf bij de geboorte 
al verkocht aan een particulier” 57. 

Pincoffs liet op de Kop van Zuid een havenfaciliteit aanleggen die met een 
kilometerslange muur was gescheiden van de gebieden er omheen. De 
drie actoren die in steeds wisselende verhoudingen de stadsontwikkeling 
bepaalden – de stad, het Rijk en de ondernemer – , werden door middel 
van technische en infrastructurele installaties op elkaar aangesloten. 
Samen vormden zij een machinale stad. In tegenstelling tot de activiteiten 
van Rose lag aan de bouw van deze stad geen specifieke stadsvisie ten 
grondslag, die in de uitbreidingsplannen en de gevelopstanden tot uiting 
kon komen. Feijenoord werd niet ontwikkeld tegen de achtergrond van 
een idee over de ontwikkeling van Rotterdam als geheel, maar moest 
juist zo onafhankelijk mogelijk van de stad zijn. Dit had onder andere te 
maken met het fiscale model waar het havenareaal van de Rotterdamse 
Handelsvereeniging zich op baseerde, dat van het vrij entrepot: een van 
de stad afgesloten enclave voor goederen die niet worden ingevoerd, maar 
wachten op verder transport. Eind jaren zeventig van de negentiende 
eeuw was de behoefte aan vrije entrepots zo groot dat men besloot het 
gehele R H V terrein tot entrepot te verklaren, en het dus fiscaal van de 
rest van de stad af te sluiten. 58  Het fiscale, ruimtelijke en technische 
isolement van Feijenoord van de rest van de stad, betekende dat het 
hygiënistische stadsmodel – waarin de stad een in zich zelf gesloten en 
zichzelf bedruipend systeem is – obsoleet was geworden. Een stadsdeel 
als Feijenoord kon geografisch gezien wellicht deel uitmaken van de 
stad, maar technisch, bestuurlijk, fiscaal en economisch behoorde het 
tot een heel andere orde.

Volgens H.A. van IJsselsteijn, de adjunct-directeur Gemeentewerken voor 
de haven rond de eeuwwisseling, koos de RHV de ingenieur van de genie 
T. J. Stieltjes als ontwerper van Feijenoord vanwege de “uiterst talentvolle en 
scherpe artikelen, door hem geschreven tegen het stelsel onzer defensie.” 
Men koos expliciet niet voor de toenmalige stadsarchitect Van der Tak 
omdat deze “door velen niet theoretisch onderlegd geacht werd.” 59  Een 
voorbeeld van Stieltjes theorievorming is een publicatie die hij onder de 
veelzeggende pseudoniem ‘A. Soldaat’ schreef over rivierverbetering. 60  
De keuze voor Stieltjes boven die voor Van der Tak was in eerste plaats 
een kwestie van schaal: die van het nationale territorium boven die van 

de stad. Niet alleen Rotterdam, maar de gehele Nederlandse delta moest 
door middel van technologische installaties worden voorbereid op haar 
strategische positie binnen de wereldhandel.

Het ommuurde RHV ‘fort’ op Feijenoord bestond uit een driedubbel 
netwerk van water, sporen en kades. Hierop werden gebouwen aange-
sloten: loodsen, kantoorgebouwen en entrepots. In de ‘compositie’ van 
pieren, kanalen en eilanden was nog iets van Rose’s stedenbouwkundige 
plannen herkenbaar, maar de oorspronkelijke regelmaat en hiërarchie 
van het grondplan werd overwoekerd door de vloeiende geometrie van 
spoorlijnen, rangeerterreinen, loodsen en insteekhavens. De verbinding 
tussen de af- en aanrijdende treinen, boten en karren en de stilstaande 
gebouwen werd verzorgd door een hydraulisch systeem langs de kades 
van de kanaalvormige binnenhaven, waarop diverse soorten beweegbare 
kranen en elevatoren waren aangesloten. De RHV werd beloond met een 
gouden médaille op de wereldtentoonstelling in Parijs in 1878, voor het 
aanleggen van een groot bedrijfsterrein voorzien van de meest moderne 
en experimentele apparatuur en infrastructuur. 61  Stieltjes beschreef in 
zijn toelichting hoe niet alleen de Rotterdamse Handelsvereeniging en 
het Rijk belanghebbend waren, maar ook de gemeente Rotterdam een 
rol kreeg toebedeeld. 62  Het was met andere woorden een vroeg voorbeeld 
van een publiek private samenwerking. Het Rijk bouwde de spoorwegdijk, 
-viaduct en -brug waarmee Feijenoord werd doorsneden en de Maas 
werd overgestoken. Daarnaast groef zij in het westelijke deel van het 
schiereiland de lage smalle spoorweghaven uit die via het spuikanaal 
aan de andere kant van het schiereiland weer in de Maas uitkwam, 
bouwde zij een brug over de Spoorweghaven en legde zij een terrein aan 
met douane-inrichtingen, loodsen, rémises en een goederenstation. 63  
De gemeente groef de Koningshaven uit, daarmee het Noordereiland 
los snijdend van Feijenoord, en bouwde langs dit eiland de kades. De 
verkeersbruggen werden gebouwd over de Koningshaven en over de 
Maas. Tenslotte nam Rotterdam het op zich in de nabije toekomst de 
straten op het Noordereiland, het plein ten zuiden van de Koningshaven 
en de lange smalle spoorwegstraat te bestraten, van riolering te voorzien 
en te verlichten. De Handelsvereniging van Pincoffs tenslotte groef de 
Binnenhaven, bouwde er een brug overheen en groef de kleinere entre-
pothaven uit die er schuin in stak. Het complex aan de entrepothaven was 
de fiscale spil van het complex. De entrepothaven, het entrepotgebouw en 
een netwerk van spoorwegen waren de belangrijkste elementen. Langs 
de gehele 200 meter van de haven werd rond 1880 het vrij entrepot 
‘Vijf Werelddelen’ gebouwd. Het pand bestond uit dragende bakstenen 
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gevels met een inwendige draagconstructie van gietijzeren kolommen 
en rust op een stelsel van waterdichte kelders. Drie spoorlijnen konden 
door greppels op grondniveau vanaf het achterterrein door het gebouw 
heen de kade bereiken. Nog steeds zichtbaar zijn de laadbalkons met de 
kranen, waarvandaan de schepen in de entrepothaven bereikt konden 
worden. 64  De lange pier tussen de Spoorweghaven en de Binnenhaven 
was ingelegd met een netwerk van wegen, sporen en kades. Hier stond een 
rij loodsgebouwen gebouwd in afwisselend baksteen en hout. Langs alle 
kaaimuren waren treinsporen en loopkranen geïnstalleerd voor een snelle 
overslag tussen trein en boot. Het meest in het oog springende element 
was en is het poortgebouw waarin Pincoffs en zijn RHV hoofdkwartier 
hielden. Het werd over de basculebrug heengebouwd waarmee Stieltjes 
de ingang van de binnenhaven had overbrugd. In het oorspronkelijke 
ontwerp zouden twee identieke poortgebouwen aan beide zijden van de 
brug staan. De ondergrondse gewelven, waarbinnen de ijzeren bascules 
draaien, fungeerden eveneens als funderingen voor de poortgebouwen. 65  
Brug en poortgebouw vormden samen een mechanische stadspoort voor 
boten, treinen, wagens en voetgangers, van waar uit Pincoffs en Stieltjes 
het gehele complex konden overzien.

Een nieuwe stedelijke architectuur
De bouw van een nieuwe stad op Zuid, zou een krachtig effect hebben 
op de oude stad op Noord. Zij leverde de financiële middelen voor een 
ingrijpende transformatie, maar creëerde eveneens de ruimte die daarvoor 
nodig was. Doordat talloze bedrijven over de rivier verhuisden, kwamen 
in de oude stad tientallen grote percelen vrij voor herontwikkeling. De 
herontwikkeling, die plaatsvond door middel van de enorme nieuwe geld-
stromen uit de haven, veranderde het aanzien van de oude handelsstad. 
Een van de eerste stappen in dit proces van cityvorming was de winkel-
passage aan de Coolsingel, ontworpen door J.C. van Wijk. Het gebouw 
verrees tussen 1877, het jaar dat de eerste treinen over het luchtspoor 
reden en de installaties van de Rotterdamse Handelsvereeniging hun 
voltooiing naderden, en 1879, het jaar dat de Rotterdamse Handelsver-
eeniging failliet ging. Op een plek die toen nog aan de rand van de stad 
lag, introduceerde de passage een nieuwe schaal, een nieuwe architectuur 
en een nieuwsoortig stadsleven. De passage was een langwerpig gebouw 
met winkels voor, achter en binnenin. Het had twee gevels, één aan de 
korte Hoogstraat en één aan het Coolvest. De vier verdiepingen bevat-
ten opslagruimte, kantoren en een hotel. Het binnendeel werd vanaf de 
derde verdieping overdekt door een glas- en ijzerconstructie. De brede 
met marmer bedekte ‘winkel-wandelstraat’ verwijdde zich vanaf de in-

gang aan de Korte Hoogstraat in de richting van het Coolvest, eindigend 
in een drie bouwlagen overspannende triomfboog. 66  Op de aftandse 
handelskade die het Coolvest toentertijd was, moet het gebouw in het 
begin een vreemde indruk hebben gewekt. De stadsvesten waren nog 
steeds langgerekte suburbane zones met werkplaatsen, uitspanningen 
en windmolens. Dat was ook precies de reden waarom hier het Coolsin-
gelziekenhuis werd gebouwd: om het te isoleren van het dichtbebouwde 
centrum. Het trechtervormige passagegebouw was als een wig in de wand 
van de stad geslagen, waardoor het winkelen als stedelijke activiteit de 
periferie tot het nieuwe centrum zou omvormen. Pas met de demping 
van het vest tot Coolsingel en de bouw van het raadhuis, de beurs, het 
postkantoor en de Bijenkorf in de eerste helft van deze eeuw paste de 
stedelijke context zich aan het gebouw aan. 67 

G.J. DE JONGH, 1879 – 1910

Aan het einde van de jaren zeventig van de negentiende eeuw leek het 
alsof de gemeente Rotterdam haar greep op de toekomstige ontwikkeling 
van de stad opnieuw leek te verliezen. De stad profiteerde nauwelijks 
van haar nieuwe ligging in het netwerk van de wereldhandel. Algehele 
bestuurlijke inertie kon evenwel niet verhinderen dat er een spectaculaire 
groei en modernisering van de stad tot stand kwam. De centrale positie 
van de stadsarchitect of stadsingenieur, zoals Rose of zijn opvolger Van 
der Tak, leek definitief uit te zijn gespeeld ten gunste van een op on-
dernemerschap gebaseerde ontwikkeling naar Amerikaans model. Een 
nieuwe reeks onverwachte gebeurtenissen zou er echter voor zorgen 
dat deze situatie drastisch veranderde. Tussen 1879 en het begin van de 
Eerste Wereldoorlog zou Rotterdam de sterkste groei zowel in econo-
mische, demografische als fysieke zin doormaken die men ooit in een 
Nederlandse stad had gezien. Dit transformatieproces zou bovendien 
centraal gestuurd worden door een gemeentelijk apparaat waarvan de 
uitbreiding en modernisering op z’n minst gelijk op liep met die van de 
stad. Aan het hoofd van de gemeentelijke diensten stond tussen 1879 
en 1910 de oud-Génie officier Gerrit Jan de Jongh. Nooit eerder had in 
Nederland één persoon zo’n grote directe invloed op de ontwikkeling 
van een stad. De Jongh slaagde erin de integraliteit van de visie van Rose 
te koppelen aan de beheersing van de dynamische processen zoals die 
door Pincoffs, Caland, Michaëlis en Thorbecke in gang waren gezet. Het 
grootste verschil tussen De Jongh en Rose was dat het De Jongh niet was 
te doen om een formeel-ruimtelijke samenhang.
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Het faillissement van de RHV
Voor de spectaculaire terugkomst van de Dienst Gemeentewerken was 
eerst een catastrofe nodig: het faillissement van de Rotterdamse Han-
delsvereeniging en de vlucht van Pincoffs met zijn familie naar Amerika. 
Net als later het bombardement, werd het faillissement van de RHV – en 
het feit dat de gemeente met de financiële en economische brokken bleef 
zitten – gezien als een rampzalige en bovendien vernederende gebeurtenis 
waar de stad slachtoffer van was geworden. Aangezien de gemeente Rot-
terdam één van de schuldeisers was, vielen de terreinen van de RHV in 
haar handen. Hierdoor werd de stad gedwongen de haveninstallaties uit te 
baten. Dit zou leiden tot het decennia durend stedelijk project waarbij de 
ontwikkeling en modernisering van de stad onmiddellijk werd gekoppeld 
aan de uitbreiding en modernisering van de haven. Met G.J. de Jongh 
werden haven en stad opnieuw samengevoegd in één project.

Voor het bankroet van de Handelsvereniging zijn verschillende verkla-
ringen gegeven. Volgens Van IJsselsteijn had het te maken met het feit 
dat om in 1871 het startbedrag bij elkaar te brengen het dividend van de 
Afrikaanse Handelsvereniging te hoog werd ingezet, ook al draaide het 
toen met verlies. Hierdoor stortte acht jaar later de hele constructie in. 68  
Volgens Van Borselen begon de Afrikaanse Handelsvereniging direct na 
de oprichting van de RHV met verlies te draaien en dichtte Pincoffs het 
ene gat met het andere met als gevolg het faillissement. 69  Van Ravesteyn 
zag Pincoffs als een tragische held, wiens gigantische investeringen in 
Feijenoord bij voorbaat gedoemd waren maar van onschatbare waarde 
voor de toekomst van de stad zouden zijn. 70  De meest aannemelijke lezing 
legt evenwel de oorzaak van het falen bij een ongelukkige timing. Zowel 
Van de Laar in 1997, Schraver in 1946 en G.J. de Jongh rond 1900 zijn 
deze analyse toegedaan. Pincoffs zou enkele cruciale jaren te vroeg zijn 
geweest met zijn investeringen. In 1879, toen het gehele complex af was 
en men op de boten wachtte, was het uitgraven van Nieuwe Waterweg 
juist in een crisis beland. Het doorschuurproces van Caland werkte niet 
en de geul bleef te ondiep voor de echt grote boten. Deze weken daarop 
uit naar Amsterdam. Pas door de bouw van de zelfladende zandzuiger 
en de consolidatie van de geul bij Hoek van Holland werd Rotterdam 
echt geopend voor de ‘zeekastelen’ van de wereldhandel; maar toen was 
het te laat en had de RHV al teveel verlies geleden. 71 

Waterstraten
In hetzelfde jaar dat de RHV failliet ging en onder curatele van de stad 
werd geplaatst, werd G.J. de Jongh aangesteld als hoofd van de technische 

dienst van Gemeentewerken. De Jongh was evenals zijn voorgangers een 
jonge oud-officier van de Génie. In het leger had De Jongh zich vooral 
bewezen op het gebied van de technische vernieuwing. Zo leidde hij de 
eerste torpedo-compagnie en slaagde hij erin het moderne fort Uitermeer 
te bouwen op wat als een relatief slappe bodem werd beschouwd. 72  In 
de periode dat De Jongh Rotterdam uitbouwde (1879 – 1910) groeide de 
bevolking ieder jaar met 10.000 mensen. In totaal zou het inwoners-
aantal zich in deze periode verdrievoudigen van 100.000 tot meer dan 
300.000. Onder andere door de annexatie van zes buurgemeentes zou 
de oppervlakte van de stad exponentieel toenemen. Tenslotte zou de 
hoeveelheid over het water in- en uitgevoerde goederen stijgen van 2 
naar 13 miljoen ton per jaar. 73

Tot de eerste reeks werken van De Jongh behoorde de ontwikkeling 
van industrieterreinen ten oosten van de RHV terreinen. De aanleg 
van havens diende niet alleen voor de overslag tussen verschillende 
vervoersmodaliteiten, maar ook voor de bevoorrading van fabrieken. De 
terreinen rond de Nassauhaven en de Persoonshaven waren de uitbrei-
ding en verbetering van het systeem van Stieltjes. Over de twee gebogen 
kanalen waarmee De Jongh opnieuw een eiland afsneed van het schier-
eiland Feijenoord, schreef hij zelf: “Op het gedeelte ten oosten van den 
spoorwegdam heb ik mij eene uitbreiding van het industrieele kwartier 
van Rotterdam gedacht. Fabrieken hebben in den tegenwoordigen tijd 
behoefte aan waterverbinding en spoorwegaansluiting. Daar de gemeente 
den rivieroever, voor de scheepvaart en handelsbeweging bestemd, tot 
geenen prijs uit handen mag geven, heb ik een paar havens ontworpen, 
uitsluitend met het doel, een gelegenheid te scheppen om nieuw op te 
richten fabrieken onmiddellijk aan het water te bouwen. Het zijn eigenlijk 
niet bepaald havens, het zijn waterstraten, ontworpen in verband met 
het gewone stratennet, zodat men bouwpercelen krijgt, aan eene zijde 
aan het water gelegen en aan de andere zijde aan de gewone straat. Die 
waterstraten zijn per m2 vrij wat goedkoper in aanleg en onderhoud, dan 
een gewone straat met zijne riolen, enz. Daarenboven werpen zij door 
havengeld rente af.” 74  Reeds in zijn eerste projecten liet De Jongh zien 
wat er niet deugde aan de haventerreinen van Stieltjes en hoe het anders 
moest. De Jongh was er van overtuigd dat de RHV terreinen reeds waren 
ingehaald door de nieuwste ontwikkelingen in de scheepvaart en dat 
ze daardoor relatief onbruikbaar waren. Ten eerste was er de kwestie 
van de vorm en oriëntatie van de havenbekkens: de Binnenhaven en 
Spoorweghaven waren langwerpige of kanaalhavens en lagen haaks op 
de Maas. Ze boden weinig waterruimte om op stroom te kunnen lichten, 
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en boden navigatiemoeilijkheden naarmate de boten groter werden. Ten 
tweede was hun diepgang in de jaren tachtig alweer te gering. Ten derde 
bleken de kademuren die ‘in het droge’ waren gebouwd riskant te zijn 
zodra men het water naar binnen liet vloeien. Nog voordat de gemeente 
Rotterdam definitief had besloten om de RHV terreinen over te nemen, 
had De Jongh al beschreven hoe voor hem de toekomstige haventerreinen 
van de gemeente eruit zouden moeten zien. Daarbij legde hij het a-priori 
volledig bij de bereikbaarheid van terreinen voor schepen vanuit zee.75 
Bereikbaarheid, of het gebrek daaraan, was immers datgene geweest wat 
de ooit hypermoderne installaties van de RHV had stilgelegd. Paul van 
de Laar merkte op dat het grote voorbeeld voor De Jongh bij het maken 
van haventerreinen de rivier zelf was: “die sinds het midden van de 
jaren ‘70 door Gemeentewerken is getransformeerd tot een reusachtig 
nat dok, waar de deinende schepen aan meerboeien liggen om van hun 
lading te worden verlost. Tien jaar later liggen de boeien zelfs tot bij de 
monding van de Delfshavense Schie, 56 in totaal. Het is er zo druk, dat 
de Rijnschepen geen enkele vluchtmogelijkheid hebben. Er moet een 
berghaven komen, Rijnhaven, de eerste proeve van De Jonghs nieuwe 
ontwerp.” 76 

Onderwater bouwen
Met de aanvang der werkzaamheden aan de Rijnhaven ten westen van 
de RHV introduceerde De Jongh in 1887 een nieuw type havenbassin 
en een nieuwe wijze van het bouwen van kademuren: ‘in het natte’. De 
toegang van de Rijnhaven takte diagonaal aan op de Maas om de boten 
zo soepel mogelijk het gigantische waterplein in te leiden. 77  Langs de 
kades vond de overslag plaats op treinen, in loodsen, magazijnen en en-
trepots, ‘op stroom’ laadde men de goederen over van de zeeschepen in 
de rivierboten. De kades werden aangelegd door eerst de oever te stabi-
liseren door middel van een dam van gestapelde rijshouten zinkstukken; 
vervolgens liet men een stalen duikersklok met arbeiders afzakken die 
onder de waterspiegel de kademuur fundeerden en opmetselden. 78  Op 
deze manier kon men dieptes bereiken van meer dan tien meter en toch 
de zijwaartse druk van de grond, die al zoveel kades had doen instorten, 
weerstaan. 79  De Jonghs nieuwe havens anticipeerden op een andere 
vorm van havenoverslag dan die van het RHV. De oudere haveninstal-
laties waren gericht op een efficiënte overslag van stukgoed van water 
op land. Ondertussen was echter gebleken dat het transito-verkeer met 
Duitsland veel belangrijker zou worden. Dit verkeer vereiste onder andere 
het overslaan van massagoed op stroom van zeevaart op riviervaart, dus 
van boot op boot in het water. 80 

In 1895 begonnen de werkzaamheden aan de Maashaven ten westen 
van de Rijnhaven. Met zijn 60 ha was deze twee keer zo groot als de 
Rijnhaven. Voor de Maashaven moest het eeuwenoude dorp Katendrecht 
worden afgebroken en werden de inwoners ondergebracht in een stadswijk 
op het nieuw ontstane schiereiland tussen de twee havens in. 81  In 1906 
begon De Jongh aan de Waalhaven ten westen van de Maashaven. Met 
zijn 310 ha (ca. 1,5 X 2 km) is het nog steeds het grootste havenbassin 
ter wereld. Voor de Waalhaven werd bijna 500 ha vruchtbare teelgrond 
onteigend; de grond besloeg zowel een gebied buiten- als binnendijks. 
Eerst werd het buitendijkse gedeelte afgegraven waardoor de haven 
al in 1908 gebruikt kon worden. Maar het zou tot 1922 duren eer de 
gehele haven in gebruik kon worden genomen. 82  Het graven van de 
havenbassins demonstreerde een nieuwe houding ten opzichte van het 
te transformeren landschap. Waar Rose nog ingreep in de stad, greep 
De Jongh in in het rivierenlandschap. Alles stond in het teken van het 
geleiden van stromingen. Het lichten op stroom was tot dan toe tege-
moet gekomen met de aanleg van een groot aantal meerboeien in de 
Maas. 83  De Jongh deed niets anders dan het aanleggen van nog meer 
wateroppervlakte dan er door de natuur voorhanden was. De stad werd 
voor De Jongh een waterbouwkundige opgave. Zijn project was meer 
een verlengstuk van dat van Caland dan van dat van zijn voorgangers 
in Rotterdam zelf.

Elektriciteit en het moderne havenbedrijf
Nadat De Jonghs stoomaangedreven bagger- en dregmolens, excavateurs, 
zandzuigers, drijvende kranen en bokken en duikersklokken hun werk 
hadden gedaan werden de havens ingericht voor de overslag. De RHV 
bediende zich nog van een hydraulisch systeem voor de kranen, lieren 
etc. De enorme schaal van het nieuwe areaal vereiste echter een ener-
gienetwerk dat zich over grotere afstanden zou kunnen uitspreiden. In 
1890 begon men met het aanleggen van een wijdvertakt elektriciteitsnet 
en met de ontwikkeling van elektrische havenapparatuur, op dat moment 
vrijwel een unicum in de haveninstallaties van de wereld. De Jongh was 
tot deze installatie gekomen na een bezoek aan de Nordwest-Deutsche 
Gewerbe und Industrie Ausstellung te Bremen, waar de hoofdingenieur 
van de haven van Hamburg hem vertelde dat hij erover dacht om in zijn 
stad net als in Boston de handelsinrichtingen volledig te elektrificeren. 
Na een uitgebreide studiereis langs diverse Europese haven- en indu-
strieterreinen deden De Jongh en zijn medewerkers een gedetailleerd 
voorstel voor een elektriciteitsnetwerk dat de overslaginstallaties in de 
haven van Rotterdam zou aandrijven. Hiermee zouden zij Hamburg voor 
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zijn. Elektriciteit zou niet alleen de havenkranen aandrijven maar ook 
de kades verlichten waardoor het mogelijk zou worden ook ‘s nachts te 
werken. Overdag en ‘s nachts, overal en altijd moest de haven functio-
neren. De Jongh stelde voor de elektriciteit op te wekken door middel 
van stoom in een elektriciteitsfabriek aan de Oostzeedijk. Vandaar zou 
het naar twee grote accumulatorenstations aan de Westersingel en de 
Wilhelminakade gezonden worden die de stroom weer verder zouden 
verspreiden. 84  De Jongh wilde de energie via hetzelfde netwerk ook ver-
spreiden over de straten en pleinen van de stad zodat ook zij elektrisch 
licht zouden krijgen.

De Jonghs voorstel werd aangenomen en de twee fabrieken produceerden 
vanaf 1891 stroom. Deze werd opgewekt door stoomdynamo’s van het 
Duitse bedrijf Siemens. De 440 volt werd via het hulpstation op de Wilhel-
minakade over de haven verspreid. Een hulpstation aan de Westersingel, 
verspreidde de overige stroom over de stad. Het elektriciteitsnet werd 
vanaf 1905 drastisch uitgebreid met de bouw van een nieuwe centrale 
tussen de Schiehaven en de Parkhaven. Het nieuwe station moest niet 
alleen de installaties aan de nieuwe Waalhaven aandrijven maar ook de 
nieuwe havens op de rechteroever en de havenspoorweg die deze zou 
gaan verbinden. Daarnaast stuwde de elektriciteit die door de centrale 
aan de Schiehaven werd geproduceerd de nieuwe elektrische trams voort 
die door de stad reden. 85  Door de aanleg van het elektriciteitsnet kreeg 
het moderne havengebied vorm als een door de gemeente geëxploiteerde 
structuur van grond, water, elektriciteit, water, gas, sporen, wegen, gebou-
wen en apparaten. Op bepaalde plekken werd deze structuur doorkruist 
door netwerken van particuliere bedrijven, zoals bepaalde goederenspo-
ren, pijpleidingen, installaties etc. Belangrijker is hoe door de aanleg en 
uitbouw van netwerken als die voor de elektriciteit, de modernisering 
van de haven en die van de stad in elkaar werden geschoven.

De schaalvergroting in de handel stimuleerde de mechanisering van de 
overslag. 86  Dat de gemeente buiten de eigenlijke mechanisering bleef 
staan en deze zuiver een zaak werd van het particuliere bedrijfsleven, 
zoals Van de Laar stelt, is een te simpele voorstelling van de complexe 
ecologie van De Jonghs haven. Inderdaad monopoliseerden stuwadoors-
bedrijven bepaalde onderdelen van de mechanische overslag, meestal 
door het uitbaten van een arsenaal of vloot van bepaalde apparaten en 
monopoliseerde de Staatsspoorwegen alle spoorwegen en stations. Het 
Gemeentelijk Havenbedrijf monopoliseerde echter de kades, de bassins, 
de wegen en veel van de kranen. Via het Havenbedrijf wist de gemeente 

zich uit te breiden in een constant veranderende dynamische, fysieke en 
organisatorische structuur, die zich weer differentieerde in verscheidene 
grote, gespecialiseerde particuliere en semi-particuliere havenbedrijven. 
De gemeente had zich door zich over de RHV te ontfermen actief op 
een terrein begeven dat haar traditioneel niet toebehoorde: het concur-
rerende bedrijfsleven. Vanuit deze complicatie ontstond een verweving 
van de invloedssferen van de grote bedrijven en de gemeente als bedrijf. 
Deze verweving was af te lezen aan de technologische complexiteit van 
de haven. Door zelf haveninstallaties aan te leggen en te exploiteren, 
wist de gemeente het initiatief in de ontwikkeling van de stad opnieuw 
naar zich toe te trekken. Samenwerking met de bedrijven was daarin 
effectiever dan typische overheidsmiddelen als normering, wetgeving, 
bestemmingsplannen en vergunningen. Het stedelijk project zoals dat 
onder G.J. de Jongh werd uitgevoerd was niet gebaseerd op de dialectiek 
van stad en stedenbouw aan één kant en de dynamiek van de bedrijvigheid 
aan de andere, maar op een rechtstreeks en netwerksgewijs engagement 
van de overheid met de markt.

De macht van De Jongh vloeide voort uit de bundeling van de gemeen-
telijke diensten. Wat later werd aangeduid als de afzonderlijke diensten 
van Havenbedrijf, Stedenbouw, Volkshuisvesting en Gemeentewerken, 
kwam tijdens De Jongh samen binnen één dienst, onder leiding van 
één man: De Jongh. 87  Binnen dit systeem was geen sprake van een 
scheiding tussen het publieke bestuur en het particuliere belang; zij 
opereerden in elkaars verlengde vanuit één standpunt: Rotterdam. De 
stad, de rivier en de polders moesten veranderd worden in een over-
slagmachine die zoveel mogelijk vervoersbewegingen zou aantrekken 
en plaats geven. 88  Het machtscentrum van de stad verplaatste zich, zoals 
de historicus F. de Goey schrijft, onder De Jongh van het stadhuis naar 
het gebouw van Gemeentewerken. Daarnaast verschoof een deel van de 
uitvoerende macht van de gemeentelijke diensten en wethouders naar de 
grote particuliere havenbedrijven. 89  Dat de verantwoordelijkheid voor 
het (openbaar) bestuur was verdeeld tussen de grote bedrijven en de 
gemeente, is een situatie die zich voor het eerst voordeed onder G.J. de 
Jongh maar later tijdens de wederopbouw opnieuw zeer sterk tot uiting 
kwam. 90  Dit betekende echter niet dat het openbaar bestuur daardoor 
werd verzwakt. Het betekende dat op het moment dat de stad als een 
bouw- en overslagplaats werd gedefinieerd, de stadsingenieur een cen-
trale rol in het bestuur van de stad kreeg, en niet slechts een uitvoerder 
was. Zoals in hoofdstuk 2 wordt beschreven, was de vernietiging en de 
wederopbouw van de stad een impuls voor de stedelijke ontwikkeling, 
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vergelijkbaar met het doorgraven van de Nieuwe Waterweg en het aan-
leggen van het spoor. De commissies en architecten die tijdens en na de 
oorlog de wederopbouw planden hebben gemeen met G.J. de Jongh, dat 
zij door externe factoren in een unieke positie werden geplaatst om de 
ontwikkeling van de stad in een bepaalde richting te duwen. Het is niet 
toevallig dat beide stedelijke projecten, zowel die van De Jongh als die 
van de wederopbouw, de stad zagen als een samenstel van infrastructuur 
die tot doel had een maximale economische dynamiek te creëren.

De haven en haar technische outillage
Naast bereikbaarheid is voor een haven de technische outillage van het 
allergrootste belang. Een vitaal onderdeel van De Jonghs project was dan 
ook het constant uitbreiden en vernieuwen van het immense machine-
park. Het machinepark was bovendien één van de factoren waarmee 
nieuwe bedrijven en investeerders naar Rotterdam werden gelokt. De 
outillage van de haven was steevast het onderwerp van de internationale 
lezingentournees van De Jongh en zijn ingenieurs. De bedoeling daarvan 
was om de werkplaats Rotterdam door middel van tekst en beeld zoveel 
mogelijk onder de internationale aandacht te brengen. De lichtbeelden 
van de gloednieuwe en in aanbouw zijnde havens en apparaten dienden 
als lokaas voor de internationale handel. Uit de lezingen en internationale 
publicaties van G.J. De Jongh en van zijn adjunct-directeurs H.A. van 
IJsselsteijn en W. Cool komt een beeld van de haven tevoorschijn als 
een fantastische ménagerie van beweeglijke ijzeren en stalen apparaten, 
gericht op het overslaan van goederen tussen boten, treinen, schepen 
en wagens en gevoed door een wijdvertakt netwerk van elektriciteit, 
luchtdruk en stoomkracht. 91 

 Het meest dominant waren de kranen. Dit type apparaat maakte een 
spectaculaire diversificatie door vanaf het verschijnen van de eerste hy-
draulische en stoomaangedreven kranen van de RHV die ongeveer twee 
ton konden tillen. Al snel werden de kranen op verrijdbare onderstellen 
gemonteerd en werd het bereik van hun zwenkarm vergroot, waardoor ze 
over een aantal schepen heen konden reiken en ondertussen het verkeer 
op de kade gewoon door kon gaan. De kranen werden ook steeds hoger 
en domineerden steeds meer de skyline. 92  Een afsplitsing van de kranen 
waren de laadbruggen; deze verrijdbare horizontale gevaarten konden 
van bovenaf de overslag van de magazijnen, de treinen, de kades, de zee-
schepen en de rivierboten organiseren. Door de ontwikkeling van nieuwe 
soorten grijpertangen, houtgrijpers, poliepgrijpers etc, konden ze de meest 
diverse soorten massagoed heen en weer bewegen. De laadkranen van 
de firma Thomsen hadden een reikwijdte van 40 meter vanaf de kade en 

een totale overspanning van bijna 100 meter. Ze waren over de loodsen 
heen gebouwd en konden een rij van vijf of zes schepen naast elkaar be-
dienen. De bedieningscabine bewoog mee met de grijper tot vlak boven 
de scheepsruimen. 93  Rondom de havenbassins ontstond een schil van 
immense havengebouwen die weliswaar zelf onbeweeglijk waren maar 
niettemin een belangrijke rol speelden in het proces van uitwisseling en 
distributie. In deze objecten gingen architectuur en machinerie in elkaar over. 
Door draden, tunnels, kettingen, kelders en kabels werden de gebouwen 
verbonden met de gelaagde structuur van spoorwegen, elektriciteitslei-
dingen, funderingen en riolen waar De Jonghs kades uit bestonden. De 
bovenbouw diende om de goederen die de haven niet ogenblikkelijk op 
een volgend transportmedium kon zetten, vast te houden en te verwerken 
vooraleer ze weer werden ingezet in de stroom van goederen door de 
haven. Het eerste Rotterdamse gebouw dat werd gebouwd als een der-
gelijke condensator in de gemechaniseerde haven was het Vrij Entrepot 
de Vijf Werelddelen bij de Binnenhaven uit 1874. Morre’s gebouw werd 
nog gebouwd onder Pincoffs en Stieltjes en bestond uit een gemetselde  
doos met binnenin een raster van ijzeren kolommen en aan de waterkant 
twee gestapelde laadplatforms met stoomkranen. In de elektrische haven 
van De Jongh zou dit bouwtype haar scherpe silhouet en daarmee haar 
architectonische integriteit verliezen. De wateroppervlaktes, de boten en de 
kranen werden steeds groter, waardoor de mechanische installaties steeds 
meer aan belang wonnen en de gebouwen verdwenen achter hun eigen 
uitrustingen. 94  Het complex van loodsen en magazijnen van de maatschappij 
Blauwhoedenveem aan de noordzijde van de Rijnhaven, gebouwd vanaf 
1890, was een plaatselijke verdichting van de complexe netwerken van het 
havenbedrijf. Blauwhoedenveem was het eerste gebouw dat specifiek was 
ontworpen om aangesloten te worden op het nieuwe elektrische netwerk. 
Niet een stedenbouwkundig plan vormde de basis voor deze architectuur, 
maar het netwerk van goederen en energiestromen.

Het Blauwhoedenveem-gebouw werd vlakbij het nieuwe accumulatoren-
station op de Wilhelminapier gebouwd. De Wilhelminapier ligt tussen de 
Rijnhaven en de Maas en was over de lengte in zeven stroken verdeeld: 
kade, gebouw, weg, gebouw, weg, gebouw, kade. 95  Het Blauwhoedenveem-
complex besloeg vier van deze stroken vanaf de Rijnhavenkade tot en 
met de middelste bouwstrook. De kade werd ingenomen door een aantal 
elektrische kranen van het Havenbedrijf; deze haalden de goederen uit de 
boten en losten ze direct in de treinwagons die tussen hun benen door-
reden. Ze konden ook lossen bij de hangars die langs de kade gebouwd 
waren, zodat de goederen kort daarna door de treinen die over de weg 

afb. 20, 24 – 28, 30



86 87

aan de andere kant reden weer konden worden afgevoerd. De kranen 
konden ook lossen op de laadbalkons aan de kop van de vier dubbelhoge 
bruggebouwen die dwars over de kade heen werden gebouwd. Deze zwe-
vende houten bouwsels waren over de loodsen aan de kade heengebouwd 
maar overbrugden ook de weg. De goederen kwamen op de bovenste 
verdieping van de loods aan en daalden via een systeem van elektrische 
lieren en goederenliften af naar de kelder. De kelder van het gebouw 
werd in beslag genomen door een elektrische installatie die tonnen en 
vaten aannam vanaf het straatniveau, deze naar beneden liet rollen, via 
elektrische trolleys vervoerde en later via een roltrapsysteem weer naar het 
straatniveau kon brengen, of via één van de goederenliften een parcours 
door het gehele gebouw kon laten afleggen. 96  Afgezien van gebouwen als 
het Blauwhoedenveem waren de belangrijkste installaties geen gebouwen, 
maar drijvende en rijdende apparaten, die de immense watervlaktes en 
kilometerslange kades bevolkten. Dikwijls waren ze echter even groot 
als gebouwen. Dit was wat Rein Blijstra ruim een halve eeuw later “een 
vreemd soort stedebouw” noemde, “omdat immers de meest opvallende 
elementen, de schepen en de kranen, zich voortdurend verplaatsen.” 97

In de as van de Witte de Withstraat in het centrum van het huidige Rot-
terdam, doemt een technologisch monster uit de voor-vorige eeuw op. 
Een tien meter hoog ‘lichaam’ met talrijke armen bestaand uit buizen 
en stangen, drijvend op een ponton te midden van andere historische 
bezienswaardigheden in het Maritiem Buitenmuseum in de Leuvehaven. 
Nu is het er één; vroeger waren het er tientallen. Nu trekt het enkele 
toeristen, vroeger verving het honderden havenarbeiders. Het is de drij-
vende graanelevator, ook wel ‘pneumaat’ genoemd. Deze zou onmis-
baar zijn voor de overslag van graan van zeeschip op rivierschip. Zodra 
een zeeschip geladen met graan door de loodsen van de Firma Smit de 
Maashaven was binnengeleid, stoomde een groepje van vier of vijf van 
deze apparaten op tot langszij de boot. De elevatoren werden geëxploi-
teerd door de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Drijvende Elevatoren, 
waarin diverse cargadoors en stuwadoors aandelen hadden. Een eleva-
tor bestond uit een drijvende bak, met daarop een stoommachine, een 
stalen frame en bovenin een graansluis en een vat waarin een constant 
vacuüm werd onderhouden. Uit de kop ontsproten diverse beweegbare 
zuigbuizen. De buizen werden met hun monden in de lading gezet en 
werden aangesloten op het vacuüm. Het graan werd naar boven gezogen 
en viel in een trechtervormige recipiënt; het kwam vervolgens terecht in 
de horizontale draaideur van de graansluis waardoor het vacuüm niet 
kon wegvallen, viel in de bunker, zakte af naar de weegkamer en werd 

in nauwkeurig gewogen hoeveelheden via een lichter in een rivierschip 
gestort dat langszij lag. De graanelevatoren werden bediend door vier 
man en konden 200 ton per uur overhevelen. 98  De 27 pneumaten die rond 
1905 in de haven rondvoeren moeten de indruk hebben gewekt wezens 
van een andere planeet te zijn die op aarde waren neergedaald om de 
mensen te verjagen. Zo reageerden in ieder geval de bootwerkers toen 
zij in 1907 uit angst voor hun redundantie in het havenbedrijf, de bloedig 
neergeslagen elevatorstaking organiseerden. 99  Op de middellange termijn 
was hun angst onterecht. Hoe snel de capaciteit van de haven ook steeg, de 
absolute hoeveelheid goederen die er per jaar doorheen ging steeg altijd 
nog vele malen sneller. In ieder geval zou Rotterdam tot aan de eerste 
wereldoorlog gemiddeld 10.000 mensen per jaar blijven aanzuigen.

Naast de pneumaten voeren er nog vele andere gevaarten rond in de ha-
ven, onder andere de drijvende kranen van de gemeente die niets anders 
deden dan het neerlaten van betonblokken in het water om in de rivier 
en de bestaande bassins verzanding tegen te gaan. 100  Minder talrijk maar 
groot en vernuftig waren de wipkranen ‘Bison’ en ‘Giraffe’. De eerste was 
enorm sterk en de tweede was vooral hoog. Zij konden de meest verschil-
lende soorten ladingen over grote afstanden van de ene boot in de andere 
zwaaien. 101  Eén van de meest monsterlijke gevaarten was de drijvende 
gecombineerde kolenlichter en kolentip ‘De Holland’, gebouwd door de 
werf Gusto in Schiedam. Het apparaat loste kolen uit het ruim van schepen 
door middel van een grote gelede laadarm, die bestond uit drie doorlopende 
lussen met ijzeren bakken. Deze schepten de kolen op en gaven ze aan 
elkaar door. Vervolgens werden de kolen op een lopende band geladen 
en naar een kolentip gebracht. 102  De oorspronkelijke kolentippen stonden 
eerder aan de spoorweghaven; ze hezen hele wagons tegelijkertijd omhoog 
en stortten deze leeg in de aangemeerde schepen. ‘De Holland’ stortte 
op stroom de bakken leeg in de schepen die zich om haar heen hadden 
verzameld. Dit apparaat kon de ontstellende hoeveelheid van 670 ton per 
uur overslaan. Met apparaten als ‘De Holland’ leek het alsof delen van de 
geëlektrificeerde kadecomplexen zich van het vasteland hadden losgemaakt 
en de haven in zijn geheel drijvend aan het worden was.

In de Waalhaven, aan de westelijke zijde, vlak bij het oude RDM dorp 
Heijplaat, ligt een immens stalen gevaarte aangemeerd, een roestige bak 
van meer dan honderd meter lang en tientallen meters breed. Het lijkt 
op de fundering van een enorm gebouw; maar het drijft in het water, 
zonder een aanwijsbaar doel, terwijl overal er omheen grote olietankers 
wachten en zeecontainers zijn opgestapeld. Net als de pneumaat in het 
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maritiem buitenmuseum gaat het hier om een overlevende van de ge-
mechaniseerde haven van G.J. de Jongh, of moeten we zeggen een fos-
siel? Het is een drijvend droogdok. De drijvende droogdokken van de 
gemeente waren het beste voorbeeld van hoe de fysieke structuur van 
het Rotterdam van rond de eeuwwisseling zich leek op te lossen in het 
water. De dokken werden gebouwd tussen 1883 en 1902 door de Rot-
terdamse werf Kloos. Het drijvende droogdok vormde een alternatief 
voor de sleephellingen waar schepen aan land werden gehesen om daar 
onderhouden te worden en voor de gegraven droogdokken zoals die in 
Antwerpen waren aangelegd, waar een schip invoer waarna het water 
werd weggepompt. De dokken van Rotterdam bestonden uit bakken 
gemaakt van stalen caissons. Wilde men een schip dokken, dan stoomde 
het op naar het dok en liet men de bakken vollopen met water waardoor 
het grootste deel van het dok onder water verdween en men het schip 
erin kon varen. Vervolgens moest het schip in evenwicht worden ge-
bracht door middel van kimblokken en stutten die van bovenaf bediend 
werden. Op het moment dat de dokmeester van de clinometers in de 
bedieningsruimte kon aflezen dat het schip ‘stond’ kon men beginnen 
met het wegpompen van het water uit de caissons waardoor het dok 
met schip naar het wateroppervlakte steeg. De Rotterdamse doks I tot  
en met I V, waren respectievelijk 48, 90, 110 en 170 meter lang en hadden 
een inwendige breedte van ruim 20 meter. De enorme stalen gevaarten 
waren zwart geschilderd met een roze-rode band; hun hoofdkwartier 
was de Dokhaven bij Charlois. 103

 De mechanisering van het wateroppervlakte maakte dat een boot 
gebruik kon maken van de havendiensten zonder ooit in contact te komen 
met het land. Het is één van de voorbeelden die laten zien dat een groot 
deel van de haven van Rotterdam los was gekomen van het landschap 
en dat haar vorm meer werd bepaald door de apparatuur dan door de 
stedenbouwkundige structuur. De haveninstallaties kwamen niet alleen 
los van de kades, zij verlieten ook het territorium van de haven zelf. 
Omdat tegelijkertijd de sleepbootindustrie van Rotterdam een geweldige 
groei doormaakte, werd de Rotterdamse haven geëxporteerd naar ha-
vens elders. Met name de firma Smit specialiseerde zich vanaf de jaren 
tachtig van de vorige eeuw in het over zee verslepen van vaartuigen die 
niet als zeeschip zijn gebouwd. Talloze baggermolens, graanelevatoren, 
zandzuigers en natuurlijk ook kranen sleepte Smit over de wereld. 104

G.J. de Jongh en de stedenbouw
Nadat De Jongh in 1910 zijn positie als directeur van Gemeentewer-
ken had neergelegd, ontvouwde Burgemeester Drooglever-Fortuyn van 

Rotterdam een visie over de stadsontwikkeling tot op dat moment en 
verbond daar één goed voornemen aan: de te eenzijdige oriëntering op 
de haven zou plaats moeten gaan maken voor een bredere ontwikkeling; 
een nieuw Rotterdam moest gaan groeien “waarin beide delen, stad en 
haven, gelijkwaardig zijn.” 105  Deze opvatting over de periode De Jongh 
zou postvatten in de diverse stadskronieken van L.C.J.C. van Ravesteyn, 
in die van zijn opvolgers en ook in de publicaties van latere architectuur- 
en stedenbouwhistorici. Het kwam erop neer dat De Jongh weliswaar op 
indrukwekkende wijze een haven had toegevoegd aan Rotterdam maar 
dat dit zoveel tijd en energie kostte dat de ontwikkeling van de stad als 
geheel, met name de woonwijken en het centrum, veronachtzaamd was. 
De stad buiten de haven zou onnadenkend zijn aangelegd, bijna ongepland 
of volgens routinematig toegepaste ‘niet begrepen’ negentiende-eeuwse 
voorbeelden uit Parijs en Wenen. 106  Ook Hetty Berens stelt dat er met De 
Jongh en de moderne haven iets verloren is gegaan in de stedenbouw van 
Rotterdam: “de relatie tussen een kwalitatief hoogwaardige architectuur, 
transport en water.” 107  Inderdaad wist Rose de verschillende onderdelen 
van de stad nog samen te brengen binnen één compact figuur waar een 
formele stedenbouwkundige canon uit af te leiden is, maar dat helaas 
grotendeels van papier zou blijven. Tijdens De Jongh was de schaal en 
de technische uitrusting van de haven dermate groter geworden dat er 
geen sprake meer kon zijn van verbanden die beantwoorden aan een 
conventioneel idee van ruimtelijke samenhang. Als de samenhang van 
de stad samenvalt met de samenhang van haar vorm, dan was de stad 
onder De Jongh inderdaad uit elkaar gevallen. Als de samenhang van 
de stad samenvalt met de integraliteit van het stedelijk project en met 
functionele samenhang, dan heeft G.J. de Jongh als geen ander de stad 
aan elkaar gesmeed.

Door de structuur van de bureaucratie onder De Jongh konden de meest 
uiteenlopende onderdelen van de stad worden gebundeld in één infra-
structureel project. Gemeentewerken was nog steeds gehuisvest in één 
gebouw, van waaruit de parken en de haven, de woonwijken en de open-
bare gebouwen, het spoor en de straatverlichting werden aangelegd en 
beheerd. 108  Daarbij wist Gemeentewerken de particuliere ondernemers 
medeplichtig te maken aan haar stedelijk project. Als we met De Goey 
en Teychiné-Stakenburg aannemen dat onder De Jongh het feitelijke 
stadsbestuur van het stadhuis naar het gebouw van Gemeentewerken 
verschoof, krijgen we een stad voor ogen waarin politiek, ambtenarij, ge-
meentewerken en het bedrijfsleven samen werkten aan één ensemble. 109  
Zo werd bijvoorbeeld de onafwendbare verdichting van het stadscentrum 
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door De Jongh aangevat aan de hand van de integrale mechanisering van 
de stedelijke bodem door middel van riolering, waterleiding, elektriciteit, 
gas etc. Door de gemeentelijke diensten werd een aantal systemen door 
het stadscentrum geleid waardoor zij onzichtbaar werd getransformeerd in 
een technologische bodem waar de gebouwen op aangesloten werden.

Netwerken en kaarten
Vanaf 1894 werd de stad op Noord getransformeerd door twee onzichtbare 
cirkels van elk twee kilometer doorsnede. Hun middelpunten lagen op de 
Wilhelminakade en aan het Coolvest, vlakbij de Passage. Zij overlapten 
elkaar in de zuidwestelijke hoek van de stadsdriehoek. Het waren de 
zones die bediend werden door de twee accumulatorenstations van het 
elektriciteitsbedrijf dat aan de Oostzeedijk was gebouwd om in eerste 
instantie de haven van licht en energie te voorzien. Vanaf 1905 werden de 
twee cirkels gevoed door een nieuwe, veel krachtigere, elektriciteitsfabriek 
aan de Westzeedijk. Deze dreef niet alleen maar de haveninstallaties aan, 
maar ook het tramnet, dat zich over de gehele stad ging verspreiden. 110  Aan 
het netwerk van koperen leidingen werd in 1896 dat van de gemeentelijke 
telefoon gekoppeld. Op aandringen van De Jongh werd het oude conces-
siesysteem opgegeven ten behoeve van een gemeentelijke exploitatie van 
een geheel nieuw net. Op een manier typisch voor De Jongh werd de 
aanleg van de ondergrondse kabels gekoppeld aan de aanleg van andere 
leidingen, waarvoor ook de straten moesten worden opgebroken: water, 
gas en elektriciteit. 111  Het telefonisch netwerk werd op deze manier geïn-
tegreerd in De Jonghs stedelijk project. Boven in de oude vleeshal aan de 
Botersloot, uitkijkend over het luchtspoor, bevond zich de centrale seinzaal 
van waaruit men de duizenden aansluitingen bediende. Ook dit netwerk 
had een dubbelfunctie; het bediende de elektrische klokken die over de 
publieke ruimten van de stad waren verspreid. 112  Vanaf 1887 werd gewerkt 
aan de drastische verbetering van de drinkwaterleiding die door De Jonghs 
voorganger Van der Tak was aangelegd. 113  Daarbij werd het bedrijf aan de 
Oude Plantage verregaand gemoderniseerd. Nieuwe filterbassins werden 
aangelegd en een laboratorium gebouwd waar omgeven door keramiek en 
metaal het water voortdurend werd gecontroleerd. Zwaardere machines 
werden geïnstalleerd waardoor het gezuiverde water met grotere kracht 
door de stad heengestuwd kon worden. De nieuwe stad op Zuid moest 
ook worden voorzien en men legde een 430 meter lange, stalen zinker 
met buigzame verbindingen in een diepe geul op de bodem van de Maas. 
Hier doorheen werd onder hoge druk dagelijks genoeg water gepompt 
om de wijken te kunnen voorzien die in hoog tempo naast en achter de 
havenbassins omhoog gingen.114 De bodem van de snel groeiende stad 

vulde zich met dichte netwerken van kabels en buizen waar doorheen 
magnetische impulsen, elektrische spanning, schoon water en gas werden 
verspreid. Er werd een systeem van bewegwijzering over de rivier en de 
havenbassins aangelegd bestaand uit verlichte dukdalven, vuurtorens en 
vuurtorenboten. 115  Het gemeentelijk telefoonnet verbond de havenmees-
ters met de slepersbedrijven, Hoek van Holland met de binnenstad, de 
brug- en sluiswachters met het gebouw van Gemeentewerken en diende 
zich eveneens aan als een verzameling telefooncellen. 116  Terwijl de stad 
een dermate grote omvang en een dermate gefragmenteerde vorm had 
gekregen dat zij uit elkaar leek te zijn gespat, werd zij elektrisch, hydrau-
lisch en telefonisch bij elkaar gehouden. Niet langer definieerden de 
Laurenskerk en de stadswallen de stad als één organisme met één centraal 
symbolisch zenuwstelsel; deze taak werd overgenomen door de vrijwel 
onzichtbare polen van de seinzaal, de gasfabriek, de telefooncentrale, de 
elektriciteitsfabriek en de waterzuiveringsinstallatie.

Enkele jaren na zijn aantreden klaagde De Jongh dat er met de bestaande 
kaarten niet te werken viel en dat hij zelf zijn kaarten wilde maken. De 
aanleg van netwerken in en onder de bestaande stad vereiste immers 
een precieze kennis van de stedelijke bodem. Daarbij moest niet al-
leen de bebouwing maar ook de gefragmenteerde bestaande netwerken 
in kaart gebracht worden. Zo ontstond wat nu de afdeling landmeting 
en vastgoedinformatie van de gemeente Rotterdam heet. Naarmate de 
netwerken zich uitbreidden waren er meer kaarten nodig van de stede-
lijke ondergrond. Rond 1900 verscheen een kaart met alle telefoon- en 
telegraafdraden, in 1904 een kaart met alle gasleidingen, in 1909 een 
kaart met de verdelingskabels van de elektriciteitsvoorziening etc. Het 
historische imago van G.J. de Jongh als technocraat heeft bijna doen 
vergeten dat onder zijn bewind de stad van gemeentewege opnieuw in 
kaart werd gebracht, iets wat daarvoor was opgedragen aan particuliere 
kaartenmakers. Een bijverschijnsel van deze cartografische inhaalslag, 
was dat er rond 1900 stadskaarten in de handel kwamen die veel vol-
lediger waren dan die die daarvoor beschikbaar waren.117

Bruggen en dempingen
Een belangrijk onderdeel van het stedenbouwkundig werk tijdens De 
Jongh was het aanleggen van nieuwe verkeerskundige verbindingen. Aan 
het einde van de eeuw legde De Jongh een zevental beweegbare bruggen 
aan in de oude binnenstad naar een nieuw door hemzelf ontwikkeld 
type. De dubbele basculebruggen die onder Rose en Van der Tak waren 
aangelegd waren immers zwakke schakels gebleken in de verweving van 
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het wegen- en kanalenstelsel in de oude stad. Deze bruggen bestonden 
uit twee kleppen die tegen elkaar leunden en daardoor aan beide zijden 
een helling van 1 op 15 hadden. Twee sleperskarren konden elkaar niet 
passeren op de smalle en relatief zwakke bruggen. Tenslotte moesten ze 
met de hand worden geopend en gesloten.
 De zeven bruggen die De Jongh bouwde in de oude stad hadden een 
plat dek, bezaten de breedte van een normale straat met trottoirs en waren 
berekend op vrachtwagens en tramverkeer. De Keizersbrug, Stokkenbrug, 
Nieuwe Oostbrug, Jan Kuitenbrug, Spanjaardsbrug, Nieuwe Leuvebrug 
en de Scheluwe brug vormden samen één ensemble waarin technologie, 
verkeerskunde en stadsverfraaiing gecombineerd werden. In tegenstel-
ling tot andere techno-artistieke projecten als Otto Wagners Stadtbahn in 
Wenen, was het stedenbouwkundige aspect van De Jonghs bruggen bijna 
onzichtbaar en de monumentaliteit daardoor minder nadrukkelijk. 118

De bruggen dienden zich in eerste instantie aan als geïsoleerde objecten. 
Alleen als men weet hoe ze waren aangesloten op een ondergronds netwerk 
van leidingen, wordt de samenhang duidelijk. Om de twee brugdelen 
open te laten klappen moesten aan weerszijden twee zes meter diepe 
ondergrondse ruimtes worden aangelegd om het contragewicht in te 
laten bewegen. Hier bevond zich ook de bewegingsinstallatie van de 
brug; deze was aangesloten op het nieuwe drinkwaterleidingsysteem. 
De hoge druk waarmee het water door de stad werd gepompt was het 
hydraulische systeem waarmee de brug op eenvoudige wijze kon worden 
geopend en gesloten. 119  De rijkelijk vormgegeven lantarens waren uiter-
aard aangesloten op het lichtnet, en het openen van de brug kon worden 
gecoördineerd door middel van het telefoonnet. De bruggen vormden in 
tegenstelling tot die van Rose en Van der Tak geen onderbrekingen in 
de verkeersstromen die door de stad werden geleid. Het waren eerder 
supergeleiders, die de aanzet gaven tot een systematisering, schaalver-
groting en monumentalisering van het gehele stedelijke stratennet. Aan 
weerszijden van de brug drongen de monumentale granieten en mar-
meren balustrades diep door in het oudere stedelijk weefsel er omheen 
en verzamelden als een trechter het verkeer alvorens het over de brug 
te leiden. De brug zelf werd gemarkeerd door de straatlantarens die als 
elektrische sculpturen bovenop hoge sokkels stonden.

De bruggen waren belangrijke maar zeker niet de enige onderdelen van 
de verkeersmachine waarin G.J. de Jongh de binnenstad veranderde. 
Door kanalen en havens te versmallen, te overkluizen en te dempen 
transformeerde hij de oude stad van een waterstad tot een moderne city. 

Daarmee deed Gemeentewerken systematisch wat incidenteel gebeurd 
was met gebouwen als de Passage van Van Wijk aan het Coolvest. Het 
doel was niet langer het met zoveel mogelijk kadelengte dichtbij elkaar 
brengen van boten, pakhuizen en karren maar om juist het landverkeer 
efficiënt door de stad te laten stromen en om grote nieuwe openbare 
ruimtes te maken met een hoge en dichte bebouwing. Een van de eerste 
ingrepen in een keten van projecten was de doorbraak van de Keizerstraat 
tussen de Steigersgracht en de Blaak. In het verlengde daarvan werd de 
Blaak overbrugd met de nieuwe beweegbare Keizersbrug. Hierdoor werd 
aansluiting gevonden met de Posthoornstraat. Deze werd verlengd met de 
bouw van de vaste Koninginnebrug over de Wijnhaven. In het verlengde 
daarvan werd de Bierhaven gedempt. In het verlengde dáárvan werd 
de Boompjesbebouwing doorbroken met de nieuwe Rederijstraat. Het 
resultaat was een nieuwe verkeersas tussen de Hoogstraat en de Maas. 
Ondanks het feit dat met de dempingen en doorbraken de structuur en 
het gebruik van de binnenstad ingrijpend werden veranderd, werden zij 
niet gepresenteerd als onderdelen van één stedenbouwkundig plan voor 
de binnenstad. Om het stedelijk project van G.J. de Jongh in zijn volle 
omvang te zien, moeten we niet kijken naar abstracte uitbreidingsplannen, 
maar naar de wijze waarop hij netwerken aanlegde en verknoopte. We 
moeten soms letterlijk onder de grond kijken om te begrijpen wat hij aan 
het doen was met Rotterdam. Dat is wellicht de reden geweest dat de ste-
denbouwkundige bijdrage van De Jongh nooit op waarde is geschat. 120

Plan C
Op dit moment wordt de open rationele grijze betonnen en bakstenen archi-
tectuur van het wederopbouwcentrum op één plek op bijna psychedelische 
wijze onderbroken: rondom de Oude Haven. Rondom de bakermat van 
het oude Rotterdam, daar waar de Rotte de Maas in stroomde, heeft de 
architect Piet Blom in de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw 
een controversieel meesterwerk gerealiseerd. Hij ontwierp een ‘woud’ van 
kubuswoningen op een platform dat over een verkeersweg heen groeit, en 
dan overgaat in een pastiche op een mediterraan vissersdorp, dat om het 
haventje is heen gevouwen. In de haven liggen historische boten, en aan 
de haven zijn talloze café’s vooral bezocht door studenten van de Eras-
musuniversiteit en – alweer – de toeristen die op Bloms kubuswoningen 
zijn afgekomen. Het is één van de weinige werkelijk populaire plekken 
van Rotterdam, ondanks of juist dankzij, het feit dat de architectuur in 
vakkringen bijna zonder enige uitzondering wordt afgekeurd. Toch is het 
een vrij unieke collage van twee architectonische bewegingen die zich 
als elkaars absolute tegenpolen hebben gedragen: het postmodernisme 
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en de architectuur van de Forum-beweging. Het is de door beiden nooit 
erkende nakomeling van Charles Moore en Aldo van Eyck. Maar, het 
gaat in dit verband om één detail van deze architectonische collage. Als 
men de kubuswoningen heeft bezocht en doorloopt naar het bordes 
over de Oude Haven, leunt men op een balustrade van natuurstenen 
zuiltjes. Het lijkt het toppunt van wansmaak te zijn, dat Blom ergens 
wat historische ornamenten heeft opgepikt en deze in zijn gebouw heeft 
opgenomen, ter versterking van het pittoreske effect. De balustrade is 
echter oud en – in zekere zin – authentiek. Het is het enige restant van 
een van de meest moderne en technisch geavanceerde gebouwen van 
de negentiende eeuw in Rotterdam: Plan C.

Plan C was de naam van een groot multifunctioneel gebouw aan de Oude 
Haven. Het illustreerde het stedelijk project van G.J. de Jongh, zoals het 
Coolsingelziekenhuis dat deed voor het stedelijk project van W.N. Rose 
dertig jaar eerder. Zowel het Coolsingelziekenhuis als Plan C, werden 
helemaal aan het begin van hun beider carrières als stadsingenieurs van 
Rotterdam gebouwd. Plan C introduceerde een nieuwe architectonische 
en stedenbouwkundige schaal in de stad en het belichaamde een efficiënte 
vorm van publiek-private samenwerking. In de totstandkoming van het 
gebouw werden waterhuishoudkunde, vastgoed-strategie, kade-bouw, 
stadsornamentiek, verkeersverbetering en architectuur geïntegreerd.

Plan C werd in 1880 door architect Muijsken in de Hollandse renais-
sancestijl ontworpen. Het had een onregelmatig grondvlak maar presen-
teerde aan alle kanten een volmaakt symmetrische gevel van natuur- en 
baksteen. Op de begane grond waren zeventien winkels ondergebracht 
in een portico met op de tussenverdieping winkelierswoningen. De bin-
nenplaats fungeerde als expeditiehof voor de winkels en was door twee 
poorten vanaf de straat bereikbaar. Boven de winkels bevonden zich 
twee verdiepingen met exclusieve appartementen. Aan de Oude Haven 
en de Kolk opende het gebouw zich met arcades, waardoor een winkel-
promenade aan het water ontstond. De andere twee zijden projecteerden 
een in de Beaux-Arts stijl opgetrokken gevel op de nieuwe straten. 121  Het 
belang van Plan C lag echter niet in de architectuur, maar in de politieke, 
financiële, infrastructurele en technische condities waarbinnen het werd 
gerealiseerd. Het project kwam voort uit een verkeerskundig probleem; 
de kleine brug tussen de Kolk en de Oude Haven moest vanwege het 
groeiende stadsverkeer over de rivier vervangen worden. De Jongh diende 
drie plannen in. De eerste twee waren bescheiden: Plan A was voor een 
nieuwe beweegbare brug, Plan B voor een nieuwe vaste brug. Plan C was 

het meest ingrijpend en stelde voor het gehele noordelijke deel van de 
Oude Haven te overkluizen. Hierdoor zou onderaan het luchtspoor een 
nieuw plein ontstaan precies daar waar de drie pre-industriële havens 
van Rotterdam samenkwamen: de Kolk, de Nieuwe Haven en de Oude 
Haven. Twee huizenblokken en twee bruggen zouden moeten worden 
afgebroken, één nieuwe straat worden aangelegd, de kades moesten dras-
tisch verbreed worden en twee kanalen overkluisd. Tenslotte zou één 
duiker moeten worden gemaakt zodat het scheepvaartverkeer beperkt 
doorgang kon vinden onder het nieuwe plein. Dit ambitieuze voorstel 
impliceerde de meest ingrijpende aantasting van het oude stadsbeeld 
sinds de aanleg van het luchtspoor en het plan werd dan ook in eerste 
instantie – net als eerder was gebeurd met vele plannen van Rose – door 
de stedelijke élite als verwerpelijk terzijde geschoven.

Het plan had echter één onverwacht voordeel: de investering van het 
aanleggen zou ruimschoots overtroffen worden door de meerwaarde van 
het nieuwe bebouwbare oppervlak. Daardoor was Plan C niet alleen het 
ingrijpendst maar per saldo ook het enige van de drie plannen dat rendabel  
was. De constructieve tour-de-force van de gemeentelijke diensten zou  
iets opleveren dat uitermate aantrekkelijk was voor particuliere onderne-
mers: een bouwlocatie op een multimediaal kruispunt middenin de stad. 
Tegenstanders zagen in het plan een aantasting van het stadsbeeld. De 
Jongh wist de retoriek waarmee de weerstand tegen zijn plan gepaard ging 
op zijn waarde te schatten. Achter de culturele nostalgie vermoedde De 
Jongh een economische nostalgie: men was bang voor het verdwijnen van 
de oude vorm van handelsverkeer. De Jongh zei in zijn toelichting voor 
de gemeente: “Bij nagenoeg elke verbetering, die men voor het verkeer te 
land in de buitenstad wil maken, komt men in botsing met de belangen 
van het verkeer te water.” De problemen die de notabelen hadden met 
het plan hadden dus te maken met de economische en infrastructurele 
reorganisatie van de stad en niet zozeer met een incidentele aantasting 
van het stadsbeeld. Plan C kwam evenals de bruggen en dempingen voort 
uit het verplaatsen van havenactiviteiten uit de oude binnenstad naar de 
overkant van de rivier. Waar de dempingen bijna ongemerkt gebeurden, 
was Plan C een zeer zichtbaar en veelbesproken project. Het mobiliseerde 
heel vroeg de weerstand tegen het algehele stedelijk project zoals dat 
onder De Jongh werd uitgevoerd. Daarom was ook De Jonghs benadering 
van dit politieke probleem exemplarisch voor de effectiviteit waarmee 
hij – in tegenstelling tot Rose – zijn stedelijk project tot uitvoering wist te 
brengen. De Jongh beoogde met Plan C de economische dynamiek van 
het stadscentrum te herstellen. Het centrum zou echter spil zijn binnen 
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een andere economie dan voorheen. Waar de oude binnenstad eerder 
zowel opslag, handels- en productieruimte was, moest de nieuwe stad een 
gespecialiseerde functie als City vervullen, met de nadruk op kantoren en 
verkeer. De havenactiviteiten zouden verhuizen naar de nieuwe stad er 
tegenover. Niet langer kadelengte en wateroppervlak zouden de waarde 
van het stadscentrum bepalen maar bereikbaarheid en bebouwbaar op-
pervlak. Daarom moest de Oude Haven deels verdwijnen, en de boten 
onder de grond varen zodat er een ideaal ontsloten locatie tegenover 
het nieuwe Beursstation zou ontstaan. Deze locatie was in feite het dak 
van de ingreep van de gemeente; dit dak werd vervolgens als maaiveld 
verkocht aan een consortium van Rotterdamse ondernemers, waardoor 
de infrastructurele ingreep zichzelf terugbetaalde. 122 

In tegenstelling tot de passage van Van Wijk, enkele jaren eerder ge-
bouwd aan de Coolsingel, werd Plan C niet ingepast in de bestaande 
parcellaire structuur. De stedelijke structuur werd aangepast om een 
dergelijk gebouw te kunnen dragen. Als een ingreep die breekt met de 
historische morfologie van de stad is Plan C te vergelijken met de aanleg 
van het luchtspoor. Het verschil was dat het luchtspoor aan de stad werd 
opgedrongen door machten van buiten, terwijl Plan C onderdeel was 
van een stedelijk project dat door de gemeente zelf was geconcipieerd 
en werd uitgevoerd.

Uitbreidingsplannen
De Woningwet uit 1901 verplichtte iedere gemeente die nieuwe wijken 
wilde bouwen een uitbreidingsplan te maken. Sindsdien zou stedenbouw 
bijna uitsluitend worden geassocieerd met enerzijds wonen en anderzijds 
met stedenbouwkundige uitbreidingsplannen. De stedenbouw kreeg een 
centraal medium aangereikt waarin zij haar ingrepen en voorstellen 
moest samenvatten. Daarvoor bestond stedenbouw uit een optelsom van 
heterogene ingrepen in de stad, die ieder hun eigen vorm van optekening 
vereisten. De introductie van het verplichte uitbreidingsplan heeft ook een 
invloed gehad op het huidige begrip van stedenbouw. Vanaf het moment 
dat men de stedenbouwkundige bedoelingen en methodes van Berlage 
en Van Eesteren kon aflezen aan rijk gedetailleerde uitbreidingsplan-
nen, zocht men naar soortgelijke documenten voor hun voorgangers. 
De verwachtingen van de stedenbouw van na de woningwet werden 
met terugwerkende kracht geprojecteerd op de voorgaande eeuwen. De 
plannen van Van Niftrik voor Amsterdam, Rose voor Rotterdam, Zocher 
voor Utrecht tot en met die van Simon Stevin in de zeventiende eeuw 
werden gevat in een historische reeks, waaraan men de ontwikkeling van 

stedenbouw in Nederland kon aflezen. 123  Een dergelijke reeks is echter 
hoogst twijfelachtig omdat de plannen en tekeningen onder totaal andere 
omstandigheden tot stand kwamen, en totaal andere functies hadden. 
Mede daardoor kwam de stedenbouw van G.J. de Jongh in de twintigste 
eeuw onder ernstige kritiek te staan, vanwege de gefragmenteerdheid van 
zijn uitbreidingsplannen en de weinig nadrukkelijke rol die hij gaf aan 
woningbouwvraagstukken. Omgekeerd profiteerde Rose in de twintigste 
eeuw van het feit dat historici als Van Ravesteyn tot en met Berens in 
diens nimmer uitgevoerde ontwerpen, een herkenbaar twintigste-eeuwse 
stedenbouwkundige visie meenden te zien.

De Graaf, Nijenhuis en Van Dansik herkenden in de kritiek die Van 
Ravesteyn had op De Jonghs ‘onevenwichtige stedenbouw’ de twintigste-
eeuwse stedenbouwkundige agenda waarin woningbouw de essentie van 
het stedelijke programma was. Van Ravesteyn maakte zich volgens de 
Delftse architect/historici met andere woorden schuldig aan ‘operatieve 
kritiek’. Zijzelf trachtten in 1980 de stedenbouw van De Jongh, maar 
ook die van Stieltjes en Rose, opnieuw te historiseren door haar vanuit 
haar eigen wetmatigheden en historische omstandigheden te beschrijven. 
Enige jaren eerder had Ed Taverne de uitleg van Amsterdam van haar 
status als een subliem gerealiseerd uitbreidingsplan ontdaan door te 
onderzoeken hoe het werkelijk tot stand was gekomen. Uit zijn onderzoek 
bleek dat er geen masterplan bestond en dat de grachten het gevolg waren 
van een complexe financiële, waterhuishoudkundige en infrastructurele 
onderneming. Zijn rationalistisch wetenschappelijk onderzoek naar een 
periode die reeds was bijgezet in de trofeeënkast van de stedenbouw 
heeft in die zin een sterke invloed uitgeoefend op de generatie historici 
waar De Graaf, Nijenhuis en Van Dansik toe behoorden. 124

De Jongh maakte ook uitbreidingsplannen en, sedert dit na 1901 in het 
kader van de woningwet verplicht was, in 1903 een Algemeen Uitbrei-
dingsplan. Deze plannen zijn steeds beschouwd als de lakmoesproef 
voor de stedenbouwkundige kwaliteiten van De Jongh. De plannen zijn 
sindsdien negatief beoordeeld omdat de woningen goeddeels werden 
gebouwd door speculanten en eigenbouwers, de straten te donker wa-
ren en de wijken direct in contact stonden met de werkgebieden.125 De 
Jonghs uitbreidingen zijn echter nooit besproken binnen de context van 
zijn andere werkzaamheden in Rotterdam. De Jongh werd en wordt 
geprezen om zijn havenwerken, maar verguisd om zijn stedenbouw. 
Doordat stedenbouw in de twintigste eeuw in de eerste instantie als een 
ontwerpende en niet een technische discipline is beschouwd, was er 
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weinig plaats voor de bijdragen van De Jongh aan de stedenbouwkundige 
ontwikkeling van Rotterdam. Deze neiging om stedenbouw te zien als 
een discipline los van de overige technische ingrepen in de stad, kwam 
opnieuw naar voren in de redactionele opzet van het door Herman Mos-
cowiter geredigeerde boek over anderhalve eeuw Gemeentewerken. 126  
Hierin worden aparte hoofdstukken gewijd aan de stedenbouwkundige 
plannen, de groenvoorzieningen, het sanitair, de haven, de cartografie 
etc. De Jongh, zijn voorgangers en enkele nakomelingen beschouwden 
stedenbouw niet als een aparte discipline, maar als een integraal on-
derdeel van de stadsontwikkeling. Net zoals Van Ravesteyns kritiek op 
De Jongh de stedenbouwkundige agenda van zijn tijd weerspiegelde, 
weerspiegelde de opzet van Moscowiters boek de sectorale structuur van 
de gemeentelijke diensten halverwege de jaren negentig.

Ook de historici die zich recentelijk hebben beziggehouden met de steden-
bouw in Rotterdam rond de eeuwwisseling, analyseerden het werk van 
De Jongh in eerste instantie vanuit zijn uitbreidingsplannen. Zo schreef 
Hetty Berens dat onder De Jongh geen concepten werden gemaakt voor 
de verweving van stad en haven. Wanneer men de aanleg van netwerken 
als onderdeel ziet van het stedelijk project, was deze verweving juist een 
cruciaal onderdeel van De Jonghs concept voor Rotterdam. 127  Om de 
uitbreidingsplannen die De Jongh maakte op hun waarde te schatten 
moeten we ze bespreken in de context van zijn overige werkzaamheden 
aan de stad, en dus ook aan de haven. Over de voorwaarden voor een 
goed functionerend havenareaal zei G.J. de Jongh: “Breng er water, maak 
er sporen”, Over de havenaanleg zei hij: “de schepen zullen de bagger-
molen volgen” en over de stadsuitbreiding: “de stad volgt de haven.” 128  In 
plaats van de verweving van stad en haven te vatten in één transparant 
en regelmatig figuur, waren ze bij De Jongh verweven in één dynamisch 
proces. Dit proces omvatte zowel de ‘vreemde stedenbouwkundige’ ele-
menten die Blijstra over het water en het land zag bewegen, maar ook 
de constante uitbreiding van het havenareaal en daardoor de constante 
groei van de stad. Het proces waarin stad en haven zijn verweven is dat 
van het uiteendrijven van een transparant en regelmatig figuur in een 
complexe structuur: een gemechaniseerde en bewoonde werkplaats.

Onder leiding van De Jongh werden dijken doorgestoken, miljoenen 
kubieke meters grond opgebaggerd, dorpen afgesneden van hun achter-
land en soms geheel weggevaagd en tienduizenden huizen gebouwd. 129  
Het slib dat vrijkwam door het uitbaggeren van de haven werd gebruikt 
om nieuwe zeedijken aan te leggen en de poldergrond op te hogen en 

bebouwbaar te maken. Vandaar dat vlak om de schil van bedrijven weer 
woonwijken werden geplaatst. De bouw van de huizen was onlosmake-
lijk verbonden met de bouw van de havens; het één kon niet zonder het 
ander. 130  De mechanisering van de haven strekte zich ook uit tot in de 
woonwijken, de mensen en machines vermengden zich op het niveau 
van de straat. In het stratenplan dat De Jongh rond 1880 ontwierp voor 
de terreinen ten oosten van die van de RHV werd op nauwgezette wijze 
een boulevardprofiel ontworpen: een brede weg met ruime trottoirs aan 
weerszijden en omgeven door bomen. Deze boulevard onderscheidde zich 
echter van de bekende voorbeelden uit Parijs, Brussel of Wenen door het 
feit dat er goederentreinen dwars doorheen reden. Tussen de klinkers 
waren spoorrails verzonken, waardoor de treinen vanaf de spoorweg-
haven door de woonwijk heen de Persoonshaven en de Koningshaven 
in het Noordoosten konden bereiken. De Jonghs stratenplannen werden 
bepaald door glooiende lijnen; de hoofdwegen kruisten elkaar niet maar 
splitsten zich of liepen in elkaar over. Deze hoofdstructuur omgaf enclaves 
die waren ingedeeld volgens de automatismen van de speculatiebouw 
en het raster van de poldersloten.

Het plan voor de Maashaven uit 1895 liet zien hoe de glooiende trein-
boulevards, de orthogonale grids van de kleinere straten, de parken, 
het netwerk van spoorlijnen, de kadecomplexen, het wateroppervlak en 
het raster van meerboeien en dukdalven één samenhangende stedelijke 
compositie konden vormen. Het wonen werd als één van de havenfunc-
ties opgenomen in het complex. 131  Dit werd met name gerealiseerd in 
de driehoekige wijk aan de zuidoost zijde van de Maashaven die aan 
het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw werd gebouwd. Het 
gebied, geheten Hillekop, bestond uit vier grote bouwblokken waarvan 
de grootste twee zijn afgeschuind door de treinboulevard die het gebied 
verbond met de havenspoorlijn en het kadecomplex. In stedenbouwkun-
dige zin waren deze plannen gebaseerd op de vorm van de beweging 
van de technologische haven. De boulevard en het goederenspoor, de 
woonwijk en het industrieterrein, de baksteen en het ijzer werden in elkaar 
geschoven zonder conventionele stedenbouwkundige formaliteiten. Het 
spoor was het netwerk dat de woonblokken verbond met de pakhuizen, 
de kades en de boten; het wonen en werken werd aaneengeregen. Het 
meest in het oog springende stedenbouwkundige element was evenwel 
de boulevard die gedeeld werd door fietsers, voetgangers, karren, auto’s, 
trams en goederentreinen. Ondanks de vele veranderingen die dit gebied 
heeft doorgemaakt is de gemechaniseerde haven nog steeds aanwezig 
in het stadsbeeld, al is het indirect. In de jaren zeventig legde men het 
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metroviaduct aan die langs de wijk zwiert en in de jaren tachtig werden 
een aantal blokken afgebroken en vervangen door een schijf, een toren 
en een plein ontworpen door het Delftse architectenbureau Mecanoo. 
De glooiende vorm van de schijf verwijst naar het metroviaduct, maar 
zou ook kunnen verwijzen naar de veel oudere treinboulevard die nu 
onder het gebouw doorgaat. Het is inmiddels jaren geleden dat de laatste 
vrachttrein door de korte Hillestraat heeft gezwenkt. De straat is nog 
steeds gelegd met spoorlijnen en bekleed met inmiddels ook weer ver-
ouderd en gedateerd jaren tachtig straatmeubilair.

De stedenbouwkundige Frits Palmboom heeft gewezen op de poging 
van De Jongh om in zijn plannen de bestaande landschappelijke struc-
turen in te kapselen, te isoleren en soms geheel weg te vagen. 132  Een 
voorbeeld van inkapseling is dat van het middeleeuwse dorp op Zuid: 
Charlois. De glooiende straten, de singels en de blokverkavelingen van 
het uitbreidingsplan werden om de dorpskern heen gevouwen waar-
door het de rol kreeg toebedeeld van centrum van een snelgroeiende 
arbeiderswijk. Een voorbeeld van inkapseling èn wegvagen is dat van 
het dijkdorp Katendrecht. 133  Bij de aanleg van de Maashaven werd het 
eerste bassin pal tegen de dijk aan gegraven die Katendrecht verbond 
met haar achterland. Daar omheen werden de goederenboulevards, de 
singels en de polderverkavelingen aangelegd. Zo werd het dorp Katen-
drecht een stadsdeel van Rotterdam Zuid. De dorpse bebouwing werd 
vervolgens afgebroken en wat ooit een dorp was bestond nu volledig uit 
stadsblokken. De oorspronkelijke bewoners van Katendrecht en omge-
ving en de nieuwe, afkomstig uit Brabant en Zeeland, vonden werk in 
de haven en trokken in de alkoofwoningen, één-, twee- of driehoog. 134  
Voor de gedeeltelijke afbraak van Charlois en de volledige afbraak van 
Katendrecht moesten 3500 mensen uit hun huizen, 650 huizen werden 
afgebroken en 250 ha grond moest worden onteigend.

Plannen voor de Coolpolder.
Uit de uitbreidingsplannen uit 1883 en 1887 voor de Coolpolder, de 
huidige deelgemeente Delfshaven, blijkt dat De Jongh de geïntegreerde 
aanleg van havenbassins, spoorlijnen en wegen aangreep om de gehele 
stad vorm te geven, en niet slechts de haven(arbeiders)stad op Zuid. 
Het eerste Coolpolderplan van De Jongh behelsde een brede tijhaven 
die in het verlengde van de Parkhaven haaks op de Maas zou worden 
aangelegd en door middel van een kanaal verbonden zou worden met de 
Delfshavense Schie, die Delfshaven verbond met Delft. Hierdoor zou het 
scheepvaartverkeer uit de richting van Delft de Maas kunnen bereiken 

zonder door de fuik van het oude Delfshaven gedwongen te worden. Nadat 
De Jongh water in de Coolpolder had gebracht, legde hij er het spoor aan. 
Hij voorzag twee goederenlijnen die over de brede kades van de nieuwe 
haven zouden lopen en zo het Station Delftse Poort zouden verbinden 
met de Maas. Het kanaal was door zijn dubbele verkeersfunctie verwant 
aan de waterstraat die De Jongh aanlegde in Feijenoord. Tenslotte werd 
ten oosten van de nieuwe haven een brede boulevard aangelegd die het 
park aan de Maas zou verbinden met de diergaarde bij het station. Deze 
boulevard zou door middel van een tunnel onder het spoor doorgaan 
en het eerste begin vormen van een brede ceintuurweg die, net als het 
spoor, de stad zou omringen. Tussen de grote lijnen van de infrastructuur 
ontwierp hij een rudimentair stratenplan, bedoeld voor woonwijken voor 
de midden- en hogere klasse. Het bestond uit een orthogonaal patroon 
van straten parallel aan de Maas, in het verlengde van de doorbraken die 
Rose een kwart eeuw eerder had voorgesteld. Door dit orthogonale grid 
heen, ontwierp De Jongh vervolgens een aantal straten met vloeiende, 
gebogen tracés die bij elkaar kwamen op een rond plein. Ditmaal waren 
de straten niet vloeiend vanwege de goederentreinen, maar vanwege de 
passagierstrams.

Het tweede plan, dat De Jongh in 1887 maakte, had dezelfde elementen 
als dat van vier jaar eerder, maar deze waren op een andere manier sa-
mengesteld. De gemeente Delfshaven had protest aangetekend tegen de 
ligging van de haven die ervoor zou zorgen dat het scheepvaartverkeer haar 
zou passeren. De annexatie van Delfshaven door Rotterdam in 1885 was 
aanleiding om in het nieuwe uitbreidingsplan de oude havendépendance 
van Delft een belangrijkere plaats te geven. 135  De Coolpolder werd niet 
meer gezien als een overloopgebied voor de stad maar als een mogelijk-
heid om Delfshaven aan Rotterdam te binden. De belangrijkste straten 
van het plan werden ook niet langer als jaarringen rond de stad gelegd, 
maar staken parallel aan het spoor direct door naar het westen.
 De hoofdrichting van het plan was veranderd, waardoor ook de tijhaven 
90° werd gedraaid om aan te sluiten op Delfshaven. 136

De haaks op de Maas staande boulevard werd overgenomen uit het eerste 
plan. Ditmaal werd niet het park verbonden met het stationsgebied maar 
werd de boulevard aangesloten op de nieuwe haven. Daarbij zou het 
goederenspoor in deze versie wel over de boulevard worden geleid. De 
‘s Gravendijkwal, zoals de boulevard later zou heten, moest tegelijkertijd 
een representatieve wandelweg en esplanade zijn voor welgestelden, 
alsook een spoorwegtracé voor goederentreinen. De onwaarschijnlijke 
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overlapping van wonen en treinen, werd hier op een nog hoger plan 
gebracht dan op Zuid waar het immers alleen arbeiders betrof. De Jongh 
ontwierp een uitgekiend profiel voor de 40 meter brede boulevard. Het 
wegverkeer bezette de middelste strook van 7 meter. Het flaneren en het 
goederenverkeer deelden de tweede plaats; ten oosten van de hoofdweg 
liep een breed wandeltrottoir, ten westen een dubbel goederenspoor. De 
woonfunctie had de derde plaats; langs beide gevels liep een smal trottoir 
en een ventweg. 137  De bundeling van wegverkeer, goederentreinen en 
mondaine wandelaars werd omkaderd door een vierdubbele bomenrij. 

Het boulevardprofiel laat zien dat De Jongh in zijn stedenbouw wel de-
gelijk een esthetisch ideaal nastreefde waarin het spektakel van techniek 
en infrastructuur werd gekoppeld aan de mondaine grandeur van het 
negentiende-eeuwse stadsleven. De Jongh had het reeds uitgeprobeerd 
in de Oranjeboomstraat die hij in de meer proletarische omgeving van 
Feijenoord had aangelegd. “Door de Oranjeboomstraat en Stieltjesstraat 
worden voortdurend elke dag spoorwegwagons met locomotieven vervoerd 
zonder eenige belemmering van verkeer of bezwaren van ongelukken”, 
aldus De Jongh. Bovendien: “Een uitbreiding van een handelsstad als 
Rotterdam stelt geheel andere eisschen dan die van een luxe stad als Den 
Haag.” 138  Deze uitspraak verschilt niet zoveel van die welke een halve 
eeuw later, na het bombardement van mei 1940 door de ondernemers 
en architecten tijdens de tweede wereldoorlog werden gedaan. De inge-
nieursethiek van De Jongh verraadt zich opnieuw in dit geval van wat  
Peters noemt bordercrossing, waarbij de kennis en technieken van één  
disciplinair veld overgezet worden naar een ander om in een specifieke 
behoefte te voorzien. In dit geval werden de ruimtelijke en technische 
configuraties van het havengebied overgezet naar de stad, om een nieuw 
soort monumentaal stadsbeeld te creëren met daarin een belangrijke rol 
voor beweging en technologie.

Parallel aan de ‘s Gravendijkwal creëerde De Jongh één van zijn grootste 
stadsesthetische kunstwerken: de Heemraadssingel. De singel was deel 
van de uitwerking van het Waterproject van Rose dat enkele decennia 
eerder was opgeleverd. De Jonghs singel was echter twee maal zo groot 
als het origineel van Rose en had een belangrijke verkeersfunctie. De 
enorme schaal van de singel, de brede wegen, de zevendubbele bo-
menrij, de grillige waterpartijen en de weidsheid van de gazons gaven 
een indruk van de schaalsprong die de Rotterdamse stedenbouw had 
doorgemaakt sinds Rose’s Westersingel werd aangelegd. 139  De singel, 
de goederenboulevard en de haven vormden de draagstructuur voor de 

stadsuitbreiding. De ongebreidelde groei van de industriële stad lijkt in 
het tweede uitbreidingsplan op een andere manier te zijn geregisseerd 
dan voorheen gebruikelijk was. De beroemde annexatiedrift van Rot-
terdam deed zich in het plan van De Jongh niet voor als het vanuit een 
dichtslibbend centrum opslokken van gemeentes die toevallig binnen de 
steeds ruimere stadsgrenzen vielen, maar als het gericht aanleggen van 
nieuwe ontwikkelingskernen en -lijnen. Met het tweede Coolpolderplan, 
deed De Jongh hetzelfde als met Charlois op Zuid. Hij maakte gebruik 
van bestaande historische kernen om de oriëntatiepunten voor de nieuwe 
havenstad uit te zetten en de groei van de stad te manipuleren.

Het leek alsof De Jongh het centrum van Rotterdam wilde verplaatsen 
naar de uitbreidingswijk in de Coolpolder, tussen Delfshaven en het 
oude Rotterdam in. Niemand in het politieke en ambtelijke apparaat was 
echter bereid het nieuwe centrum een meter verder dan de Coolsingel 
te bouwen. De Jongh anticipeerde op de verandering van gedachten in 
het stadhuis en voorzag in de toekomst een nieuw stadhuis in de nieu-
we stad ten westen van de Westersingel. De macrostructuur van water, 
groen, spoorlijnen, straten en pleinen die De Jongh projecteerde op de 
Coolpolder was er op gericht het nieuwe centrum te huisvesten in een 
ruim opgezet monumentaal stadscentrum geïnspireerd op het quartier 
Léopold in Brussel, maar dan met treinen, havenkranen en ‘zeekastelen’ 
als achtergrond. 140  Daarom werd op deze plek de montage van spoor, 
water, weg en bebouwing zoals die eerder was toegepast op Zuid extra 
zwaar aangezet, met een architectonische monumentaliteit typisch voor 
Rotterdam. Het nieuwe Raadhuisplein zou uniek op de wereld zijn ge-
weest omdat het haar schoonheid zou ontlenen aan de boten, kranen, 
treinen, auto’s, trams, singels, havens en boulevards om haar heen. 141  Het 
uitbreidingsplan stond of viel niet met de evacuatie van het centrum. Het 
kon daarom in zijn hoofdlijnen worden uitgevoerd zonder dat de poli-
tiek achter de bedoelingen van De Jongh moest staan om het centrum te 
verplaatsen. Met de aanleg van Mathenesserlaan, Heemraadssingel en  
andere onderdelen van het plan werd daardoor als het ware aan twee 
steden tegelijkertijd gebouwd. De Raad dacht een uitbreidingswijk te 
bouwen; De Jongh ontwierp een nieuw stadscentrum. Hij leek er van uit 
te zijn gegaan dat als de ware schaal, schoonheid en dynamiek van het 
nieuwe westen zichtbaar zou worden, het bestuur alsnog zou besluiten 
er haar hoofdkwartier te vestigen. Van de gebouwen die dit stadsdeel tot 
centrum hadden moeten maken zoals een nieuw Raadhuis, een nieuw 
archief en een nieuw museum, is uiteindelijk alleen het archiefgebouw 
gerealiseerd. Het werd in 1899 aan de Mathenesserlaan gebouwd naar een 
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ontwerp van de architect Logemann. 142  Daardoor neemt het nog steeds 
een enigszins afgelegen positie in ten opzichte van wat uiteindelijk toch 
het stadscentrum bleef. Dit heeft overigens wel betekend dat het archief 
van de stad de oorlog overleefde.

Het kegelplan
Het stedelijk project van G.J. de Jongh kan niet worden gereduceerd tot 
één uitbreidingsplan voor Rotterdam. Er bestaat wel één onuitgevoerd 
project dat beschouwd kan worden als de sluitsteen voor de serie ingre-
pen die hij in de stad deed. De Jongh en Gemeentewerken zochten naar  
de beste oplossing voor de ongelijkvloerse kruising van de Heemraads-
singel met het spoorwegtalud ten westen van het station Delftse Poort. 
Van belang was eveneens om de indrukwekkende schoonheid die men 
de spoorwegen toedichtte onderdeel te maken van het stadsbeeld. De 
Jongh kon in Engeland, Duitsland, Frankrijk, België en in zijn eigen 
haven zien hoe de spoorlijnen niet langer twee of meer lijnen op de 
grond waren maar hun eigen landschappen in en om de stad creëerden. 
De Jonghs collega’s waren er echter nog niet in geslaagd de rangeerter-
reinen en spoorwegtaluds, waar soms dertig spoorlijnen naast elkaar 
op een immense dijk lagen, ook werkelijk in de stedelijke structuur te 
integreren. 143  In het laatste decennium van zijn carrière gebruikte De 
Jongh het spoor als drijvende kracht voor de nieuwe stedelijke ontwik-
kelingen op Noord, net zoals hij daarvoor de aanleg van havens had 
aangegrepen op Zuid. Het stedelijke belang van het spoor werd voor 
het eerst duidelijk in De Jonghs voorstellen voor de uitbreiding van 
Blijdorp en Bergpolder uit 1901. De twee belangrijkste planelementen 
waren de grote ceintuurweg, die de noordelijke uitbreidingswijken met 
die in het westen zou verbinden, en het spoorwegemplacement, dat de 
wijken juist van elkaar zou scheiden. 144  In dit plan zou de Heemraads-
singel deel gaan uitmaken van de ceintuurweg. De monumentale singel 
werd geflankeerd door een brede verkeersweg, die zou aansluiten bij 
een weg die met een wijde boog naar de Kralingse plas zou lopen, en 
vervolgens naar Woudestein in het westen. Een tweede systeem van 
doorgaande wegen werd gekoppeld aan de spoorlijnen waarbinnen de 
wijken waren geprojecteerd. De fusie van verkeerswegen met spoordijken 
bracht men voor elkaar door de toevoeging van een derde element – of 
netwerk – de singel. De smalle sloten in de binnenbocht van de dijken 
van de havenspoorweg en de lijn naar Utrecht werden getransformeerd 
in een ensemble van kronkelige waterpartijen, glooiende grasvelden en 
diverse boomsoorten. Hierlangs werd een brede weg aangelegd. Precies 
waar de Heemraadssingel begon, ontmoetten de beide lijnen elkaar en 

liepen zij gebundeld naar het station. Het spoorwegemplacement vormde 
zodoende het middelpunt van een ensemble van weg, singel, spoordijk, 
singel, weg, waarvan het profiel enkele honderden meters breed was.  
Het was alsof de Heemraadssingel werd gespiegeld aan weerszijden van  
het spoorwegemplacement. Treinen naderden tussen hoge bomen en 
waterpartijen het station; de flanken van de dijk vloeiden op natuurlijke 
wijze over in de glooiende gazons; zwanen landden op het water en de 
eerste auto’s reden langs een kilometerslang park de stad in. Het was niet 
in de eerste plaats bedoeld als een aantrekkelijk décor voor de inkomende 
reiziger maar als een pragmatisch instrument. Door het bundelen van 
diverse netwerken, water, groen, spoor en verkeer, werd het totaal groter 
dan de som der delen.

De Jongh stelde voor twee overgangen te maken; één vanaf de ‘s Gra-
vendijkwal, en één vanaf de Heemraadssingel. De eerste zou bestaan uit  
een trappenbrug voor het wandel- en fietsverkeer. De tweede zou het 
grote verkeer van de ceintuurweg met een viaduct over het spoor bren-
gen. Op deze plek lagen de stadsdelen veel dieper ten opzichte van de 
spoordijk en zouden er enorme ophogingen nodig zijn om het verkeer 
op de gewenste hoogte te brengen van 8 meter boven N.A.P. In de ver-
knoping van de Heemraadssingel met het spoorwegtalud zag De Jongh 
een kans om de koppeling van netwerken en de stedelijke dynamiek tot 
een monumentaal hoogtepunt te brengen. Aan weerszijden van het spoor 
moesten in wat rond de eeuwwisseling het ‘kegelplan’ werd genoemd 80 
ha grond tot 5 meter worden opgehoogd. De ceintuurweg rees omhoog 
met twee kegelvormige grondlichamen, en oversteeg door middel van een 
monumentale stenen en stalen brug het spoorwegemplacement. 145  Het 
ceintuurverkeer werd vanuit de diepte van de polder omhoog geslingerd 
– even was het spoorwegemplacement een snelstromende rivier onder 
een brug – reed weer omlaag en vervolgde zijn tocht door de stad. Dit 
plan zou het hoogtepunt zijn geweest van De Jonghs werk in Rotterdam. 
Zijn stedelijk project zou zich hebben geopenbaard als de regie van de 
verschillende technologische netwerken tot een meeslepend spektakel 
van stedelijke modernisering en groei.

Het verzet tegen dit plan vanuit het stadsbestuur was groot. Eigenlijk 
wilde men een tunnel, omdat dit goedkoper was. Het stadsbestuur was 
zo tegen het kegelplan gekeerd, dat ze pleitte voor de ophoging van de 
spoordijk zodat een tunnel zeker goedkoper zou zijn dan een viaduct. 146  
De Jongh verzette zich tot aan het einde van zijn dienstbetrekking tegen 
de kritiek op het kegelplan. Zijn strijdlust werd ingegeven door het feit 

afb. 39, 40
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dat dit project voor hem het summum van zijn werk aan Rotterdam 
zou betekenen, en dat de kritiek zich juist richtte op wat we als de kern 
van zijn werk kunnen beschouwen. Het stadsbestuur vond dat als De 
Jongh een schitterend panorama wilde, hij maar een uitzichttoren moest 
bouwen. 147

In 1907 kwam De Jongh met een nieuw plan: Spoorwegen in en om Rot-
terdam. 148  Daarmee probeerde hij de bezwaren tegen zijn kegelplan te 
ontkrachten door het project in een internationaal kader te plaatsen. Het 
thema was de hedendaagse ontwikkelingen in de positie van stations 
en spoorwegemplacementen in de stad. Uit de lyrische beschrijvingen 
van de mogelijkheden van het spoor wordt het duidelijk dat De Jongh 
van de spoorwegen een even grote stedelijke vernieuwing verwachtte als 
twintig jaar eerder van de havenaanleg. 149  De Jongh liet een groot aantal 
Europese stationsemplacementen op een uniforme schaal tekenen. Zijn 
voorstellen voor Rotterdam werden in dezelfde schaal getekend. De inter-
nationale voorbeelden staan voor al dan niet succesvolle oplossingen van 
een vraagstuk dat ook op Rotterdam van toepassing was: de confrontatie 
van spoorwegen met wegverkeer. In Leipzig had men bijvoorbeeld het 
emplacement in een open ingraving aangelegd, zodat de straten er door 
middel van bruggen overheen gelegd konden worden. In Londen had 
men het probleem van de kopstations, en hun onderlinge verbinding, 
dat men oploste door onder de Theems ondergrondse treintunnels aan 
te leggen. In Parijs had men hetzelfde probleem, maar legde men een 
ceintuurbaan aan die de kopstations ‘buitenom’ met elkaar verbond: la 
petite ceinture. Over de ondergrondse tunnel tussen de stations Bruxelles-
Nord en Bruxelles-Midi zegt De Jongh tenslotte: “Dit is zeker één van de 
sprekendste voorbeelden om aan te tonen dat kopstations en gordelbanen 
voor een groot doorgaand verkeer niet voldoende zijn.” 150  In Amsterdam 
was De Jongh enthousiast over de ligging van het Centraalstation, maar 
tegelijkertijd pleitte hij voor een aanplemping van het Westelijk en Ooste-
lijk dok om hier bedrijfsterreinen aan te leggen, die met een groot aantal 
bruggen met het centrum verbonden zouden zijn. Over Utrecht schreef 
hij: “Geen stad ondervindt in zo hoge mate als Utrecht de bezwaren van 
de haar omknellende spoorwegen, ten opzichte van het gewoon verkeer 
te land en met betrekking tot de stadsuitbreiding.” 151 

De Jonghs favoriete casus was echter Berlijn; hier had men in de jaren 
zeventig van de negentiende eeuw de Stadtbahn gebouwd, een bovengrondse 
stadsmetro. Deze bestond uit stenen viaducten met twee sporen voor 
stadstreinen en twee voor internationale goederentreinen; ‘s nachts reden 

er goederentreinen overheen. De Jongh schreef: “Om 1 uur ‘s nachts zag 
ik daar aan de Alexanderplatz de groentrein aankomen die ‘s morgens te 
voren om 9 uur Rotterdam verlaten had.” 152  De Jongh had verschillende 
redenen om door de Stadtbahn gefascineerd te zijn: Ten eerste was de 
Stadtbahn een voorbeeld van de vermenging van passagiersverkeer en 
goederenverkeer en werd hier de werkstad en de woonstad vermengd op 
een manier die ook hij nastreefde. Ten tweede zag De Jongh misschien 
de werkelijke schaal van de hedendaagse stad voor ogen, in de vorm van 
de groenten die uit Rotterdam in Berlijn aankwamen. De Jonghs visioen 
liet zien dat de steden door de infrastructuur onderling verbonden waren, 
zelfs deel uitmaakten van iets dat veel later één grote virtuele metropool 
genoemd zou worden. 153  Rotterdam en Berlijn maakten deel uit van één 
structuur, waarin de netwerken tegelijkertijd opereren op het niveau van 
de buurt als op het niveau van de wereld. De steden openden zich naar 
elkaar over afstanden van honderden of duizenden kilometers. Die nacht 
op Alexanderplatz zag De Jongh wellicht hoe Rotterdam slechts een deel 
was van een enorme gemeenschap van mensen en goederen die bestaat 
bij gratie van de snelheid van de uitwisselingen, zonder grenzen.

De Jongh confronteerde in zijn rapport het Rotterdamse stadsbestuur met  
de onafwendbaarheid van de toekomstige ontwikkeling van de stad. “Wat  
zal de toekomst voor Rotterdam brengen ten opzichte van het spoorweg-
verkeer? Wij moeten daarbij bedenken dat Rotterdam tegen het midden 
van deze eeuw meer dan een miljoen inwoners zal tellen, dat Rotterdam 
zal worden de grootste en bedrijvigste stad van ons vaderland. Die toename 
van bevolking, die steeds groter wordende betekenis van onze stad als 
knooppunt van het wereldverkeer, zal een daarmee geëvenredigde uitbrei-
ding van het spoorwegverkeer met zich meebrengen. De aaneengesloten 
bebouwing zal zich tot voorbij Schiedam uitstrekken; het buurtverkeer zal 
toenemen en nieuwe lijnen zullen worden aangelegd, waaronder zeker 
eene die Rotterdam en Amsterdam linea recta verbindt.” 154 

In die context presenteerde De Jongh de spoorwegen als de infrastructuur 
die hoort bij een stedelijke agglomeratie van deze schaal. Spoorwegen 
bezaten niet alleen de vereiste schaal, snelheid en capaciteit, zij zouden 
zowel het goederenvervoer als het mensenvervoer kunnen opnemen. 
Daardoor maakten zij het mogelijk de twee aspecten van de bedrijvige 
stad te bundelen. Het kegelplan was bedoeld als een stedenbouwkundig 
kunstwerk met dezelfde betekenis voor de gemechaniseerde netwerkstad, 
als het dorpsplein heeft voor het dorp. In het kegelplan werd de essentie 
van de stad tot uitdrukking gebracht in een rijke enscenering van ver-
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schillende routes, beelden en functies. In zijn pleidooi voor het plan is 
De Jongh expliciet over zijn esthetische en stedenbouwkundige ambities: 
”Wanneer men zich voorstelt den Heemraadssingel, die over een 25 tal 
jaren verrukkelijk mooi zal zijn, langzaam oploopende totdat hij op het 
hoogste punt bij de brug den omtrek beheerscht, waar een portiek van 
de brug zich scherp tegen de lucht kan aftekenen, het stationsterrein in 
de diepte latende, een uitzicht openende naar 4 zijden langs beplante 
weteringen, die den spoorweg begrenzen en in het andere stadsgedeelte, 
dan kan voor iemand, die iets voelt voor het schoon van stedenbouw, de 
keuze niet moeilijk zijn.” 155 

De Jongh presenteerde zijn kegelplan in een periode dat zijn macht over 
Rotterdam steeds minder vanzelfsprekend werd. Zijn onverzettelijkheid 
ging gelijk op met de weerzin van de bestuurders. Het ging echter om 
meer dan het plan en de persoon Gerrit Jan de Jongh. Het stedelijk project 
onder De Jongh hing volledig samen met de integratie van de verschillende 
werkvelden van de dienst Gemeentewerken in één enkele hiërarchie. 
Hierdoor waren ingenieurswerk, stedenbouw en zelfs telecommunicatie 
delen van één centraal geleide onderneming. Deze organisatorische en 
fysieke verknoping en overlapping kreeg zijn hoogtepunt in het kegel-
plan. De basis hiervoor, de synergie van de verschillende disciplines, 
was precies hetgeen wat werd ontmanteld aan het einde van De Jonghs 
régime. Twee jaar na zijn afscheid in 1910 zou men de dienst Gemeen-
tewerken opsplitsen in vijf hoofdafdelingen: Havenwerken, Bestratingen, 
Architectuur & Stedenbouw, Werktuigen en Speciale Werken. 156  Het 
stedelijk project, waarmee de gemeentelijke overheid de regie voerde 
over de gelijktijdige aanleg en transformatie van haar verschillende fy-
sieke en organisatorische netwerken en onderdelen, zou hierna moeilijk 
te identificeren zijn. Door de Woningwet zou stedenbouw – het maken 
van uitbreidingsplannen – gezien worden als datgene waarmee de stad 
haar sociale, economische en culturele conditie en ambitie openbaart. 
Maar het stedelijk project als een pragmatische cultuur van het dingen 
met elkaar verbinden, van het regisseren van dynamische processen en 
van het ‘werk met werk maken’, zou echter op de werkvloer van de stad 
blijven voortbestaan.
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Hoofdstuk 2

Rotterdam verdwijnt en 
verschijnt, 1940  – 1948

INLEIDING

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

 149. Het grootste deel van het rapport behandelde een netwerk van goe-
derenstations over de gehele stad en de ideale structuur van een stationsem-
placement: “Wanneer een stad een groote uitgebreidheid verkrijgt, kan men 
niet met één locaal-goederenstation volstaan, maar moet zowel in het cen-
trum als in de noordelijke, zuidelijke, westelijke en oostelijke stadskwartie-
ren locaal-goederenstations worden aangetroffen. Een inwoner van ’t noor-
den van een groote stad kan zijn goed toch niet in’t zuiden der stad gaan    
halen; de locale transport kosten zouden daardoor in vele gevallen grooter 
worden dan het spoorwegvervoer over vrij grote afstand.” Niet alleen moest 
de stad voor De Jongh goed bereikbaar zijn voor goederen, eenmaal daar 
aangekomen moesten deze ook zo snel en efficiënt mogelijk over de stad ver-
spreid kunnen worden. Zie: G.J. de Jongh, Spoorwegen in en rond Rotterdam, 
Rotterdam 1907
 150. G.J. de Jongh, Spoorwegen in en rond Rotterdam, Rotterdam 1907, p. 4
 151. ibidem, p. 14
 152. ibidem, p. 5
 153. R. Koolhaas, ‘Quantum Leap, Euralille: Centre International d’Affai-
res, Lille, France, 1994’, in: O.M.A. , R. Koolhaas, B. Mau, S,M,L,XL , Rotter-
dam 1995, p. 1156 – 1209
 154. G.J. de Jongh, Spoorwegen in en rond Rotterdam, Rotterdam 1907, p. 26
 155. ibidem
 156. J. Nieuwenhuis, Mensen maken een stad 1855 – 1955 uit de geschiedenis 
van de dienst van Gemeentewerken te Rotterdam, Rotterdam 1955, p. 185 – 193; 
H. Moscowiter, ‘Een civieltechnische supermarkt van alle tijden’, in: H. Mos-
cowiter (red.), Op de groei gemaakt, ‘geriefelijkheden voor een wel-ingerigte stad’, 
anderhalve eeuw Gemeentewerken Rotterdam, Rotterdam 1996, p. 32 – 34
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volgt samen: “Het AUP portretteert de bestaande en toekomstige stad, in 
die zin dat het de sociale, economische en ruimtelijke ontwikkelingen die 
het in de stad waarnam ontwerpbaar probeerde te maken. Het Basisplan 
projecteert een in wezen abstract model en ontleent de gewenste sociale 
en economische verhoudingen aan krachtige, deels propagandistische 
visioenen van een nieuwe tijd. Van Traa achtte het ongewenst dit model 
vast te leggen binnen een driedimensionale, stedenbouwkundige vormge-
ving. Niet het AUP, maar het Basisplan introduceerde in de Nederlandse 
stedenbouw de ‘moderne’ planningsprincipes die tot in de jaren zeventig 
het transformatieproces van stad en landschap zouden domineren...” 4  Door 
zijn nuchtere, ontmythologiserende aanpak slaagde Wagenaar erin de 
wederopbouw van Rotterdam te ontdoen van haar eenmaligheid en haar 
te reconstrueren in termen van de hedendaagse planning en stedenbouw. 
In de laatste alinea’s van zijn proefschrift speculeert Wagenaar zelfs dat 
het wellicht beter was geweest als men Witteveens plan onverkort had 
uitgevoerd, in plaats van verder te gaan met het Basisplan. 5  Wagenaars 
kritiek op het Basisplan spitst zich vooral toe op de ontkoppeling van vorm 
en inhoud. De ontwerpers van het Basisplan verweet hij een stedenbouw 
in het leven te hebben geroepen die bestaat uit beleidsvoornemens. Daar 
tegenover presenteerde hij het plan Witteveen als inspiratie om de stad 
te herontdekken als een eenheid van vorm en inhoud. Het resultaat van 
een dergelijke heroriëntatie zou volgens Wagenaar een ontsnapping heb-
ben geboden uit de postmoderne crisis waarin hij de stedenbouw van 
de jaren tachtig en negentig plaatste. 6  In plaats van de wederopbouw 
te beschrijven vanuit haar historische aanleiding, de vernietiging van 
Rotterdam, analyseerde Wagenaar haar langs de lijnen van de dialectiek 
tussen eindbeeld- en procesplanning die het stedenbouwdebat vanaf de 
jaren zeventig kenmerkt. 7

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

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

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

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

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

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

VERDWIJNING

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PUINSCHRIJVERS

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

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

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

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

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

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

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

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

afb. 43, 44, 53 – 56
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het drama van Rotterdam. Ze maakten zich tegelijkertijd zorgen om hun 
krachteloosheid als schrijvers in het licht van de recente gebeurtenissen 
en vroegen zich af welk passend literair antwoord zij konden geven. De 
conclusie was dat men het spel niet kon schrijven zonder ook het leed, 
de verwoesting, kortom het puin erbij te betrekken. Koolhaas voegde 
daaraan toe: ”Maar we moeten niet stilstaan bij het puin; het moet 
een spel zijn uit het puin geboren, maar het moet den blik er overheen 
richten, naar de toekomst.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OPPOSITIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STEDENBOUW IN OORLOGSTIJD

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

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

De stad in elementen, voorjaar 1944
In het voorjaar van 1944 verrichtte Van den Broek een studie naar de 
Nieuwe Werken, het gebied rond de Veerhaven. Dit stadsgedeelte was in 
de negentiende eeuw gebouwd naar een plan van W.N. Rose en maakte 
deel uit van zijn nooit voltooide Coolpolderplan. Onder Rose’s opvolgers 
bij de Gemeentelijke Technische Dienst zou het gebied worden aan-
gevuld met imposante villa’s, verzamel- en werkgebouwen. Het meest 
karakteristieke deel was het Calandplein, waar de strakke neoklassieke 
gevels naar binnen vouwen en een kwart-cirkelvormig plein aan de 
Maas en de Veerhaven vormen. De OpRo had deze locatie geselecteerd 
om er één van de thema’s van de nieuwe stad op te projecteren: het tot 
uiting brengen van de relatie tussen de rivier en de stad. Dit thema, 
ofwel ‘stad-element’ werd geïntroduceerd door J.Ph. Backx, Van den 
Broeks opdrachtgever bij Thomsen’s Havenbedrijf en lid van de kleine 
commissie. De reder baseerde zijn idee voor Rotterdam op een pre-
modern stadsbegrip: “In de Bretonse dorpen trekt telkenjare voordat de 
vissersvloot uitvaart, een processie langs de schepen, waaraan het hele 
dorp deelneemt en wordt de zee en het werk van de vissers gezegend. Dit 
beeld zou ik in onze stad willen transponeren.” 66  Bij één van de eerste 
besprekingen werd aan Van den Broek de urgente opdracht gegeven 
onderzoek te doen naar de thema’s ‘Maasplein’ en ‘Maasboulevard’. 67  
Reeds na enkele dagen presenteerde Van den Broek aan de OpRo een 
conceptnota. Hierin beschreef hij de argumenten voor de aanleg van 
een ‘Maasplein’, een ‘Maasboulevard’ en voor het creëren van woon-
mogelijkheden aan de rivier. Daarin beschreef hij aan welke eisen een 
Maasplein moest voldoen, welke stedenbouwkundige middelen hiervoor 
ingezet moesten worden en welke locaties op basis van het voorafgaande 
geschikt waren: “Het mogelijk creëren van een Maasplein is gegrond 

afb. 68, 69
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op het verlangen om een duidelijk ontmoetingspunt te hebben van de 
stad met de rivier bij feestelijke gelegenheden, optochten, ontvangsten 
(zie Nota Dr. Backx). Het moet echter voor meer bestemd zijn dan dit 
enkele gebruik, integendeel een blijvende, levende betekenis hebben. 
Het moet interessante, zo mogelijk monumentale wanden hebben waarin 
openbare diensten of ondernemingen zijn ondergebracht, die met het 
water te maken hebben. Het moet het natuurlijke einde vormen van een 
ruime, levendige zo mogelijk majestueuze verbindingsweg met de stad, 
die voor officiële ontvangsten betekenis heeft, en gemakkelijk bezoek 
van de uitzichtgelegenheid trekt. Als ruimte zou het nieuwe Beursplein 
hieraan voldoen, maar het is in feite te uitsluitend een verkeersplein (3 
soorten: weg, spoor en water) waar feestelijkheden belemmerend zou-
den werken, en daarom is dit plan als uitzichtmogelijkheid ook minder 
geschikt. 3 punten komen in aanmerking voor een Maasplein: a. Wil-
lemsplein, b. Westplein (Veerhaven), c. Heuvel (Zocherspark)... De 2 
omschreven eisen voor het plein maken ingrijpende wijzigingen van de 
bebouwing daartoe nodig. Willemsplein en Westplein zijn zonder meer 
niet geschikt en met kleine wijzigingen nauwelijks tot meer monumentale 
vorm te brengen. Een grootse ontplooiing van de stad naar de rivier zal 
wel mogelijk zijn maar grote durf vereisen.” 68

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IDEE EN VORM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Het stedenbouwkundig denken van Van den Broek in die jaren was niet, 
zoals dat Van Lohuizen en Van Eesteren, gefundeerd op een objectieve 
en op afstand uitgevoerde survey naar de kwantitatieve aspecten van de 
stad. Het stedelijk project van Van den Broek ontbeerde ook de dimensie 
van het panoramisch overzicht over de gehele stad en haar werkin-
gen. Ook hanteerde hij geen theoretisch model van de stad waarmee de 
verschillende onderdelen van de stedelijke samenleving georganiseerd 
zouden kunnen worden. Dit is des te opvallender gezien het feit dat 
op datzelfde moment in de Rotterdamse wederopbouw de progressieve 
ontwerpers, de bouwwereld en de ambtenarij elkaar bij het bouwen van 
de uitbreidingswijken vonden in het uitvoeren van een dergelijk model: 
de wijkgedachte. De wijkgedachte was software, orgware en hardware te-
gelijkertijd. Zij was gebaseerd op een sociologisch model van het individu 
dat zich door achtereenvolgens het gezin, de straat, de buurt en de wijk, 
verhoudt tot de stad. De wijkgedachte hield ook een administratief en 
programmatisch systeem in dat bestond uit herhaalbare demografische 
eenheden. Zo ontstonden de stempelbuurten of wooneenheden, waar de 
jonge koppels en jonge gezinnen gehuisvest werden in flats, de grotere 



170 171

gezinnen in rijtjeshuizen en de bejaarden in bungalows. Deze bouwkundige 
eenheden werden samengebracht in stedenbouwkundige eenheden met 
een exact berekende hoeveelheid groen en winkels. Deze werden weer 
samengebracht in wijken rond een wijkcentrum met grotere winkels en 
een flatgebouw voor mensen die het wijk- of zelfs het stadsleven verko-
zen boven het buurtleven. De wijken werden tenslotte in een kring rond 
Rotterdam gebouwd: Pendrecht, Zuidwijk, Hoogvliet, IJsselmonde etc. 
De vorm van deze steden was een directe driedimensionale vertaling 
van een diagrammatisch stadsidee, uitvoerbaar dankzij een bestuurlijk 
systeem dat dezelfde hiërarchie volgde. 93

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

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

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

EINDE: DE LIJNBAAN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Het lijkt erop dat Van den Broek uit zijn ervaring met het werken aan de 
wederopbouw van Rotterdam drie conclusies had getrokken. De eerste 
zou kunnen zijn geweest dat hij inzag dat niet de vorm van de stad, maar 
haar programmatische structuur, haar organisatie en haar infrastruc-
tuur van wezenlijke betekenis waren voor haar functioneren. De tweede 
conclusie zou geweest kunnen zijn, dat er een zelfstandige en bovendien 
zeer sterke behoefte is aan vorm, als één van de belangrijkste middelen 
om de stad een collectieve betekenis te geven. De derde conclusie zou 
dan geweest zijn dat het eerste en het tweede relatief los van elkaar tot 
stand komen, maar niet zonder elkaar kunnen bestaan. We zouden de 
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interne structuur van het architectenbureau Van den Broek & Bakema 
(1948 – 1978) kunnen zien als de weerspiegeling van deze conclusies en 
als de logische consequentie van een ontwikkeling die Van den Broek 
tijdens de oorlog had doorgemaakt. Tot de oorlog waren de architecto-
nische vormen die Van den Broek schiep en de logistieke structuren die 
hij ervoor creëerde nog onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tijdens 
de oorlog ging hij zich bezig houden met steeds grotere maar ook met 
steeds minder zichtbare structuren. Naarmate zijn invloed toenam, nam 
de architectonische aanwezigheid van zijn ontwerpen af. Waarschijnlijk 
trok hem in Bakema de pure complementariteit van zijn positie aan. Van 
den Broek liet aan Bakema de voor een architectenbureau fundamentele 
taak van het doen van culturele uitspraken in en over beton, baksteen, 
hout en staal en werkte zelf steeds verder aan het van binnenuit opti-
maliseren van het web van netwerken waar Nederland uit bestaat. Dit 
was een bijna ideale taakverdeling en leverde daardoor een zeldzaam 
invloedrijk Nederlands architectenbureau op. Van den Broek & Bakema 
is in Nederland in ieder geval het enige naoorlogse bureau geweest dat 
zowel voor als achter de schermen consistent invloedrijk en vernieuwend 
is geweest. Bakema, in het midden van de belangstelling, tekende voor 
de rol van architectuurvernieuwer terwijl Van den Broek zijn werk als 
systeemvernieuwer doorzette, in de luwte van de retoriek.

NOTEN PAGINA 119 – 128



178 179

 40. M. Küper, I. van Zijl, Gerrit Th. Rietveld, The Complete Works 1888-
1964, Utrecht 1992, p. 201 (werknummer 316, zomerhuis Lanjouw, Loos-
drecht 1940), p. 204 (werknummer 325, zomerhuis Verrijn-Stuart, Breuke-
len St. Pieters 1940 – 1941), p. 208 (werknummer 332, woonhuis Nijland, 
Bilthoven 1940 – 1942)

 41. S. Gablik, Magritte, London 1985, p. 145 – 153
 42. J. H. van den Broek, Plantoelichting Circus te Rotterdam, werknummer 
766, maart 1945, Archief Van den Broek & Bakema, Nederlands Architec-
tuurinstituut
 43. W. Nerdinger, Walter Gropius, Der Architekt Walter Gropius, Zeichnun-
gen, Pläne, Foto’s, Werkverzeichnis, Berlin 1985, p. 94 – 99
 44. geciteerd in: C. de Wit, Johan Niegeman 1902-1977, Bauhaus, Sowjet 
Unie, Amsterdam, Amsterdam 1979, p. 27 – 29
 45. J. H. van den Broek, Plantoelichting Circus te Rotterdam, werknummer 
766, maart 1945, Archief Van den Broek & Bakema, Nederlands Architec-
tuurinstituut
 46. C. Wagenaar, Die Neue Stadt Rotterdam im 20 jahrhundert. Utopie und 
Realität , Münster 1993, p. 72 – 74
 47. T. Idsinga, J. Schilt, Architekt W. Van Tijen, 1894 – 1974, ’s-Gravenhage 
1987, p. 80
 48. L. de Klerk, Particuliere plannen Denkbeelden en initiatieven van de ste-
delijke elite inzake de volkswoningbouw en de stedenbouw in Rotterdam, 1860 –
1950, Rotterdam 1998
 49. C. Wagenaar, Welvaartsstad in wording, de wederopbouw van Rotterdam 
1940 – 1952, Rotterdam 1993, p. 215 – 236
 50. L. de Klerk, Particuliere plannen Denkbeelden en initiatieven van de ste-
delijke elite inzake de volkswoningbouw en de stedenbouw in Rotterdam, 1860 –
1950, Rotterdam 1998, p. 229 – 230, p. 376
 51. C. Wagenaar, Welvaartsstad in wording, de wederopbouw van Rotterdam 
1940 – 1952, Rotterdam 1993, p. 218 – 219
 52. L. de Klerk, Particuliere plannen Denkbeelden en initiatieven van de ste-
delijke elite inzake de volkswoningbouw en de stedenbouw in Rotterdam, 1860 –
1950, Rotterdam 1998, p. 230 – 231
 53. C. Wagenaar, Welvaartsstad in wording, de wederopbouw van Rotterdam 
1940 – 1952, Rotterdam 1993, p. 226 – 229; L. de Klerk, Particuliere plannen 
Denkbeelden en initiatieven van de stedelijke elite inzake de volkswoningbouw en 
de stedenbouw in Rotterdam, 1860 – 1950, Rotterdam 1998, p. 242
 54. L. de Klerk, Particuliere plannen Denkbeelden en initiatieven van de ste-
delijke elite inzake de volkswoningbouw en de stedenbouw in Rotterdam, 1860 –
1950, Rotterdam 1998, p. 237 – 238
 55. E. Roelofsz, De frustratie van een droom, de wederopbouw van de in Mei 
1940 verwoeste delen van de binnenstad, Kralingen en het noordereiland van 
Rotterdam 1940 – 1950, Rotterdam 1989, p. 122 – 124
 56. F. Kauffmann, ‘Naar een ‘modern’ stadscentrum’, in: W. Beeren (red.), 
Het Nieuwe Bouwen, Rotterdam 1920 – 1960, Delft 1982, p. 77 – 107
 57. Zo was de uiteindelijke vorm die het Hofplein na de oorlog kreeg al 
getekend, nog voordat het veel beschreven conflict tussen J.J.P. Oud en W.G. 
Witteveen over welke stedenbouwkundige principes er aan het plein ten 
grondslag moeten liggen ook maar begonnen was. Zie: D. Broekhuizen, De 

 22. L. Ott, Van luchtkasteel tot koopmansburcht , Rotterdam 1969
 23. Rem Koolhaas zou zelf in de jaren zeventig en tachtig van de twintig-
ste eeuw pleidooien houden voor de stedenbouwkundige leegte van Rotter-
dam. Zie: R. Koolhaas, B. Mau en O.M.A. , S,M,L,XL , Rotterdam 1995, 
p. 204 – 209, p. 518 – 541
 24. J. Bonten, Anton Koolhaas, Nijmegen 1980, p. 18
 25. A.L. Sötemann, Een dichter en zijn wereld, over J.C. Bloem, Groningen 
1994, p. 101
 26. K. Honnef, H.M. Schmidt, Aus den Trümmer. Kunst und Kultur im 
Rheinland und Westfalen 1945 – 1952: Neubeginn und Kontnuität , Köln Bonn 
1985
 27. K. Bosma, C. Wagenaar, ‘Inleiding’, in: K. Bosma, C. Wagenaar (red.), 
Een geruisloze doorbraak, De geschiedenis van architectuur en stedenbouw tijdens 
de bezetting en de wederopbouw van Nederland, Rotterdam 1995, p. 12 – 16
 28. zie hiervoor ook: W. Vanstiphout, ‘De grammatica van het onaanzien-
lijke’, in: Feit & Fictie. Tijdschrift voor de geschiedenis van de representatie, 1993 
nr. 2, p. 89 – 106
 29. B. Stroman, ‘Koraal’, in: J. W. de Boer e.a., Stukgoed, Rotterdam 1941, 
p. 78 – 99
 30. Architectuurhistorica Michelle Provoost heeft laten zien dat men in de 
jaren dertig opereerde vanuit een gevoel van haat voor het oude, organische 
stadsweefsel. In haar ogen begon de wederopbouw van Rotterdam al voor 
het bombardement. Zie: M. Provoost, ‘Massa en Weerstand’, in: M. Aarts 
(red.), Vijftig Jaar Wederopbouw Rotterdam, een geschiedenis van toekomstvi-
sies, Rotterdam 1995, p. 65 – 96
 31. A.L. Sötemann, Een dichter en zijn wereld, over J. C. Bloem, Groningen 
1994, p. 64
 32. J.P. Mieras, ‘Een uithoekje van een wereldstad’, in: Bouwkundig Week-
blad, 1923 nr. 44, p. 381 – 386
 33. E. Roelofsz, De frustratie van een droom, de wederopbouw van de in Mei 
1940 verwoeste delen van de binnenstad, Kralingen en het noordereiland van 
Rotterdam 1940 – 1950, Rotterdam 1989, p. 34 – 37
 34. zie hiervoor: R. Banham, Los Angeles, the Architecture of four Ecologies, 
London 1971 en R. Venturi, D. Scott-Brown, S. Izenour, Learning from Las 
Vegas, London 1972
 35. A. Dabrowski, ‘Uit nood geboren: de binnenstad als winkelcentrum’, 
in: G. Andela, C. Wagenaar (red.), Een stad voor het leven, wederopbouw Rot-
terdam 1940 – 1965, Rotterdam 1995, p. 73 – 97
 36. F. Kauffmann, ‘Naar een ‘modern’ stadscentrum’, in: W. Beeren (red.), 
Het Nieuwe Bouwen, Rotterdam 1920 – 1960, Delft 1982, p. 77 – 91
 37. A. Dabrowski, ‘Uit nood geboren: de binnenstad als winkelcentrum’, 
in: G. Andela, C. Wagenaar (red.), Een stad voor het leven, wederopbouw Rot-
terdam 1940 – 1965, Rotterdam 1995, p. 73 – 97
 38. E. Taverne, ‘The Lijnbaan (Rotterdam): a Protoype of a Postwar Ur-
ban Centre’, in: J. Diefendorf (red.), Rebuilding Europe’s Bombed Cities, Lon-
don 1990, p. 145 – 154
 39. M. Bock e.a., Van het Nieuwe Bouwen naar een Nieuwe Architectuur, 
Groep ‘32: Ontwerpen, gebouwen, stedenbouwkundige plannen 1925 – 1945, ’s-
Gravenhage 1983

NOTEN PAGINA 128 – 138 NOTEN PAGINA 138 – 149



180 181

tectonische en stedenbouwkundige betekenis van de stations wees vooruit 
naar de serie stations die zijn leerling Carel Weeber ruim dertig jaar later zou 
ontwerpen in de westelijke tak van het net. Zie: E. Taverne, Carel Weeber, ar-
chitect , Rotterdam 1990, p. 17 – 20, p. 44 – 51
 75. M. Provoost, Asfalt, Automobiliteit in de Rotterdamse stedenbouw, Rot-
terdam 1996, p. 49 – 59
 76. J.H. van den Broek, verslag bijeenkomst architectengroep, sep.1944, werk-
nummer 749, OpRo, Archief Van den Broek & Bakema, Nederlands Archi-
tectuurinstituut
 77. J.H. van den Broek, verslag bijeenkomst architectgroep 22 Februari, aan-
vraagnummer ‘BROZ 518, Adviseur van het ASRO’, Archief  J.H. van den 
Broek, Nederlands Architectuurinstituut
 78. C. van Eesteren, De conceptie van onze hedendaagse nederzettingen en 
cultuurlandschappen, hun verschijningsvorm en uitdrukking, rede uitgesproken 
bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de stedebouw-
kunde aan de Technische Hogeschool te Delft op woensdag 28 April 1948 , Am-
sterdam 1948; Th.K. van Lohuizen, De eenheid van het stedenbouwkundige 
werk, rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon 
hoogleraar in het stedebouwkundig onderzoek aan de Technische Hogeschool te 
Delft op woensdag 11 februari 1948, Rotterdam 1948
 79 zie hiervoor ook: C. van Winkel, Moderne leegte; over kunst en open-
baarheid, Nijmegen 1999, p. 13 – 32
 80. Th.K. van Lohuizen, De eenheid van het stedenbouwkundige werk, rede 
uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in 
het stedebouwkundig onderzoek aan de Technische Hogeschool te Delft op woens-
dag 11 februari 1948, Rotterdam 1948, p. 4
 81. C. van Eesteren, De conceptie van onze hedendaagse nederzettingen en 
cultuurlandschappen, hun verschijningsvorm en uitdrukking, rede uitgesproken 
bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de stedebouw-
kunde aan de Technische Hogeschool te Delft op woensdag 28 April 1948 , Am-
sterdam 1948, p. 22
 82. J.J.P. Oud, ‘Duidelijkheid in de stedenbouw’, in: Forum, 1949 nr. 4, 
p. 127 – 130; oorspronkelijk: ‘Clarity in Town- and country planning’, in: 
Housing and Town- and Country Planning, 1949 nr. 2, p. 19 – 21
 83. J.J.P. Oud, ‘Duidelijkheid in de stedenbouw’, in: Forum, 1949 nr. 4, 
p. 129
 84. Ouds oproep moet uiteraard worden gerelateerd aan de polemiek 
rondom het Shell-gebouw in Den Haag, dat hij net voor de oorlog had vol-
tooid en dat hem na de oorlog op verwensingen uit binnen- en buitenland 
was komen te staan. Zie: E. Taverne, D. Broekhuizen, Het Shell-gebouw van 
J.J.P. Oud, ontwerp en receptie, Rotterdam 1995
 85. J.H. van den Broek, ‘Het wonen in de stad’, in: Bouw, 1946 nr. 10, 
p. 666 – 669
 86. ibidem
 87. J.H. van den Broek, ‘Planologische problemen van een binnenstad’, in: 
Bouw, 1946 nr. 10, p. 674 – 765
 88. J.H. van den Broek, ‘Het wonen in de stad’, in: Bouw, 1946 nr. 10, 
p. 666 – 669
 89. J.H. van den Broek, ‘Planologische problemen van een binnenstad’, in: 

Stijl, J.J.P. Oud, toen/nu, De bijdrage van architect J.J.P. Oud aan herdenken, 
herstellen en bouwen in Nederland (1938 – 1963), Rotterdam 2000, p. 56 – 84
 58. M. Provoost, Asfalt, Automobiliteit in de Rotterdamse stedenbouw, Rot-
terdam 1996, p. 47
 59. C. Van Eesteren, toelichting bij inzending ideëen-prijsvraag wederopbouw 
Rotterdam, motto P. R , werknummer 749, 1942, Archief Van den Broek & Ba-
kema, Nederlands Architectuurinstituut
 60. ibidem
 61. Agenda voor vergadering dd. 22-3-’44 , werknummer 749, Comissie 
Herbouw- en Uitbreidingsplan (OpRo) Archief Van den Broek & Bakema, 
Nederlands Architectuurinstituut
 62. C. Wagenaar, Welvaartsstad in wording, de wederopbouw van Rotterdam 
1940 – 1952, Rotterdam 1993, p. 232
 63. W. van Tijen, brief 7 November aan leden architectenwerkgroep n.a.v. be-
spreking 4 November, aanvraagnummer ‘BROZ 518, Adviseur van het ASRO’, 
Archief J. H. van den Broek, Nederlands Architectuurinstituut
 64. Agenda voor vergadering dd. 22-3-’44, werknummer 749, Comissie 
Herbouw- en Uitbreidingsplan (OpRo) Archief Van den Broek & Bakema, 
Nederlands Architectuurinstituut
 65. C. Wagenaar, Welvaartsstad in wording, de wederopbouw van Rotterdam 
1940 – 1952, Rotterdam 1993, p. 223
 66. ibidem, p. 218
 67. Agenda voor vergadering dd. 22-3-’44 , werknummer 749, Comissie 
Herbouw- en Uitbreidingsplan (OpRo) Archief Van den Broek & Bakema, 
Nederlands Architectuurinstituut
 68. J.H. van den Broek, Concept-Nota Maasboulevard en Maasplein, 25-3-
’44, werknummer 749, Cie. stadsplan Rotterdam, Archief Van den Broek & 
Bakema, Nederlands Architectuurinstituut
 69. Ook verwijst het gebouw vooruit naar de zogenaamde kernwandge-
bouwen waarmee Van den Broek & Bakema aan het begin van de jaren zes-
tig in talloze internationale prijsvraagontwerpen roem zouden oogsten, en 
waarvan er uiteindelijk één zou worden gerealiseerd in het centrum van Til-
burg. Zie ook: W. Vanstiphout, ‘De schoolmeester en de dominee, Functie en 
vorm in het oeuvre van Van den Broek & Bakema 1948 – 1978’, in: De Archi-
tect , 1993 nr. 2, p. 50 – 69; A. Oosterman, ‘De kern van de zaak, De Katterug 
in Tilburg van Van den Broek en Bakema’, in: Archis, 1994 nr. 3, p. 38 – 45
 70. J. H. van den Broek, Nota over Maasplein en zijn stad-verbinding, dec. 
1944, werknummer 749, OpRo, Archief Van den Broek & Bakema, Neder-
lands Architectuurinstituut
 71. J. H. van den Broek, Nota Hofplein-Station-Schouwburg-Coolsingel , 23-
6-’44, werknummer 749, OpRo, Archief Van den Broek & Bakema, Neder-
lands Architectuurinstituut
 72. J. H. van den Broek, Verkeer en pleinvorm, in het bijzonder van het Hof-
plein, jan 1945, werknummer 749, OpRo, Archief Van den Broek, Neder-
lands Architectuurinstituut
 73. F. Kauffmann, ‘Naar een ‘modern’ stadscentrum’, in: W. Beeren (red.), 
Het Nieuwe Bouwen, Rotterdam 1920 – 1960, Delft 1982, p. 78 – 79
 74. Het metroproject liep uiteraard vooruit op de uiteindelijke metroaan-
leg in de jaren zestig en zeventig. Van den Broeks concentratie op de archi-

NOTEN PAGINA 149 – 160 NOTEN PAGINA 160 – 168



182 183

Hoofdstuk 3

Beaux-Arts ontwerpen in 
een gemechaniseerde stad

INLEIDING

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

Ook het prijsvraagontwerp dat Van den Broek in 1926 inzond was Beaux-
Arts. Ditmaal ging het om één van de belangrijkste en meest controversiële 
prijsvragen uit het interbellum: het paleis voor de Volkerenbond bij het 
meer van Genève. Van den Broek bracht het complexe programma onder 
in een ordelijk systeem van massa, leegte en circulatie. Hij hanteerde een 
classicistisch en monumentaal architectonisch vocabulaire. 3  De opdracht 
betrof een modern administratief centrum met een grootse symbolische 
uitstraling. In het ontwerp van Van den Broek zijn deze twee aspecten 
duidelijk en apart zichtbaar. De gevels aan het meer gaven de meeste 
aanleiding tot monumentale symboliek, terwijl het gebouw zich aan de 
rue de Lausanne – aan de kant van de Alpen – presenteert als een helder 
en functioneel kantoorgebouw. De bezoeker zou eerst een voorplein 
oprijden temidden van een repetitief complex van kantoorvleugels van 
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drie verdiepingen hoog. Van achter de kantoorvleugels zouden de toren 
en het halfronde silhouet van de koepel oprijzen. Maar vanaf het meer 
zijn de honderden kantoren nauwelijks zichtbaar, en presenteert het ge-
bouw zich als een monumentaal ensemble van elementaire volumes: een 
koepel, een kolossaalorde van zuilen tegen een immense ronde glazen pui 
en een toren met een bol erop. De salle des pas perdus biedt een uitzicht 
van 220° over het meer.

Toen van den Broek zich in 1933 voor de tweede keer inschreef voor 
een internationale open prijsvraag, was hij inmiddels een architect met 
ervaring in het realiseren van moderne gebouwen in Rotterdam. In 1933 
ging het om een beursgebouw voor de hoofdstad van Perzië, Teheran. 
Weer zond Van den Broek een ontwerp in dat in zijn axialiteit, symmetrie, 
classicistische detaillering en monumentale hiërarchie een puur voorbeeld 
was van Beaux-Arts architectuur. Het ontwerp voor het complex aan de 
Khiabane Djabba Khaneh onderscheidt zich van de eerdere prijsvraag-
ontwerpen omdat Van den Broek drie varianten aanbood in plaats van 
één definitief voorstel. Uit dezelfde architectonische elementen stelde 
hij drie verschillende gebouwen samen, die ieder op een andere manier 
het programma van eisen interpreteren. In de eerste symmetrisch opge-
zette variant is het programma opgevat als een formele compositie van 
functies, volumes en monumentaliteit met een H-vorm als plattegrond. 
De tweede variant heeft een T-vormige plattegrond; het programma is 
neergeslagen in een asymmetrische compositie die op pragmatische wijze 
reageert op de stedelijke context van verkeerswegen en bouwblokken. 
In de derde variant heeft de mogelijke groei van de ruimtebehoefte de 
hoofdrol gekregen. Parallel aan de Beurshal heeft Van den Broek de 
plaats van een mogelijke tweede hal aangegeven, waarmee het gebouw 
op termijn uitgebreid kan worden. De drie varianten vertegenwoordigen 
ieder een andere strategie om het programma van eisen aan de stad te 
relateren: als monument, als passtuk en als uitbreidbaar bouwkundig 
systeem. 4

Het ontwerp voor Teheran werpt een nieuw licht op de reputatie van 
Van den Broek als een moderne architect en op de vraag in hoeverre 
modernisme en academisme elkaar uitsluitende ontwerpmethodes zijn. 
Jürgen Joedicke, wiens teksten over Van den Broek & Bakema versche-
nen in catalogi en monografieën tussen 1963 en 2000, schreef: “In 1924 
behaalde Van den Broek zijn diploma aan de Technische Hogeschool 
te Delft. Zijn studie was nog streng academisch van aard: Tekenen van 
antieke gipsafgietsels, kennis van diverse stijlen en de kenmerken daar-

van, en een conservatieve ontwerpleer. Over de moderne architectuur en 
haar voorlopers had de student weinig gehoord. De aanleg van de jonge 
Van den Broek ging echter uit naar een zakelijke architectuur waarbij 
de constructie beslissend is voor de vormgeving. In 1928 reisde hij met 
Van Tijen naar Ernst May in Frankfurt; sindsdien was hij gewonnen 
voor de moderne architectuur.” 5

In de monografie van Rudy Stroink c.s. over het oeuvre van Van den Broek  
tussen 1928 en 1948 wordt het ontwerp voor de Volkerenbond opgenomen 
enkel als illustratie naast de spectaculaire en hypermoderne Aula van de 
Technische Universiteit in Delft van Van den Broek & Bakema uit 1959. 6  Het 
beeld lijkt te suggereren dat op het moment van de ideologische waterschei-
ding, die de prijsvraag voor Genève was, waar progressieve architecten en 
intellectuelen tegen de beslissing van de jury protesteerden om de Parijse 
académicien Paul Nénot te primeren boven Le Corbusier, Van den Broek 
nog aan de kant van de traditie stond. 7  Heeft Stroink het beeld van het 
Volkerenbondpaleis opgenomen als een ‘jeugdzonde’ die schril afsteekt bij 
het latere werk en bevestigt hij daarmee het beeld van de architect die het  
academisme heeft afgezworen ten gunste van een moderne ontwerpme-
thode? Of is het juist een onderdeel van de revisionistische visie van Stroink 
c.s. op Van den Broek en legt het beeld de doorgaande invloed bloot van 
het academische ontwerpen op de naoorlogse brutalistische gebouwen 
van Van den Broek & Bakema? Stroink c.s. doen geen uitspraken over 
de rol van de Beaux-Arts traditie in het werk van Van den Broek die het 
gebruik van de twee beelden zouden kunnen toelichten.

In het ontwerp voor Teheran benut Van den Broek de ontwerptechniek 
van de Beaux-Arts als een methode om de mogelijkheden te onderzoeken 
van een programma van eisen ten opzichte van een gegeven locatie. In 
1933 had Van den Broek nog weinig ervaring met het ontwerpen van 
publieke en monumentale gebouwen. Opdrachten hiervoor zouden pas 
komen na zijn associatie met Brinkman & Van der Vlugt in 1937. Bo-
vendien bezat Van den Broek slechts summiere informatie over de ste-
denbouwkundige context van Teheran. Wellicht ging hij met dit ontwerp 
‘terug naar school’, en greep hij terug op een puur academisme om de 
opgave terug te brengen tot een elementair ontwerpprobleem van op-
pervlakte, circulatie, ontsluiting en oriëntatie. Het ontwerp, inclusief de 
monumentaal-klassieke stijl, is daarmee een onbedoelde clue geworden 
voor het feit dat voor Van den Broek het academisch ontwerpen actueel 
was gebleven. In dit hoofdstuk ga ik uit van de stelling dat om Van den 
Broeks werk te kunnen begrijpen het van belang is om de Beaux-Arts 
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Bovendien wees Banham erop dat modernistische architecten als Le Cor-
busier bij de ruimtelijke organisatie van hun gebouwen gebruik maakten 
van de ontwerpmethodiek van de Beaux-Arts. Als voorbeeld gaf hij de 
academische schakeling van functionele en formele elementen in Le Cor-
busier’s ontwerp voor het Volkerenbondpaleis in Genève. Hierin herkende 
Banham de invloed van Le Corbusier’s gewezen meester Auguste Perret. 11  
Ook wees hij op de lange traditie die er bestond van Auguste Choisy 
tot en met Auguste Perret in het vernieuwen van de architectuur vanuit 
het onderzoek naar haar programmatische en constructieve elementen. 
De isometrieën van Griekse tempels in Choisy’s Histoire de l’Architecture 
(1898) bracht Banham in verband met Perrets driedimensionale tekening 
van het betonskelet van het Théatre des Champs Élysées. 12  
 Reyner Banham was één van de eerste architectuurhistorici die af-
stand nam van het dominante architectuurhistorische verhaal dat het 
met name de ingenieurs van bruggen en stationshallen waren die de 
twintigste-eeuwse modernistische architectuur hadden beïnvloed.

Een mechanisch microklimaat
In de Beaux-Arts stadhuizen, ziekenhuizen, gevangenissen, musea, bi-
bliotheken en universiteitsgebouwen die in de negentiende eeuw zijn 
gebouwd, wordt duidelijk hoe in de loop der jaren de ontwerptechniek 
zich had geperfectioneerd. Om dat te kunnen begrijpen is het nodig om de 
gebouwen te analyseren als complexe installaties waarbinnen niet alleen 
mensen, maar ook goederen, water, lucht, elektriciteit en gas circuleren. 
Door de hoge mate van technische controle over de luchtvochtigheid, de 
temperatuur en de hygiëne, zijn veel van deze gebouwen te beschrijven 
als mechanische microklimaten. Het technologische aspect van de acade-
mische architectuur is aan de meeste architectuurhistorici voorbijgegaan. 
Reyner Banham vormt daarop een uitzondering. In zijn aan architectuur 
en installatietechniek gewijde Architecture of the Well-tempered Environ-
ment uit 1969 geeft hij het voorbeeld van het Royal Victoria Hospital in 
Belfast uit 1900 van de architecten Henman & Cooper. “In any case, the 
importance of the hospital in the history of architecture lies in its total 
adaptation in section and plan to the environmental system employed.” 13  
De moderniteit van het gebouw komt volgens Banham voort uit het feit 
dat het programma van het gebouw is opgevat als een puur klimatolo-
gisch vraagstuk. De kern van het gebouw bestaat uit machinekamers, 
luchtkanalen en schoorstenen; daaromheen zijn de ziekenzalen en de 
verkeersruimte georganiseerd. De historiserende architectuur is slechts 
de huid die om het gebouw heen is gedrapeerd. Toch is de stijl van het 
gebouw de reden geweest dat het nooit de erkenning heeft gekregen die 

traditie, waarin hij als architect was opgeleid, te zien als de methodische 
basis onder veel van zijn complexe en grootschalige ontwerpen in de 
jaren dertig en veertig.

DE MODERNITEIT VAN DE BEAUX-ARTS

De architectuurhistoricus Bernard Colenbrander heeft het academisme 
gedefinieerd als een “compleet ontwerpsysteem, dat aan de École des 
Beaux-Arts in Parijs tot een doctrine werd gemaakt, voor monumentale 
gebouwen waarin het programma van eisen werd opgedeeld in een aantal 
functionele elementen, die vervolgens op zo’n manier werden geordend 
dat er een ruimtelijke hiërarchie ontstond. De basis was de plattegrond 
en de belangrijkste ordeningsprincipes waren symmetrie en axialiteit. 
Op deze manier kreeg het gebouw een dichte samenhang die, door een 
uitgebreid verkeerssysteem, zichtbaar zou worden aan een ieder die door 
het gebouw loopt.” 8  Dertig jaar eerder had Reyner Banham geattendeerd 
op de overeenkomsten tussen de doelen die de moderne architectuur 
zichzelf stelde, en de ontwerpmethodiek van het negentiende-eeuwse 
academisme. Als voorbeelden wees hij op de stijlloosheid, de weten-
schappelijkheid en de functionaliteit. Daarmee ging Banham in tegen de 
veroordeling die onder andere door Siegfried Giedion was afgekondigd, 
dat de academische of Beaux-Arts architectuur een stap terug was in de 
voortschrijdende ontwikkeling van de architectuur en dat de bijdrage 
van de negentiende eeuw niet haar architectuur was maar haar ingeni-
eurswerken. 9
 
Julien Guadet, toenmalig directeur van de École des Beaux-Arts, publi-
ceerde in 1902 Elements et Theories de l’Architecture, een boek dat van 
invloed zou zijn op architecten en architectuuropleidingen over de gehele 
wereld. Banham interpreteerde het boek als een instrument waarmee de 
architectuur van haar toevallige, individuele, onberekenbare en tijdge-
bonden eigenschappen kon worden ontdaan om daardoor ook de meest 
complexe programma’s van eisen aan te kunnen. Banham wees ook op 
het belang van de architect Auguste Choisy. Choisy was ervan overtuigd 
dat de analyse van het programma van eisen de eerste en belangrijkste 
fase is in het architectonisch ontwerp: “La question posée, la solution était 
indiquée.” 10  Door de aandacht te vestigen op de functionele, analytische 
aspecten van het academische ontwerp, plaatste Banham de oorsprong 
van architecten als Hannes Meyer en Walter Gropius, middenin de 
theorie en praktijk van de negentiende-eeuwse architectuur.
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het volgens Banham heeft verdiend. “It is not mentioned by any of the 
historian-protagonists of Functionalism; it recieves not even a footnote 
in Pevsner’s Pioneers of the Modern Movement, in spite of the fact that in 
all except the purely stylistic sense it was far more modern and far more 
pioneering than anything that had been designed by Walter Gropius, 
the hero-figure of the book, before 1914.” 14

Een gebouw als het Royal Victoria Hospital in Belfast was eerder een 
uitzondering dan een regel in de architectuur van de Beaux-Arts. In 
de Beaux-Arts ontwerptechniek domineerde niet één aspect, of dat nu 
klimaatbeheersing of ornamentiek was, maar ging het om het op elkaar 
inwerken van alle aspecten van het gebouw. Innovaties op technisch 
gebied moesten worden opgenomen in het arsenaal van kennis waarvan 
de academische architect gebruik kon maken. Dit gold niet alleen voor 
ventilatietechniek, elektriciteit, verwarming, liftinstallaties, draaideuren 
et cetera maar ook voor bouwtechnische en constructieve vernieuwingen 
zoals gietijzer en gewapend beton. De Beaux-Arts architect stond voor de 
uitdaging de toenemende hoeveelheid techniek te integreren in de archi-
tectonische consistentie van het gebouw. Ventilatie- en andere installaties 
namen steeds meer ruimte in beslag en konden uiteindelijk niet langer 
gecamoufleerd worden achter architectonisch ornament. Daarbij maakte 
de constructietechniek grotere overspanningen en dunnere draagele-
menten mogelijk dan waarvoor men historische referenties bezat. 15  De 
mechanisering van de architectuur was voor de professionele ethiek van 
de Beaux-Arts geen technische, maar een architecturale uitdaging.

Ontwerpen op systeem
Het ‘complete ontwerpsysteem’ zoals Bernard Colenbrander de kern van 
de Beaux-Arts architectuur omschreef, steeg uit boven de polemieken 
over stijlbegrippen en was de basis van waaruit complexe functionele en 
technische programma’s benaderd konden worden. 16  Deze academische 
traditie van het ‘ontwerpen op systeem’ nam een aanvang in Parijs in 1671 
toen Colbert de Académie Royale d’Architecture oprichtte en daarmee de 
architectuur, evenals de schilderkunst, beeldhouwkunst, dans en muziek, 
onder staatscontrole bracht. Architecten moesten niet langer op één lijn 
staan met handwerkslieden maar met filosofen. 17  De architectuur werd 
onder de tucht van een esprit de système gebracht en zou door middel van 
een sterke nadruk op geometrie de Cartesiaanse rede op de stad en het 
land projecteren. 18  In feite was het academisme – ofwel de architectuur 
zoals die aan de École des Beaux-Arts werd onderwezen – een onderdeel van 
‘technologie’ in de oorspronkelijke betekenis van het woord: het coderen 

en daarmee overdrachtelijk, herhaalbaar en controleerbaar maken van 
overgeleverde technische ervaring en vakmanschap. 19  Architectuur werd 
onderworpen aan objectieve maatstaven en regels die na veel onderzoek 
vastgesteld werden en door een strenge discipline aangeleerd konden 
worden. Vanaf 1717 werden prijsvragen uitgeschreven waarmee studenten 
medailles konden winnen. De belangrijkste prijsvraag was de Grand Prix 
de Rome, die de winnaar de mogelijkheid gaf om op kosten van de staat 
te studeren aan de Franse academie in Rome. Het systeem van de École 
des Beaux-Arts in Parijs zou pas in 1968 worden afgeschaft. 20

Veel van de regels die het moderne ontwerp- en bouwproces sturen zijn 
aan de École des Beaux-Arts ontwikkeld als onderdelen van het prijsvra-
gensysteem. De beschrijving van het onderwerp van een prijsvraag die 
naarmate de opleiding zich ontwikkelde steeds preciezer en strenger 
werd opgesteld, is de voorganger van het programma van eisen dat 
de opdrachtgever aan de architect overhandigt. Een programma van 
eisen beschrijft de functies en de daarvoor benodigde oppervlaktes. In 
het programma van eisen, zoals dat aan de École des Beaux-Arts werd 
gebruikt, werd eveneens met grote precisie vastgelegd hoe het uiteinde-
lijke ontwerp gepresenteerd moest worden. Het stelde de formaten van 
de panelen vast, de oriëntatie van de perspectieven, de schaal van de 
plattegronden en doorsneden en zelfs de kleur van de te gebruiken inkt. 
Als de student zich niet strikt hield aan de eisen kon zijn ontwerp hors 
concours worden geplaatst, wat inhield dat hij of zij gediskwalificeerd 
werd. 21  Niet alleen de voorwaarden voor het ontwerp werden vastgelegd, 
ook het ontwerpproces werd onder een vaste regie geplaatst. Bij het 
betreden van de zaal kregen de studenten het programma uitgereikt en 
werden zij ieder naar een aparte met schotten afgezette werkplek geleid: 
de loge. Daar kregen zij 12 uur om het programma om te werken tot een 
esquisse. De esquisse was een schematische voorstelling van hoe het pro-
gramma zou leiden tot een verdeling van volumes over een locatie. Zij 
moesten deze schets kopiëren en de kopie bij het verlaten van de zaal 
laten bestempelen en inleveren. De originele schets werd in het atelier 
van de student uitgewerkt tot een volledig ontwerp. Enkele weken later 
reed een kar van de École des Beaux-Arts, de zogenaamde charrette, langs 
alle ateliers en haalde de ontwerpen op. Bij aankomst op de school werd 
het ontwerp voor ontvangst bestempeld en anoniem opgehangen zodat 
de jury het kon beoordelen zonder aanzien des persoons. 22  De esquisse, 
waarvan de student weken of maanden eerder de kopie had ingeleverd, 
werd naast het ontwerp gehouden zodat men kon beoordelen of hij of 
zij zich aan het oorspronkelijke concept had gehouden. Van de student 
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werd immers verwacht dat hij zich niet door een complexiteit die hij en 
loge over het hoofd had gezien of door de invloed van zijn ateliergenoten 
of zijn atelierhoofd op andere gedachten zou laten brengen. 23  De essentie 
van een goed ontwerp volgens de waarden van de Beaux-Arts was het 
helder analyseren van het programma van eisen en het formuleren van 
een beknopt concept als leidraad voor de architectonische uitwerking.

De kern van het ontwerp werd parti genoemd, naar de uitdrukking prendre 
parti: partij kiezen ofwel een duidelijke keuze maken en zich daaraan 
houden. De parti was echter meer dan een tweedimensionale plattegrond; 
het was een driedimensionaal idee voor een gebouw dat aangaf hoe het 
complexe programma zich zou ontvouwen aan de zich door het gebouw 
bewegende gebruiker. Het ontvouwen van de ruimtelijke samenhang 
aan de gebruiker werd aangeduid met het begrip marche. Marche was 
afgeleid van het werkwoord marcher, dat zowel duidt op het ‘lopen’ van de 
gebruiker als op het ‘werken’ van het gebouw. Op basis van de kwaliteit 
van de marche werd de kwaliteit van het ontwerp en de vindingrijkheid 
van de architect beoordeeld. Zoals Gromort, de directeur van de École 
des Beaux-Arts in de jaren dertig, zei: “On n’a jamais besoin de demander 
son chemin dans un bâtiment qui est correctement dessiné.” 24

Beaux-Arts in de ongeplande stad
Het tweede basisprincipe van de Beaux-Arts was dat het gebouw haar 
ruimtelijke samenhang en monumentale uitdrukking moest weten veilig 
te stellen binnen de dikwijls grillige stedelijke context van de ongeplande 
stad. Het Beaux-Arts gebouw moest niet alleen zijn interne logica en 
monumentale uitdrukking weten te behouden, het voegde juist door deze 
kwaliteiten orde en distinctie toe aan de ongeordende stad. Deze steden-
bouwkundige intentie van de Beaux-Arts ontwerpmethode leidde er in de 
praktijk toe dat monumentale architectonische composities gerealiseerd 
konden worden op onregelmatig gevormde percelen.

Als voorbeelden voor deze opgave bestudeerde men aan de École des 
Beaux-Arts onder andere Peruzzi’s Palazzo Alle Colonne in Rome uit 
1532 en Le Pautre’s Hôtel de Beauvais in Parijs uit 1652. 25  Beide gebou-
wen kenmerken zich door een grillig, wigvormig perceel, waarbinnen 
ruimtelijke samenhang en hiërarchie is gecreëerd door in het hart van 
het perceel een symmetrische open ruimte te plaatsen, waaromheen 
de verschillende functies geordend zijn. Daardoor kon ieder element 
op een ordelijke manier zichtbaar en bereikbaar gemaakt worden, en 
werd de onregelmatigheid van het perceel opgevangen in secundaire 

verkeersruimten en kleine grillig gevormde dienstvertrekken die met hun 
achterkanten tegen de perceelgrens zijn geplaatst. Aan de straat hebben 
deze gebouwen uiteraard monumentale gevels, symmetrisch geordend 
rond de toegangspoort naar de binnenplaats.

Deze binnenstebuiten ontwerpmethode zou van grote invloed zijn op 
Beaux-Arts gebouwen in historisch gegroeide steden. De École de Chi-
rurgie, gebouwd tussen 1769 en 1775 in Parijs naar een ontwerp van 
Jacques Gondoin is daar een goede illustratie van. 26  Aan de rue de l’École 
de Médecine heeft het gebouw een colonnade die een doorzicht biedt op 
een binnenplaats die wordt bekroond met een tempelfront waarachter 
zich de collegezaal bevindt. Gondoin is nog een stap verder gegaan 
dan Perruzzi en Le Pautre door de gevel aan de straat bijna transparant 
te maken, en de monumentale gevel in het midden van het perceel te 
plaatsen. Daarmee heeft hij ruimte en overzicht toegevoegd aan een 
smalle en dichtbebouwde straat in het hart van Parijs. De buitenranden 
van de school bestaan uit een reeks kleine en onregelmatig gevormde 
dienstruimtes, waarmee het verschil wordt opgevangen tussen het on-
regelmatige perceel en de regelmatige en monumentale hoofdruimtes 
die rond de binnenplaats zijn gearrangeerd.

Toch wordt in de architectuurtraktaten van de Beaux-Arts de stad als 
een ontwerpopgave nergens expliciet aan de orde gesteld. Maar volgens 
de architectuurhistoricus Antoine Picon was zij wel degelijk op iedere 
bladzijde en op ieder moment van de architectuuropleiding, impliciet 
aanwezig. De grotendeels ongeplande stad was een uitdaging voor het 
Cartesiaanse denken waar de Académie Royale d’Architecture op was ge-
baseerd. “By establishing order and measure in the very heart of the 
world, this thought specified discontinuities and relations which offered 
the possibility of attaining a mastery over the real.” 27  De Beaux-Arts 
architect trachtte de wanorde van de ongeplande stad niet te beheersen 
door hem te ontkennen en geheel weg te vagen, maar door er eilanden 
van orde en symmetrie in aan te brengen die een structurerende werking 
zouden hebben op de stad als geheel. De stad was met andere woorden 
de achtergrond waartegen de architect kon laten blijken hoe deskundig 
hij was in het creëren van orde. Picon: “The architect’s knowledge of 
geometry was meant to allow him to come to terms with the impacted 
tissue of the town, in which he might have, for example, to recreate a 
symmetry in circumstances which suggested that no such thing was 
possible – as was the case with Le Pautre’s tour de force at the hôtel de 
Beauvais. Being both absent and present at the same time, the town was 

afb. 89, 90
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located at the very edge of architectural theory, while the operations to 
which it was subject were hard to articulate.” 28  De marginale positie 
van de stad in de architectuurtheorie kwam voort uit het feit dat het 
Beaux-Arts gebouw niet werd gedacht als onderdeel van een volledig 
uitgedachte ideaalstad, maar als een agent van orde en rede temidden 
van de ‘echte’ stad. 29  De stad moest met andere woorden niet als zodanig 
ontworpen worden; zij moest stapsgewijs worden veranderd door erin 
te ontwerpen.

Dat het academische ontwerpen een op concrete stedelijke inpassing en 
technische innovatie gerichte, monumentale kunstvorm was, is het duide-
lijkst zichtbaar in enkele gebouwen van Henri Labrouste uit het midden 
van de negentiende eeuw in Parijs. Voorbeelden zijn de Bibliothèque Ste. 
Geneviève (1843) met zijn gietijzeren tongewelf en de Bibliothèque Nationale 
(1868) met zijn flinterdunne eierschalengewelf op tientallen meters hoge 
kolommen en de geheel uit glas en staal bestaande opslagruimten. In 
Space, Time and Architecture nam Siegfried Giedion foto’s op van slechts de 
stalen en glazen onderdelen van Labrouste’s gebouwen, en presenteerde 
ze als zeldzame voorbeelden van een negentiende-eeuwse architectuur 
die vooruit keek. Giedion wees er verder op dat de natuurstenen ge-
vels en de classicistische detaillering lieten zien dat ook Labrouste nog 
steeds vast zat in de negentiende eeuw. 30  Het rücksichtslos toepassen van 
moderne materialen was ook niet het doel van Labrouste; hij wilde de 
mogelijkheden van de nieuwe constructietechnieken en de eisen van de 
nieuwe programma’s opnemen in het instrumentarium van de architect. 
Labrouste: “The beauty of a monument resides in the harmonious expres-
sion between needs and the means of satisfying them.” 31  De natuurstenen 
gevel van de Bibliothèque Ste. Geneviève is vormgegeven als een tablet 
met daarin gegraveerd de namen van honderden grote literatoren en 
wetenschappers. Deze unieke architectonische oplossing was niet minder 
innovatief of pragmatisch dan de gietijzerconstructie van de leeszaal. 
Het zijn beide antwoorden op specifieke vragen die voortkomen uit het 
programma van eisen. Voordat Labrouste zijn twee bibliotheken bouwde, 
hadden hij en zijn leerlingen jarenlang gewerkt aan een architectonisch 
vocabulaire waarin zowel de technische als de representatieve thema’s 
van hun tijd geïncorporeerd waren. Net als Gondoin’s École de Chirurgie 
werden beide gebouwen van Labrouste opgenomen in de programma’s 
en traktaten die aan de École des Beaux-Arts werden gebruikt. Zo werd 
de in de werkelijkheid gekalibreerde ontwerpvernieuwing van Labrouste 
weer geabsorbeerd in de academische traditie; een proces dat niet zonder 
controverse of polemiek plaats vond.

De Beaux-Arts in Nederland
Aan het begin van de negentiende eeuw, na de Franse overheersing, 
werden door de Nederlandse overheid twee academies opgericht naar 
het model van de École des Beaux-Arts in Parijs: de Koninklijke Academie 
van Beeldende Kunsten in Amsterdam en die in Antwerpen. Aan deze 
Nederlandse variant op de Beaux-Arts architectuuropleiding zou een halve 
eeuw later een eind komen; de bouwkunstopleiding aan de academie van 
Amsterdam werd opgeheven ten gunste van de opleiding tot burgerlijk 
bouwkundig ingenieur aan de Polytechnische school in Delft en die van 
Antwerpen lag inmiddels in het afgescheiden koninkrijk België. 32  Auke van 
der Woud beschrijft hoe in Nederlandse architectenkringen met ontzet-
ting werd gereageerd op het feit dat het beroep van architect de distinctie 
van de academie verloor ten gunste van een puur technische oriëntatie. 33  
Het verdwijnen van de academische opleiding tot architect uit Nederland 
betekende echter niet het einde van de invloed van de Beaux-Arts traditie 
op de Nederlandse architectuur. Ten eerste was in de tweede helft van de 
negentiende eeuw de École des Beaux-Arts in Parijs een onvermijdelijke 
bron van architectuurontwikkeling waar veel Nederlandse architecten 
voor enkele jaren gingen studeren. Een voorbeeld was de invloedrijke 
architect en theoreticus J.H. Leliman (1828 – 1910), die in Parijs in het 
atelier van Henri Labrouste het vak had geleerd. 34  Ten tweede was de 
Polytechnische School in Delft in zijn opzet gebaseerd op de École Poly-
technique in Parijs. Deze was evenals de École des Beaux-Arts een product 
van de verwetenschappelijking van het bouwen en ontwerpen zoals die 
door Colbert was ingezet, maar richtte zich op ingenieurs. Zo bleven er 
verschillende indirecte relaties bestaan tussen het bouwkunstonderwijs 
in Nederland en de École des Beaux-Arts in Parijs. 35

De twee richtingen van het bouwkunstonderwijs in Nederland, de poly-
technische en de academische, kwamen weer bij elkaar toen in 1905 de 
Polytechnische School in Delft werd opgewaardeerd tot een Technische 
Hogeschool. De architect Henri Evers, sinds 1902 hoogleraar architectuur 
en geschiedenis van de bouwkunst in Delft, vormde het curriculum om 
naar voorbeeld van de École des Beaux-Arts. Evers zelf was opgeleid in het 
Beaux-Arts systeem aan de academies van Antwerpen en Budapest en hij 
zou deze kennis gedurende een kwart eeuw overdragen aan verschillende 
generaties jonge Delftse architecten. 36  Eén van hen was J.H. van den Broek. 
Toen Evers in 1902 werd geïnaugureerd als hoogleraar, zei hij dat hij in 
plaats van ‘school te maken’, met studenten die werk zoals dat van hem 
zouden maken, een analyse- en ontwerpmethode wilde overbrengen. 37  Het 
doel van de methode was “een klare en schoone planindeling, klaar door 
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den juisten samenhang der bestanddelen van het program, schoon door de 
harmonische ontwikkeling der ruimten, met juiste climax in de opvolging 
en in hun vorm de moreele betekenis van het gebouw weergevend.” 38

Het architectuuronderwijs van Evers bestond zowel uit hoorcolleges over de 
geschiedenis van bouwstijlen – die zijn neerslag vond in het architectuur-
historisch handboek De architectuur in hare hoofdtijdperken (1911) – als uit 
ontwerpoefeningen met programma’s van eisen die stapsgewijs complexer 
werden en tenslotte uit het bespreken van verschillende soorten gebouwen. 39  
Jean Paul Baeten heeft de opvallende rol van de verkeersruimte – ofwel de 
marche – in het werk van Evers’ studenten gekarakteriseerd als: “Uitgebreide 
circulatiesystemen, vaak samenvallend met de symmetrieassen, versterkten 
de eenheid van de vele verschillende elementen. Ze hadden als doel de 
bezoeker volgens een vaste route door het gebouw te leiden om hem de 
esthetische ordening van de plattegrond te laten ervaren. Hallen, gangen 
en vestibules komen in dit soort plannen dan ook in overvloed voor.” 40

Van den Broeks latere carrière als leraar en hoogleraar zou in een aantal 
opzichten die van Evers imiteren. Tussen 1928 en 1948 was Van den Broek 
leraar bouwkunde aan de avond-MTS in Rotterdam en tussen 1947 en 
1964 hoogleraar in de architectuur aan de Afdeling Bouwkunde van de 
Technische Hogeschool in Delft. Ook zijn lessen bestonden uit het samen-
stellen van bepaalde gebouwtypes die tijdens verschillende zogenaamde 
leergangen aan de orde kwamen en het vervolgens bespreken van de 
resultaten tijdens de legendarisch geworden ‘confrontatiecolleges’. Van den 
Broek trachtte in zijn teksten net als Evers, een synthetisch beeld te geven 
van de verschillende bouwstijlen en methodes die naast elkaar verschijnen. 
Voorbeelden van deze synthetische benadering zijn de inaugurele rede  
van Van den Broek Creatieve krachten in de architectonische conceptie uit 
1948 en zijn lezing De eenheid der bouwkundige wetenschappen uit 1957. 
Van den Broeks lezingen als hoogleraar zouden weinig aandacht krijgen 
van architectuurhistorici, totdat Ed Taverne in 1991 wees op hun opval-
lend inclusieve en liberale karakter te midden van de heersende stijl- en 
ideologieconflicten van de jaren veertig en vijftig. 41

In 1895, enkele jaren voordat hij de Beaux-Arts naar Delft zou brengen, 
publiceerde Evers een verslag van de rede die Julien Guadet dat jaar 
had gegeven bij de opening van het Academisch jaar aan de École des 
Beaux-Arts in Parijs. Evers citeerde met instemming de uitspraak van zijn 
Franse collega dat de academische opleiding de meest liberale was die er 
bestond. 42  Guadet, zelf een leerling van Henri Labrouste, bedoelde met 

liberaal dat men niet per tijdsvak slechts één architectuurstijl of construc-
tiemethode kon toepassen, maar dat het programma, de locatie of andere 
externe factoren dicteerde welke stilistische of technische instrumenten 
gebruikt moesten worden. Hij maakte deze architectuuropvatting tot kern 
van zijn boek Elements et Theories dat werd gepubliceerd in 1902. 43  De 
boodschap kwam ook weer terug in Evers’ Het nut der historische studiën 
tot de vorming van den architect dat in hetzelfde jaar uitkwam. 44

Ook vóór Guadet en Evers werd in Nederland de rationele, liberale 
ontwerpopvatting van de Beaux-Arts gevolgd, onder andere door ar-
chitecten als Rose en Leliman. Met Evers zijn deze architecten door 
de architectuurhistorici ondergebracht in de stijl of de stroming van 
het ‘eclecticisme’. Het belang van de eclecticistische architecten voor de 
Nederlandse architectuur is lang onderbelicht gebleven, met name door 
de nadruk op de ontwikkeling van het Nieuwe Bouwen aan het begin 
van de twintigste eeuw. In Waarheid en Karakter heeft Auke van der 
Woud erop gewezen dat het eclecticisme in eerste instantie een rationele 
ontwerpmethode was en niet de historiserende ontwerpstijl waarvoor het 
door de architectuurhistorici van het Nieuwe Bouwen werd versleten. 45  
Om de historische positie van de eclectische architectuur op zijn waarde 
te schatten, stelde Van der Woud een herschikking voor van de negen-
tiende-eeuwse stromingen. Hij maakt daarbij een onderscheid tussen 
enerzijds de ‘idealistische rationalisten’ die een nieuwe stijl wilden creëren 
door de constructie tot de metafysische essentie van het bouwwerk te 
maken, en anderzijds de ‘realistische rationalisten’ die de eisen van de 
industriële maatschappij trachtten te beantwoorden met functionele en 
samenhangende gebouwen. Deze laatste stroming veronderstelde ook 
een ‘liberaal’ gebruik van de beschikbare stilistische attributen.

De ‘realistische’ of ‘zakelijke’ houding ten opzichte van de te gebruiken 
stijlen en technieken is ook terug te vinden in de praktijk van Evers’ 
leerling Van den Broek. In zijn onderwijs aan de TH Delft na de tweede 
wereldoorlog, hanteerde Van den Broek een encyclopedische benader-
wijze van alle beschikbare architectuurstromingen. De manier waarop 
Van den Broek in zijn onderwijs de verhouding tussen vorm en inhoud 
definieerde is eerder ‘realistisch’ of ‘zakelijk’ te noemen dan ‘metafysisch’ 
of ‘idealistisch’. 46

Het Raadhuis van Rotterdam
Voor een Beaux-Arts architect als Henri Evers was Labrouste’s Biblio-
thèque Nationale uit 1869 de ultieme demonstratie van architectuur als 
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wetenschap. Met zijn complexe samenhang van alle onderdelen, van het 
staal van de magazijnen tot en met de arcadische muurschildering, liet 
het gebouw zien waar de architectuur op dat moment technisch, organi-
satorisch en esthetisch toe in staat was. Evers kreeg een kans hetzelfde 
te doen met zijn meest bekende gebouw: het Raadhuis van Rotterdam 
(1911 – 1920). Het proces rond de opdrachtgeving van het Raadhuis aan 
de Coolsingel imiteerde in zekere zin de rituelen van de concours aan de 
École des Beaux-Arts. Evers werd gevraagd een esquisse te maken waarin 
de ruimtelijke en functionele geleding van het gebouw op basis van het 
gegeven programma en binnen de gegeven locatie vastgesteld werd. Ver-
volgens werden echter naast Evers zeven andere architecten uitgenodigd 
om op basis van zijn esquisse een uitgewerkt ontwerp te maken. De jury 
zou zonder te weten wie welk ontwerp had gemaakt er één voordragen 
voor uitvoering. Uiteindelijk zou Evers zelf de prijsvraag winnen en het 
Raadhuis zou naar zijn ontwerp gebouwd worden. 47

Het voorontwerp dat Evers in 1911 maakte draagt alle kenmerken van 
de Beaux-Arts: het is opgebouwd uit een rechthoekige schil van kanto-
ren met op de hoekpunten trappenhuizen. De rechthoek is doorsneden 
door twee dwarsvleugels. Hierdoor is het hoofdvolume opgedeeld in drie 
rechthoekige delen. In het eerste deel – aan de Coolsingel – is een toren 
geplaatst; deze rust op vier kolommen met daaronder een vide omge-
ven door galerijen. Het tweede deel is een binnenplaats: een tuin die 
rechtsreeks vanaf de zijstraten bereikbaar is. Het derde deel is met glas 
overkapt en bevat grote open kantoorvloeren en publieksruimtes. Aan 
een as dwars op de Coolsingel zijn op de eerste verdieping de bijzondere 
ruimtes geplaatst: de feestzaal met balkon op de Coolsingel, de galerij 
rond de vide en de raadszaal die deels boven de binnentuin uitkraagt. 
Evers werkte het schema uit gebruik makend van een combinatie van de 
Hollandse, Franse en Duitse renaissance en de Hollandse Gotiek. 48  De 
natuurstenen gevel bestaat uit een plint, een begane grond met boogven-
sters, een bel-étage met dubbelhoge boogvensters en een derde etage met 
rechthoekige ramen. De ingangspartij is relatief bescheiden vormgegeven: 
drie boogvormige deuren op een bordes. Het architectonische effect op 
de straat is eerder grafisch dan plastisch. De werkelijke monumentaliteit 
van het gebouw is in het interieur te vinden.

Na de architectonische uitwerking volgde de bouwtechnische en bouw-
fysische fase in de totstandkoming van het gebouw. In 1919, toen het 
Raadhuis zijn voltooiing naderde, publiceerde Evers in De Ingenieur een 
rede met lichtbeelden waarin hij verslag deed vanuit de bouwput. Hij 

legde daarbij een sterke nadruk op de manier van aanbesteding en op de 
immense, betonnen draagconstructie. Het nieuwe Raadhuis werd door 
Evers voorgesteld als één van de meest imponerende bouwterreinen van 
haar tijd. Er werden technieken gebruikt die men in Nederland nog nooit 
op zo’n schaal had toegepast. Bovendien was het gebouw onderdeel van 
een saneringsoperatie die men sinds de bouw van het Paleis op de Dam in 
de zeventiende eeuw in Amsterdam, in Nederland niet meer had gezien. 
De talloze straatjes, steegjes en huizen van het oude Zandstraatkwartier 
werden gesloopt en op hun plaats werd een diepe bouwput gegraven. 
Evers liet in zijn presentatie zien hoe er palen van twintig meter lengte 
de grond in werden geheid. Daarna werd het gehele vlak bedekt met een 
sprei van ijzeren staven; hierin werd vrachtwagen na vrachtwagen met 
cement gegoten totdat er een harde betonnen schijf van 1, 25 meter dik 
lag. Uit de plaat staken op vier plaatsen bundels van stalen wapening 
omhoog. Deze werden bedekt met hout en ook volgegoten met cement. 
De wapening werd doorgetrokken en naar elkaar toe gevlochten, bekist 
en weer volgegoten zodat een toren ontstond. Eind 1915 was het object 40 
meter hoog en begon men de randen van de betonnen plaat op te trek-
ken. Langzamerhand verdween de sokkel van de toren achter de elegante 
natuurstenen gevels. Maar toen men met de dakconstructie begon, begon 
van achter de historiserende architectuur de torenschacht verder op te 
rijzen. Een jaar nadat Evers zijn presentatie gaf kreeg het bouwspektakel 
haar hoogtepunt. Toen kwam de toren uit de steigers, bekroond met 
een carillon onder een koepel van gewapend beton en afgetopt met een 
koperen vredesfiguur. Met zijn 71, 5 meter was de klokkentoren van het 
stadhuis het hoogste bouwwerk van Rotterdam. 49

Na de oplevering van het Raadhuis werd het project opnieuw uitgebreid 
toegelicht, ditmaal vanuit het standpunt van de installatietechniek. In De 
Ingenieur verscheen een artikel van de hand van Struve, de werktuigkundig 
ingenieur die de verwarmings- en ventilatie inrichting van het Raadhuis 
had ontworpen. 50  Struve begon en besloot zijn verslag met de mededeling 
dat hij vanaf het begin bij het proces was betrokken, en dat het ontwerp 
voor de installaties integraal deel uitmaakte van het definitief ontwerp: 
“Wanneer daarom de hier beschreven inrichtingen zo uitstekend aan 
haar doel beantwoorden is dit voor niet het kleinste deel te bedanken 
aan de belangstelling, welke de bouwmeesters van het Raadhuis, Prof. 
H. Evers en A.J.Th. Kok aan deze inrichting hebben gewijd. Daar dezen, 
toen het nog tijd was, zich van deskundige zijde lieten voorlichten, werd 
het mogelijk om van het begin af aan rekening te houden met de eisen 
die de verwarmings- en ventilatie inrichting aan de bouw stelden.”
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In het Raadhuis werden de allermodernste technieken toegepast die op 
dat moment beschikbaar waren: een warmwaterverwarming door middel 
van elektrische centrifugaalpompen en mechanische ventilatie volgens het 
overdruksysteem. Er werd een besloten prijsvraag uitgeschreven onder 
zeven nationale en internationale firma’s voor een ontwerp op basis van de 
gewenste soorten installatie en de plaats van de kanalen en de centrales in 
het gebouw en het gebruik van de ruimtes. Het bureau van Struve had een 
voorontwerp gemaakt en zou ook de uiteindelijke opdracht binnenhalen. 
Even was overwogen om de ambities nog verder te verhogen en bij de bouw 
van de ketelcentrale rekening te houden met een grote afstandsverwarming. 
Hiermee had men de Sociëteit De Doelen ten noorden van het stadhuis, 
het toekomstige postkantoor en de nieuwe beurs met één enkele centrale 
kunnen verwarmen. Ondanks de besparing in personeel en brandstof-
kosten die hieruit zou zijn voortgevloeid, lukte het niet de gemeente en 
het rijk op één lijn te krijgen voor de verdeling van de kosten.

Uit Struves presentatie in De Ingenieur blijkt dat het hart van de installatie 
het ketelhuis met drie stoomketels was. De warmte stroomde de kamers 
en gangen in vanaf achter houten rasters weggewerkte radiatoren. De 
hoofdleidingen liepen allen onderlangs het plafond van de kelderverdieping 
en in hun patroon herkennen we de plattegrond van het stadhuis.
 De ventilatie inrichting is complexer en groter dan die van de ver-
warming. Zij is bovendien dieper geïntegreerd in de architectonische 
structuur van het stadhuis. Uit de doorsnede van het gebouw blijkt dat 
de boogvormige ruimte onder de toren het bovengrondse deel is van een 
eivormig gewelf dat wordt doorsneden door de marmeren vloer op de begane 
grond. Het ondergrondse deel van het gewelf is het centrum vanwaar de 
frisse lucht over de verschillende vleugels van het gebouw wordt verdeeld. 
Precies onder de raadszaal bevinden zich twee luchtinlaten. Deze halen 
de lucht, die rein en rustig in de binnentuin hangt, naar binnen, voeren 
deze via een eenzijdig doorlatend jaloeziesysteem naar de kamers. In de 
feestzaal stroomt de lucht door het cassetteplafond naar binnen, en in 
de publiekszalen en de raadszaal door de rijk geprofileerde balken. Het 
gehele gebouw wordt onder een permanente overdruk gehouden, zodat 
als er een raam of een deur opengaat er geen lucht binnenstroomt.

De factoren waarmee de installatie rekening moest houden waren complex. 
Struve: “Bij de ventilatie van grote ruimten, moet het niet alleen het doel 
zijn door het aanvoeren van verse lucht de uitademing en uitwaseming 
der bezoekers op te nemen en weg te voeren, maar tevens, behalve de 
warmte, die door de aanwezigen wordt geproduceerd ‘s zomers ook de 

zonnewarmte af te voeren.” 51  De ingenieurs beschreven het raadhuis 
niet als een constructie maar als een complex van luchtstromen: “Het 
gehele luchtkwantum stroomt in de feestzaal direct vanuit het gewelf 
fijn verdeeld uit. De afvoer van lucht geschiedt deels door de natuur-
lijke poriën der omgrenzende vlakken, deels door het gewelf, gelegen 
tegenover de luchtinvoer. Het afvoerkanaal mondt uit op de zolder. Door 
het ter plaatse instellen van een klep op de monding van dit kanaal kan 
de overdruk, alsmede de luchtverversing in de zaal worden geregeld.” 52  
De gehele installatie – verwarming en ventilatie – werd bestuurd vanuit 
de centrale regelkamer. In deze ruimte, bekleed met lichte tegels en 
gevuld met glimmende buizen bevond zich het bedieningspaneel: een 
wit geëmailleerde plaat met daarop talloze wijzers en hendels waarmee 
het gehele systeem kon worden gemanipuleerd. Bekeken door de ogen 
van de verwarmings- en ventilatie-ingenieurs was het gehele gebouw, 
compleet met de monumentale ruimtelijke effecten en de rijke ornamen-
tiek, een klimatologische installatie. De binnenplaats is een réservoir voor 
schone en koele lucht, de materialen en ornamenten van het gebouw 
zijn de inlaten waarlangs de lucht de ruimtes binnen wordt geleid, de 
plattegrond organiseert de circulatie van de lucht en het monumentale 
gewelf is deel van de verdeelkamer van waaruit de geconditioneerde 
lucht over de verschillende vleugels verspreid wordt.

Samenvattend kunnen we over het gebouw van Evers zeggen dat het een 
zeer compacte bundeling is van architectonische, stedenbouwkundige, 
installatietechnische en esthetische kennis. Het is, volgens de professionele 
ethiek van de Beaux-Arts, een totaliteit in zichzelf die een eiland van orde 
en technologie vormt in een zich hortend en stotend ontwikkelende stad. 
Het gebouw onderscheidt zich maximaal van haar omgeving, en probeert 
haar tegelijkertijd mee te trekken in een proces van modernisering. Daarin 
is het verwant aan de Bibliothèque Nationale van Labrouste en de École de 
Chirurgie van Gondoin in Parijs. Maar het gebouw is ook verwant aan 
de projecten die Evers’ student J.H. van den Broek veel later in en om 
Rotterdam zou realiseren in de jaren dertig en veertig. Tegen die tijd was 
elk stilistisch spoor van de Beaux-Arts uit het werk van Van den Broek 
verdwenen, maar de methodiek en de ruimtelijke logica bleven intact.

HET GROTE GEBOUW IN DE STAD

Afgezien van de prijsvragen waaraan Van den Broek meedeed, zou het na 
zijn afstuderen nog tien jaar duren voordat hij de kans kreeg de methoden 
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voor het ontwerpen van grote en complexe gebouwen toe te passen. Toen 
in 1937, nadat Leendert van der Vlugt was overleden, het bureau van Van 
den Broek fuseerde met dat van Brinkman & Van der Vlugt, waardoor 
het bureau Brinkman & Van den Broek ontstond, breidde zijn opdrach-
tenportefeuille zich drastisch uit. Daarvoor had hij weliswaar honderden 
woningen gerealiseerd in Rotterdam en Schiedam, maar daar was het dan 
ook bij gebleven. In tegenstelling tot het bureau van Brinkman & Van der  
Vlugt dat in 1937 al bijna een kwart eeuw ervaring had opgebouwd. 53  Brink-
man & Van der Vlugt was in 1913 begonnen als de praktijk van Michiel 
Brinkman die naast het bekende galerijblok in Spangen vele industriële 
bouwwerken in de haven had ontworpen. Zijn belangrijkste opdracht 
was voor een nieuwe fabriek voor het koffie, thee en tabaksbedrijf Van 
Nelle. Toen Michiel Brinkman in 1925 stierf en het ontwerp nog niet 
voltooid was, vroeg de directeur van Van Nelle, Charles van der Leeuw, 
Brinkmans zoon Jan het bureau voort te zetten. Deze associeerde zich 
daartoe in hetzelfde jaar met de jonge moderne architect Leendert van 
der Vlugt, die al enige bekendheid had verworven met de Technische 
School in Groningen uit 1922. 54  De chef de bureau A.J. van der Linden, 
die al vanaf 1918 op het bureau aanwezig was en dat zou blijven tot 1947, 
zou een grote bijdrage blijven leveren aan het werk van Brinkman & Van 
den Broek. Hetzelfde gold voor architecten uit de Brinkman & Van der 
Vlugt ‘bloedgroep’ zoals F. Swaneveld en S.R. Goslinga. 55  Aangezien Jan 
Brinkman ingenieur was en geen architect, en bovendien na enkele jaren 
te ziek werd om werkelijke invloed op het bureau te kunnen uitoefenen, 
ging de leiding over in handen van Van den Broek.

Het belangrijkste effect van de fusie was dat Van den Broek nu opdrach-
ten kreeg van grootindustriëlen en havenbaronnen zoals J.Ph. Backx, 
C. van der Leeuw e.a., voor grote utilitaire gebouwen in de havenstad. 
De complexiteit van de programma’s, de technologische innovaties en 
de specifieke eigenschappen van de stedelijke locaties in en om Rot-
terdam vormden voor Van den Broek de new planning problems, zoals de 
nieuwe instituties als het ziekenhuis en de gevangenis dat waren geweest 
voor de achttiende-eeuwse architecten. 56  De stedelijke context van de 
gemechaniseerde havenstad bestond niet alleen uit rooilijnen, straten, 
pleinen en blokken maar ook uit technische installaties zoals elektrici-
teitsleidingen, spoorlijnen, oceaanstomers, graanelevatoren, laadbruggen 
en hydraulische installaties.

Van den Broek maakte binnen Brinkman & Van den Broek ontwerpen 
voor gebouwen met een hoge graad van technische en programmatische 

complexiteit op verschillende locaties in de havenstad. De manier waarop 
hij de eisen op het gebied van programma, representatie, helderheid, 
constructie, technische uitrusting en ontsluiting in het ontwerp inte-
greerde is verwant aan de Beaux-Arts. Dat geldt bijvoorbeeld voor de 
eerder genoemde parti: het formuleren van een conceptueel beginpunt 
voor een complex vanuit een analyse van de locatie, het programma en 
de technische mogelijkheden. Ook typisch Beaux-Arts in de gebouwen 
van Brinkman & Van den Broek is de aandacht die besteed wordt aan 
de interne infrastructuur. Deze is niet opgevat als een puur functioneel 
netwerk maar als een middel om de gebruikers door het gebouw te leiden 
zodat het ontwerp zich stapsgewijs aan hen ontvouwt: de marche.

De utilitaire programma’s waarmee Brinkman & Van den Broek te maken 
kreeg hadden, zoals hieronder zal worden beschreven, weinig of niets te 
maken met de representativiteit van klassieke Beaux-Arts programma’s 
zoals het Raadhuis, de bibliotheek of het universiteitsgebouw. Voor de 
opdrachtgevers in de havenstad ging het er juist om om programma’s die 
over het algemeen niet als waardig, cultureel of representatief werden 
beschouwd, toch deze betekenislaag te geven. Toen Van den Broek in 
contact kwam met de Rotterdamse industriëlen, werd hem gevraagd 
programma’s die voorheen werden gehuisvest in eenduidig functione-
rende installaties, een zekere architectonische distinctie te verlenen. In 
het verlengde van de ervaring van de Van Nellefabriek, werd deze dis-
tinctie echter niet gezocht in een toegevoegde visuele representatie, maar 
in een choreografie van het technische en sociale functioneren van het 
utilitaire gebouw. De monumentale waarde van het moderne onderne-
men kan beschouwd worden als één van de meer recente new planning 
problems waar de Beaux-Arts traditie zich voor gesteld zag. Jean Louis 
Cohen heeft dat gegeven getypeerd als onderdeel van de democratisering 
van het monumentale. 57  In die gedachtegang wordt het monumentale 
niet langer exclusief geassocieerd met instituties als de staat of de kerk, 
maar ook met ondernemingen en fabrieken. 58  De ‘identificatie van het 
ondernemen’, leidde tot de meest indrukwekkende monumenten in de 
fabrieks- en kantoorgebouwen van Albert Kahn – een student van de 
École des Beaux-Arts in Parijs – voor Ford en General Motors in Detroit. 
Kahn en zijn opdrachtgevers brachten de white collar workers onder in 
neoklassieke kantoorgebouwen in downtown Detroit en de blue collar 
workers in immense, glazen en stalen daylight factories aan de randen 
van de stad. 59  Het merkwaardige is dat juist Kahn’s fabrieken en niet 
zijn kantoorgebouwen beschouwd worden als monumenten voor de ge-
mechaniseerde twintigste eeuw. 60
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Terwijl de Van Nellefabriek haar expressiviteit ontleent aan een bijna 
theatrale mise en scène van de attributen van industrie en moderne bouw-
techniek, zou Van den Broek een andere, meer naar binnen gerichte, 
benadering kiezen voor de representatie van het utilitaire gebouw. Sinds 
G.J. de Jongh werd Rotterdam bepaald door een gemechaniseerd systeem 
van straten, wegen, spoorlijnen, tunnels, bruggen, kanalen, havenbekkens, 
kades en de rivier. Daarin functioneert de stad meer als een uitwisse-
ling van stromen dan als een ruimtelijk geheel van massa en leegte. Het 
succes van een Rotterdamse onderneming was gebaseerd op de mate 
waarin deze zich een positie kon verwerven binnen dit systeem. In zijn 
architectuur was Van den Broek niet uit op het tot expressie brengen 
van één functie of programma-onderdeel maar op het verhelderen van 
de logistiek van het gebouw die de verschillende functies verbond. De 
partis die Van den Broek formuleerde, deden de verschillende stromen 
en infrastructuren, waarlangs het gebouw met de stad was verbonden, 
samenkomen in het hart van het gebouw. In die zin zijn de gebouwen van 
Van den Broek verwant aan de eivormige ruimte onder de klokkentoren 
in het Raadhuis van Rotterdam. Deze ruimte – zowel boven als onder de 
vloer – is immers een verdeelkamer voor zowel bezoekers, ambtenaren en 
politici als voor hete, koude, schone en gebruikte lucht. Door de manier 
waarop ze zijn ingepast in de onregelmatige percelen van de ongeplande 
stad, zijn de gebouwen van Van den Broek ook verwant aan de eerder 
genoemde École de Chirurgie van Gondoin. Maar in het Rotterdam van 
Van den Broek ging het niet alleen om een grillig patroon van historische 
kavelstructuren, maar ook om een steeds dichter wordend netwerk van 
infrastructuur. De positie van het bedrijf in de havenstad werd door de 
ontwerpen van Van den Broek op heldere wijze gefixeerd in de wirwar 
van stromen en netwerken waar de stad uit bestaat.
 Om enige orde aan te brengen in het utilitaire deel van Van den Broeks 
oeuvre, zouden we het kunnen indelen naar de manier waarop de gebouwen 
zijn toegesneden op het stadsweefsel, en daarmee op de types stadsweef-
sel waarmee Van den Broek zich geconfronteerd zag. Die categorieën 
zijn over het algemeen technisch van aard omdat de gebouwen voor een 
groot deel werden bepaald door de beweging van mensen- en goederen-
stromen over een netwerk van gemechaniseerde infrastructuur. Het gaat 
om gebouwtypes die in de stad zijn gemonteerd als onderdelen in een 
machine. Bij ieder type stedelijke context past een specifiek gebouwtype, 
dat een specifieke taak vervult binnen de stedelijke machinerie:

– In een onregelmatig gevormde historische stedelijke context die onder-
deel is geworden van een veel grotere en gemechaniseerde agglomeratie, 

bijvoorbeeld het historische centrum van een havenstad, werken Van den 
Broeks gebouwen als scharnieren.

– Op een plek waar een aantal bundels van verschillende technische en 
verkeerskundige infrastructuur langs elkaar zijn gelegd, bijvoorbeeld een 
kanaal en een spoorlijn, speelt het gebouw de rol van een sluis.

– In nieuwe stedelijke situaties, die werden opgezocht om bepaalde acti-
viteiten te bevrijden uit de onregelmatige geometrie van de premoderne 
stad, bijvoorbeeld een industrieterrein, werkt het gebouw als een motor-
blok. (Een compact en aan elkaar geschakeld geheel van verschillende 
onderdelen die samen een taak vervullen.)

Gebouwen als scharnieren
Vanaf de negentiende eeuw voltrok de cityvorming in Rotterdam zich 
van perceel tot perceel en van gebouw tot gebouw. Winkelpassages al dan 
niet gecombineerd met bioscopen werden met veel acrobatische toeren 
van de architect ondergebracht in grillige percelen achter de straatgevel 
waar ooit kloosters, werkplaatsen of moestuinen verborgen waren. Vanuit 
ondiepe percelen waar ooit kleine huizen stonden verrezen moderne 
flat- en kantoorgebouwen die zich met monumentale façades aan de 
straat presenteerden. Vanaf het begin van zijn carrière maakte ook Van 
den Broek ontwerpen voor moderne en grootschalige programma’s die 
een plaats moesten krijgen in het premoderne en kleinschalige stedelijk 
weefsel. Het oude weefsel werd niet weggevaagd om plaats te maken 
voor een nieuwe typologie en de continuïteit van de straatwand en de 
bereikbaarheid van de binnenterreinen werden zoveel mogelijk bewaard. 
Als voorbeeld voor de wijze waarop Van den Broek de vorm van het 
bestaande weefsel gebruikte om de complexe programma’s van eisen te 
organiseren, is het gebruik van de wigvorm om binnen een niet-orthogo-
naal perceel een zo efficiënt en helder mogelijke plattegrond te realiseren. 
Het prijsvraagontwerp voor de HAV bank in Schiedam uit 1929 laat een 
dergelijke aanpak zien. Hier werd uit de vorm van het perceel een wig-
vormige traphal tussen de kantoorvleugel en de bankzaal afgeleid, die 
weer werd gemonumentaliseerd in een toren. 61  Hetzelfde is zichtbaar in 
de traphal voor het flatgebouw op de hoek van de Mathenesserlaan en 
de Nieuwe Binnenweg uit 1931 en in het onuitgevoerde ontwerp voor 
een Passage-Cineac aan het Hofplein uit 1935. In dit ontwerp ging achter 
de nieuwe moderne gevels een binnenruimte met winkels en een bios-
coop schuil die haar plattegrond ontleende aan het oude bouwblok. 62  De 
onregelmatigheid van het bestaande weefsel werd door Van den Broek 
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omgezet in een stedenbouwkundige scharnier waarmee de programma-
tische structuur van het gebouw kon worden opengelegd.

Kantoorgebouw Van Ommeren, Antwerpen 1938
Een duidelijk scharniergebouw is het kantoorgebouw dat Van den Broek 
ontwierp voor de Rotterdamse reder Van Ommeren in het centrum 
van Antwerpen. 63  In 1933 werd in Antwerpen tussen het stadscentrum 
en de nieuwe industrieterreinen aan de linkeroever van de Schelde de 
Scheldetunnel geopend. Eigenlijk waren het er twee: één voor auto’s 
en één voor voetgangers en fietsers, waarbij de fietsers ook gebruik 
moesten maken van de roltrappen. Bijna een decennium later zou in de 
Rotterdamse Maastunnel ditzelfde principe toegepast worden maar dan 
gecombineerd in één tunnelbuis. 64  Net zoals het Maastunneltracé zou ook 
het Scheldetunneltracé een spoor van modernisering en schaalvergroting 
langs en door de bestaande stad trekken. Flats en kantoorgebouwen 
werden gebouwd op de grote percelen die vrijkwamen door de sloop en 
aanlegwerkzaamheden langs de wegen die naar de tunnels leiden. Uit 
het bestaande weefsel werden op strategische locaties kleine percelen 
samengevoegd tot grotere, en vervolgens bebouwd met een architectuur 
die groter en moderner was dan alles wat er omheen stond. Het vast-
goedeffect van het tunneltracé beperkte zich niet tot de bouwblokken die 
er direct aan grensden maar straalde honderden meters de stad in. 65  Zo 
werd in Antwerpen de hoek tussen de Lange Koepootstraat en de Sint 
Paulusstraat vanaf 1939 gedomineerd door de hoge gefacetteerde stalen 
en glazen gevel van de Rotterdamse rederij Van Ommeren. Het gebouw 
was ontworpen door het nieuwe Rotterdamse architectenbureau Brinkman 
& Van den Broek onder leiding van J.H. van den Broek. De bemoeienis 
van het bureau zou zich niet beperken tot het gebouw; ook de inrichting, 
de uitrusting, de stoffering etc. werd door hen gecoördineerd. Lang voor 
de komst van Van den Broek was het bureau Brinkman & Van der Vlugt 
met Van der Linden als chef de bureau, geroutineerd in het uitvoeren van 
nieuwsoortige utilitaire gebouwen met een netwerk van adviseurs en 
leveranciers dat voor bijna ieder groot project werd ingezet.

De verkoopakte van de bouwgrond aan de Sint Paulusstraat werd ge-
tekend op 24 Februari 1938. 66  Bijna een maand eerder had het bureau 
Brinkman & Van den Broek drie ontwerpschetsen gemaakt waarin het-
zelfde programma op drie verschillende locaties was ingetekend. Naast 
de hoek van de Sint Paulusstraat met de Lange Koepootstraat, werden 
twee andere locaties onderzocht die direct grensden aan de Grote Tun-
nelplaats. De eerste locatie was een onregelmatige L-vorm die deel uit-

maakte van een nieuw bouwblok tussen de ingang van de tunnel en het 
Willemsdok. De tweede locatie maakte deel uit van een eveneens nieuw 
wigvormig bouwblok aan de Tunnelplaats; deze bestond uit een geknikte 
rechthoek. De derde en uiteindelijke bebouwde locatie op de hoek van 
de Sint Paulusstraat en de Lange Koepootstraat was een driehoek met 
grillige contouren die bestond uit een reeks van oorsprong middeleeuwse 
percelen met daarachter een zeventiende-eeuws klooster en de gotische 
Sint Paulus kerk. De vorm van de locatie was in tegenstelling tot de eerste 
twee niet bepaald door de aanleg van het tunneltracé; de aanleiding tot 
verdichting kwam wel voort uit de nieuwe verkeersader.

De variantschetsen laten een gevelbeeld zien dat verwant is aan een 
project dat Van den Broek in 1936 had ontworpen samen met Van Tijen 
& Maaskant voor het Reesink-kantoorgebouw in Zutphen. De gevel van 
dit gebouw bestaat uit glas in stalen ramen, heeft een lage betegelde 
borstwering en een begane grond die terugtreedt ten opzichte van de 
rooilijn en zo de kolommen van het staal of betonskelet ontbloot. Toen 
het Reesink gebouw was gerealiseerd, werd het bekritiseerd omdat het 
leek op een willekeurige moot uit een veel langere gevel. 67  De gevels voor 
Van Ommeren zijn in de schetsfase vanuit precies dit principe gedacht. 
De gevel werd als het ware om de vorm van het perceel gevouwen. 
Niet alleen de gevel was een formule die aangepast kon worden aan de 
vorm van de locatie; hetzelfde gold voor de constructie en de ruimtelijke 
verdeling van het programma: de parti. Uit de variantschetsen komt een 
locatie-neutrale basisopzet voor het gebouw naar voren.

Het gebouw laat zich in de eerste instantie lezen als een hoge gebogen 
schijf die tegen een lagere werkhal met daklichten is geschoven. Vanaf de 
straat is de glazen gevel en de glazen traphal zichtbaar. De belettering liet 
zien dat delen van het gebouw door Van Ommeren werden gebruikt, en 
andere delen door andere firma’s. De bezoeker die het gebouw binnentrad 
kwam uit onder een pianovormig bordes. Hier bevond zich de kern van het 
gebouw, het lege hart vanwaar zich het complexe programma ontvouwde 
aan de gebruiker. Vanaf het bordes keken de directeuren, die hun kantoren 
hadden op de eerste verdieping, uit over de zee van bureaus beneden in 
de werkhal. Bovendien is dit het punt waar ook de constructieve opzet 
van het gebouw zich openbaart. Hier is immers het liggende volume van 
de werkhal in het staande volume van de kantoorschijf geschoven.
 In de beste traditie van de Beaux-Arts, zit de parti van het ontwerp in 
de doorsnede. Het openleggen van de constructie op de begane grond 
en op de eerste verdieping maakte de ruimtelijke opzet inzichtelijk voor 
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de gebruiker op zijn tocht door het gebouw. De climax van deze marche 
was het uitzicht over de werkhal vanaf het bordes. Nogmaals, dit is de 
basisopzet van het gebouw; dit zijn de kenmerken die alledrie de varianten 
gemeen hebben. Dit zouden we kunnen zien als de esquisse, de schets 
van kenmerken die herkenbaar aanwezig moesten blijven tot en met 
het einde van het architectonische ontwerpproces. Het kantoorgebouw 
moest nog worden aangepast aan een onregelmatig stedelijk perceel. Van 
den Broek had daar rekening mee gehouden door in de randen van de 
werkhal een hele reeks kleinere, minder representatieve functies, zoals 
toiletten, archieven en bergingen, op te nemen. Deze konden de grillige 
randen van het perceel vullen.
 Om de basisopzet vast te houden binnen de grillige middeleeuwse 
parcellaire structuur van de Lange Koepootstraat locatie, moest Van 
den Broek ingrijpen in de stedelijke context. Net zoals in de flat aan de 
Nieuwe Binnenweg of in het ontwerp voor de HAV bank in Schiedam, 
had Van den Broek de hoek kunnen opheffen door een wigvormige 
traphal die het gebouw in twee regelmatige volumes had gespleten. Maar 
omdat het Van Ommeren gebouw zich als een affiche aan de stad moest 
presenteren, was de tweedimensionaliteit van de gevel essentieel en kon 
van het opbreken van het bouwvolume geen sprake zijn. De hoek waar-
onder de Lange Koepootstraat de Sint Paulusstraat ontmoet is ongeveer 
120°. Al bij de intekening op de kadasterkaart plaatste Van den Broek de 
draaideur precies op de hoek en boog hij de gehele kantoorstrook rond 
tot een segment uit een denkbeeldige cirkel die als middelpunt de toren 
van de Sint Pauluskerk heeft. Niet alleen de traphal werd verbogen, maar 
het gehele gebouw, vanaf de gordijngevel tot en met de plaatsing van de 
tussenwanden. Het bedoelde visuele effect van het gebouw op de stad 
werd bewaard door de gevel rond het bouwblok te plakken, zoals een 
affiche rond een reclamezuil.

Het definitieve ontwerp moest in een aantal belangrijke opzichten worden 
gewijzigd ten opzichte van de schetsvariant voor de Lange Koepootstraat. 
Zo veranderde de gevel van een horizontale stapeling van borstweringen 
en strookramen in een raamwerk van vierkante glazen cellen. Ten tweede 
werd de traphal teruggelegd ten opzichte van de gevel. Ten derde ging 
het trappenhuis op het dak over in een conciërgewoning met een zwart 
betonnen schoorsteen: een verwijzing naar de zwarte schoorstenen van 
de schepen van Van Ommeren.

Het kantoorgebouw Van Ommeren is op de eerste plaats een gebouw 
waarin op minutieuze wijze de samenkomst is geregisseerd van moderne 

technieken en materialen, stedelijke inpassing en ruimtelijke organisatie. 
Hoe dat precies plaats vindt, laat zich enkel door een close reading van 
het gebouw vertellen. Het pand kan op twee manieren worden betre-
den: het personeel en de huurders van de bovenste verdiepingen gaan 
binnen onderin de glazen traphal. De trap zelf is een monolithische 
betonconstructie bekleed met granito. Met zijn doorlopende oppervlak 
en afgeronde profielen, die het schoonmaken vergemakkelijken, heeft 
het het karakter van een immens aanrecht. Het publieksgedeelte bevindt 
zich op de begane grond aan de straatkant. Bezoekers worden naar de 
toegang in het midden van het gebouw geleid door een verchroomde 
stalen handleuning die langs de gehele breedte van de gevel loopt. De 
draaideur bevindt zich precies daar waar zich ooit de hoek tussen de 
Lange Koepootstraat en de Sint Paulusstraat bevond; dit cilindrische 
element is niet recht in de gevel geplaatst, maar verdraaid ten opzichte 
van de straal van de cirkel die de vorm van het gebouw bepaalt. De 
draaideur staat op een zwart granieten dorpel met een asymmetrische 
driehoekige plattegrond. De plattegrond van de dorpel is herhaald in 
de luifel boven de ingang. Door de positionering van de draaideur glipt 
men zijdelings de brede publiekshal in.

De merkwaardige hoekige asymmetrie van de begane grond blijkt de 
contour te volgen van het funderingsplan. Het ronde kantoorvolume 
rust op straalsgewijs liggende balken. Terwijl het gebouw het perceel 
heeft afgerond en daardoor enkele vierkante meters langs de gevel heeft 
verloren, vult het funderingsplan het volledige aangekochte perceel. Het 
granieten opstapje en de luifel van het Van Ommeren-pand lijken op de 
ingangspartij van het door Van den Broek ontworpen flatgebouw aan de 
Nieuwe Binnenweg van zeven jaar eerder. In Rotterdam heeft het hoe-
kige flatgebouw een dorpel en luifel met een afgeronde plattegrond; hier 
blijkt deze afwijkende vorm een spoor te zijn van de initiële ontwerpfase 
waarin het flatgebouw wèl een gebogen vorm had. In Rotterdam besloot 
Van den Broek echter de ronding te elimineren en het gebouw uiteen te 
leggen in twee orthogonale volumes. De ronding werd geconcentreerd 
in de traphal. De afgeronde dorpel en luifel op de begane grond zijn in 
Rotterdam evenals de hoekige dorpel en luifel in Antwerpen sporen van 
de overwegingen en zijpaden gedurende het ontwerpproces.

Vanuit het publieksgedeelte gezien, straalt het melkglazen plafond van 
de hal een egaal wit licht uit dat overdag door de sheddaken naar binnen 
valt en ‘s avonds uit de verborgen tl-buizen komt. Daar waar de kan-
toorschijf en de werkhal in elkaar overgaan staan acht ronde witgeverfde 



208 209

betonnen kolommen in een gebogen rij. Een dunne stalen trap met een 
verchroomde leuning leidt naar het bordes van de eerste verdieping. 
De boekhoudafdeling op de eerste verdieping beslaat de gehele breedte 
van het gebouw en wordt van het bordes boven de werkhal afgescheiden 
door een translucente glazen wand. De draagstructuur, die op de verdie-
pingen deels schuil gaat achter puien en systeemplafonds, is zichtbaar 
op de begane grond. Betonnen kolommen met een vierkante doorsnede 
staan los van de glazen buitengevel. Op ieder van deze kolommen ligt 
een betonnen balk waarvan de kopse kant de gevel raakt. Het andere 
uiteinde van deze balk ligt op de ronde kolom die los in de ruimte staat. 
De balken dragen de vloer.

Uit de vele ontwerpschetsen en studies blijkt dat de verschillende on-
derdelen van het bouwproces zoals constructie, detaillering, hang- en 
sluitwerk, installaties, stoffering en inrichting als gelijkwaardige elementen 
binnen één structuur werden opgevat en daarom telkens in één beeld 
werden samengebracht. De buitengewoon gedetailleerde doorsneden 
van de typische kantoorcel tonen de stalen sponningen met het dubbele 
glas en de klapramen, een vitrage en tenslotte een sluitgordijn. Ze laten 
ook zien hoe de gevel rust op een balk die ca. 25 cm boven de vloer 
ligt. Ook de interieurtekeningen laten niets aan de verbeelding over: 
op de vloer, vlak voor het gordijn, staan verwarmingsradiatoren met 
verchroomde pootjes. Haaks op de gevel staat een tafel van Gispen. Het 
blad is van eiken; het heeft een U-vorm en is omrand met een metalen 
strip en ingelegd met linoleum; het hangt met zijn rechte kant aan de 
raamsponning en rust met zijn ronde kant op een stalen poot die in de 
vloer is geschroefd. Een L-vormige plank loopt vanaf het bureau, over 
de radiator tot achter de bureau stoel. In het raam bij het bureau is een 
stopcontact en een telefoonaansluiting aangebracht. Tot op één meter 
hoogte is de muur bedekt met een laag kunstleer, daarboven met pleister 
en verf. Er zijn drie deuren, twee naar de kamers aan weerszijden, één 
naar de gang. Tegen de wand parallel aan de gevel staat een kastje. Op 
twee meter hoogte hangt een schilderijenrail. Dit zijn de vaste dingen 
die in elk kantoor terugkomen. Daaraan zijn per situatie losse dingen 
toegevoegd: de Gispen bureaustoel, de Gispen leunstoelen voor de be-
zoekers, de telefoon en de wandklok.

De nadruk op de consistentie in de uitvoering was groot. Het gebouw 
lijkt niet alleen door de stedenbouwkundige situering op een scharnier; 
het werd ook gemaakt met technieken en een precisie die soms meer te 
maken hebben met machinebankwerk dan met architectuur. Zo werden 

de stalen elementen van de gevel aan elkaar geschroefd met moeren 
en bouten van kostbare messing in plaats van staal, zodat deze nooit 
zouden roesten.

Het gebouw scharniert niet alleen met het stedelijk weefsel, maar ook 
met het spektakel van de straat. Nog steeds weerspiegelen de histori-
sche gevels, trams, bussen, auto’s, voetgangers, rollerbladers, skaters, 
fietsers, bromfietsers, glasbakken, verkeersborden, lichtreclames, barrica-
den, kiosken, caféterrassen, wielerpelotons, bloemenhuldes, bouwketen, 
binnentrekkende troepen, optochten, draaiorgels, begrafenisstoeten en 
verkeersongelukken zich in de gefacetteerde glazen wand van het Van 
Ommerenpand in Antwerpen. 68

Gebouwen als sluizen
De haven en de historische stad hebben gemeen dat hun driedimensionale 
vorm niet als zodanig is ontworpen, maar de neerslag is van hun dagelijks 
functioneren. De complexe vorm van de historische stad wordt gestuwd 
door de fragmenten van ooit begonnen masterplannen, geografische en 
geologische gegevenheden, afgebroken verdedigingswerken, verdwenen 
kloostercomplexen. Ook de haven is de resultante van een opeenhoping 
van exogene factoren. Ligging en vorm van de havens worden bepaald 
door het profiel van de rivier en de breedte, diepte en zwenkinggraad 
van de boten. De aanleg en het profiel van de havenbekkens en de 
kades wordt bepaald door de zwaarte en de maat van de installaties. 
De plaatsing en de vorm van havengebouwen komt voort uit de eisen 
van het overslaan van goederen en mensen van één vervoersmodaliteit 
naar een andere. Alle factoren die in de haven een rol spelen, vertalen 
zich uiteindelijk in een unieke stedenbouwkundige en architectonische 
structuur. Goederen en mensen komen uit schepen op een kade terecht, 
van de kade worden zij naar een loods, een aankomsthal of een entrepot 
gebracht en vandaar uit gaan zij met trams, fietsen, auto’s, vrachtwagens, 
treinen of karren de stad of het land in.

Stedenbouwkundig en economisch gezien, behoort de kade zowel tot de 
globale maritieme handelsnetwerken als tot de openbare ruimte van de 
stad. Het havensysteem zoals Rose, Stieltjes, De Jongh en hun opvolgers 
dat hadden ontworpen bestaat uit havenbekkens die werden uitgegraven 
in het rivierlandschap zodat langwerpige schiereilanden parallel aan, 
haaks op of schuin ten opzichte van de stroom overbleven. Deze pieren 
werden ingericht voor het doorsluizen van mensen en goederen van de 
zee naar de stad. Vanaf het midden van de negentiende eeuw ontstond 
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een steeds nauwkeuriger gedefinieerd infrastructureel patroon van paral-
lelstroken. De eerste strook is de boot zelf. De boot legt aan aan de kade; 
deze bestaat uit een oppervlak van kinderkopjes ingelegd met rails voor 
de kranen die het schip ontlasten. Verder landinwaarts ligt een strook die 
bebouwd is met loodsen, warenhuizen, entrepots, werkplaatsen, kantoren 
etc. Hier wordt waarde toegevoegd door bewerking, opslag, herpakking, 
organisatie, controle en verkoop. Tenslotte is er de straat. Deze heeft een 
andere inrichting dan een gewone stadsstraat; de voetgangers, fietsers, 
trams, treinen en auto’s delen het oppervlakte. Aan de andere kant van 
de straat staat weer een loods, warenhuis of entrepot etc. Een typische 
pier met aan weerszijden een aanlegkade heeft dus zeven parallelstroken: 
1. boot, 2. kade, 3. gebouw, 4. straat, 5. gebouw, 6. kade, 7. boot.

De architectuur van de derde (en vijfde) strook, waar een groot deel van 
het economische gewin van de haven is gelokaliseerd, bestaat uit lange 
aaneenschakelingen van houten, betonnen en ijzeren constructies, vari-
erend van enkele meters tot enkele tientallen meters hoog. De gebouwen 
vallen afzonderlijk zelden op, gedomineerd als ze worden door de kranen, 
treinen en boten. Deze architectonische strengen werken als sluizen 
tussen de internationale handel en die van de stad. De essentie van een 
sluisgebouw schuilt in de organisatie en technische begeleiding van de 
bewegingspatronen van mensen en goederen tussen de verschillende 
stroken. Soms waren deze gebouwen groot en technisch geavanceerd, zoals 
bijvoorbeeld de loods met hangar Blauwhoedenveem aan de Rijnhaven 
uit 1901. 69  De doorsnede van dit inmiddels verdwenen complex strekte 
zich over de gehele breedte van de pier uit. Door middel van boven de 
weg zwevende bouwdelen, loodsbalkons, kelders met lopende banden, 
laadbruggen, een pakhuisgedeelte van zes verdiepingen nam het alle 
parallelstroken van het typische pierenlandschap in zich op, inclusief de 
boten. In de sluisgebouwen werd de verkeersfunctie de enige functie.

Nadat Van den Broek de opdrachtenportefeuille van de firma Brinkman 
& Van der Vlugt had overgenomen, ontwierp hij in Rotterdam ettelijke 
kilometers havenarchitectuur. Gedurende de jaren dertig, veertig en vijftig 
werd bijna de gehele Wilhelminapier, waar zich de Holland Amerika 
Lijn had gevestigd, volgebouwd door Brinkman & Van den Broek en 
vervolgens door Van den Broek & Bakema. Met name de vertrekhal 
en de aankomsthal, respectievelijk uit 1937 en 1947, zijn voorbeelden 
van sluisgebouwen tussen het wereldverkeer en het stadsverkeer. Bij de 
vertrekhal werd een oude betonnen en stalen loods van architect Van 
der Tak uit 1901 uitgekleed en opnieuw bekleed waarna er het nieuwe, 

inmiddels verdwenen, witte, honderden meters lange en bijna alleen uit 
licht, lucht en ruimte bestaande gebouw voor in de plaats kwam. 70  Acht jaar 
later verrees eveneens naar ontwerp van Brinkman & Van den Broek de 
indrukwekkende aankomsthal. In dit ontwerp kreeg de transparantie en 
openheid van de havenarchitectuur een monumentale behandeling door 
de flinterdunne tongewelven boven een immense glazen pui die letterlijk 
een spiegel voorhield aan de wederopbouw op de andere oever. De reizi-
gers die vanaf de straat het gebouw binnenkwamen konden hun bagage 
afgeven en via een grootse, symmetrische, onbeschaamd monumentale 
trap de immense ruimte op de eerste verdieping bereiken. Van onder de 
betonnen gewelven zagen zij de leegte van het centrum aan de overkant 
van de rivier, voordat zij – soms voorgoed – Rotterdam verlieten. 71  In 
Thomsen’s Havenbedrijf, een minder symbolisch geladen project op een 
minder prominente plaats in de stad, zou Van den Broek de complexe 
werkingen van de havenstad pas echt sublimeren tot architectuur.

Thomsen’s Havenbedrijf, Rotterdam 1943 – 1948
Na de vernietiging van haar installaties in de oorlog had de Rotterdamse 
stuwadoor Thomsen’s Havenbedrijf een nieuw complex nodig. Aangezien 
Thomsen’s zowel goederen als passagiers vervoerde moest de architec-
tuur niet alleen bepaalde gebruikersgroepen en verkeersstromen met 
elkaar verbinden, maar ook bij elkaar vandaan houden. Bovendien wilde 
het bedrijf terugkeren naar de zelfde locatie in het bij Rotterdam West 
gelegen Vierhavengebied. Aan de Wilhelminapier was er vooral sprake 
van overslag tussen rivier, zee en weg. In het Vierhavengebied was de 
gemechaniseerde overslag juist tussen zee, weg en spoor dominant.
 De wijze waarop de vloeiende lijnen van het spoor de typische stroken-
indeling van de havenpieren transformeerden is zichtbaar in het plan voor 
het gebied uit 1912. De zeedijk ten westen van Delfshaven fungeerde als 
de ruggengraat voor een asymmetrische havenontwikkeling. Binnendijks 
werd vanaf het begin van de twintigste eeuw de stadswijk Bospolder 
gebouwd. Daarbuiten werden drie havenbassins uitgegraven onder een 
schuine hoek met de normaallijn van de rivier. De woonwijk is aan de dijk 
tot vijf verdiepingen opgetrokken zodat de bewoners het havenspektakel 
ook vanuit hun woonkamers zouden kunnen gadeslaan. Een immens 
spoorwegemplacement ligt tussen de dijk en de havenbekkens. Vanuit het 
emplacement liepen spoorlijnen over de Vierhavenstraat de pieren op. De 
ingenieurs die het Vierhavengebied ontwierpen, plaatsten de kruiswissels 
in de strook die voor de pakhuizen was bedoeld. Daarmee legden zij de 
eerste knoop in de infrastructuur waar later het buitengewone gebouw 
van Thomsen’s Havenbedrijf uit zou ontstaan.

afb. 112 – 128
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Op één van deze kruiswissels, aan de westelijke kade van de Lekhaven, 
ontwierp Brinkman & Van den Broek in 1944 het hoofdgebouw van 
Thomsen’s Havenbedrijf. De stuwadoors van Thomsen’s Havenbedrijf 
namen vanaf de bouw van het Vierhavengebied in de jaren tien en twintig 
het grootste deel van de Keilestraat in met een complex van loodsen en 
werkplaatsen. 72  Het terrein van Thomsen werd gemarkeerd door een groot 
billboard dat over de straat hing met de naam van de firma, zichtbaar voor 
de bewoners van Bospolder aan de andere kant van het spoorwegempla-
cement. De vernietiging van de haveninstallaties door de Duitsers in 1944 
gaf Thomsen, net als vele andere havenbedrijven, de mogelijkheid haar 
bestaande installaties drastisch te moderniseren. Met name het gebied 
aan de oostzijde van de pier was zwaar getroffen; de kades, rails, kranen, 
loodsen en poortgebouwen waren tot schroot gereduceerd. Het bureau 
Brinkman & Van den Broek kreeg de opdracht om op deze plaats een 
hypermoderne integrale haveninstallatie te ontwerpen. 73  Reeds voor de 
havenvernietiging speculeerden de reders en architecten echter al over 
de ongekende mogelijkheden van het naoorlogse havenbedrijf.

Thomsen’s Havenbedrijf stond in de jaren veertig onder leiding van J.Ph. 
Backx, één van de meest ideëel gedreven leden van de Kleine Commissie 
van de Club Rotterdam. Backx was er van overtuigd dat net als de haven, 
de bedrijfsvestiging en de volkswoningbouw, ook het maatschappelijk en 
cultureel leven gepland moest worden. Met zijn stichting De Rotterdamse 
Gemeenschap was hij een pleitbezorger voor de wijkgedachte en in het 
algemeen voor een diep doorvoelde bemoeienis van alle Rotterdam-
mers met de wederopbouw. Binnen zijn eigen bedrijf leidde dit tot een 
constant vormen van zijn arbeiders met filmvoorstellingen, cursussen 
aan de Volksuniversiteit, lezingen, studiedagen, wandelvierdaagsen etc. 
Tegelijkertijd groeide het bedrijf onder zijn bewind van 200 tot 2000 
werknemers en werd het het grootste stuwadoorsbedrijf van Rotterdam. 74  
De Kleine Commissie kwam in 1942 naar buiten met de Nota betreffende 
de Wederopbouw van Rotterdam waarin werd gepleit voor een integrale 
aanpak van de wederopbouw: cultureel, zakelijk, financieel, industrieel 
en maatschappelijk. Andere leden van deze commissie waren Charles 
van der Leeuw, de bouwheer van de Van Nellefabriek, Ed. Nijgh, direc-
teur van de N.V. Phs. van Ommeren en W. de Monchy, directeur van de  
Holland Amerika Lijn. Zij vormden wat men een schaduwcollege van de 
stad Rotterdam zou kunnen noemen. 75  Volgens stuwadoor Backx moest 
er eerst een nieuwe samenleving worden gemaakt, voordat er gedacht kon 
worden aan een nieuwe stad. 76  Op het moment dat Brinkman & Van den 
Broek bezig was met het ontwerp voor de wederopbouw van Thomsen’s 

installaties en gebouwen in het Vierhavengebied, was directeur Backx 
zelf bezig met het vertalen van Lewis Mumfords’ The Social foundations 
of post-war building (1943), onder de titel De sociale grondslagen van het 
naoorlogse bouwen (1946). 77

Hoe de nieuwe samenleving haar vorm zou vinden in een nieuwe stad 
werd door Backx beschreven in een pamflet uit 1945, De Opbouw van 
Rotterdam. 78  Een kernpunt in zijn betoog was de intieme samenhang 
tussen de stad en de haven, een samenhang die niet zozeer fysiek als 
wel functioneel en emotioneel van aard was maar die tot uitdrukking 
moest worden gebracht in gebouwen en stedenbouwkundige ensembles. 
Op dit niveau veroordeelde hij ten strengste het wederopbouwplan van 
Witteveen en bepleitte hij de andere weg van Van Traa c.s.: “Wij echter 
zien Rotterdam als werkstad in de eerste plaats als havenstad. Er is een 
onverbrekelijke band tusschen Rotterdam en haar haven. De haven is niet 
alleen voor degenen, die in haar werkzaam zijn, een voorbeeld van liefde 
en zorg, zij behoort toe aan de geheele bevolking.” 79  Wat in de haven- en 
stadswerken van G.J. de Jongh impliciet aanwezig was, kreeg bij Backx een 
expliciete, metafysische lading. Daarom wees Backx in een eerdere tekst 
naar het Bretonse dorp waar ieder jaar voordat de vissersvloot uitvaart, de 
gehele bevolking deelneemt aan een processie langs de schepen. Backx 
pleitte dan ook voor een “wandelboulevard langs de haven en een groot 
plein, waar wij straks het grote feest kunnen vieren van onze haven.” 80  
Backx’ idee werd ook zichtbaar in de serie plannen die Van den Broek 
maakte voor een rivierplein in de Nieuwe Werken bij de Veerhaven en 
in zijn plannen voor het Maritiem Centrum. Het zou uiteindelijk gestalte 
krijgen in ‘het venster op de rivier’, het onderdeel van het Basisplan dat 
enkele decennia lang een vrij uitzicht vanaf de Coolsingel op de Maas 
zou garanderen. 81  Met Thomsen’s Havenbedrijf door Brinkman & Van 
den Broek deed Backx een indrukwekkende voorzet voor de realisatie 
van zijn visie op de stad.

Backx’ idee dat het overslaan van goederen en mensen een gemeenschaps-
bouwende kracht was en daarom in het middelpunt van het stedelijk 
bewustzijn gebracht moest worden, was één van de grondgedachten voor 
het eerste ontwerp voor het nieuwe complex van Thomsen’s Havenbedrijf. 
De architecten werd niet slechts gevraagd een omhulsel te maken voor 
een gegeven programma van eisen, maar ook de werking van het bedrijf 
te conceptualiseren. Van den Broek stelde een intensivering voor van de 
bestaande architectonische, infrastructurele en stedenbouwkundige situatie. 
De kades, goederen, boten, loodsen, gebouwen, kranen, vrachtwagens, 
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treinen, fietsen en mensen werden op een complexere manier met elkaar 
verbonden dan voorheen. De verschillende onderdelen werden niet alleen 
naast elkaar gelegd maar ook gestapeld, verweven en verknoopt. Hierdoor 
vervaagde het scherpe onderscheid tussen gebouw en infrastructuur en 
werd aan het langgerekte systeem van loodsen, kades en spoorlijnen 
een duidelijk middelpunt gegeven. In het schetsontwerp uit 1943 werd 
de volgende logistieke en ruimtelijke sequentie neergelegd: op de grond 
kwam een lange reeks loodsen, onderbroken door de onderdoorgang 
van de trein; op verschillende plaatsen werden hellingbanen en trappen 
geplaatst die naar het dak van de loodsen leiden. Vrachtwagens konden 
over het dak rijden waardoor een tweede kade werd toegevoegd vanwaar 
gelost en geladen kon worden. Op de kade beneden zouden treinen worden 
gevuld en geleegd, terwijl vanaf de hoger gelegen kade de overslag zou 
plaatsvinden tussen wegverkeer en boot. Naast de vrachtwagens zouden 
ook de auto’s en fietsen van de werknemers gebruik kunnen maken 
van de tweede kade op het dak. Precies boven de plaats waar de trein 
door de loodsen heen naar de kade zwenkte, bracht Van den Broek de 
werkplaatsen, kleed- en schaftruimtes, kantoren en passagiersruimtes bij 
elkaar in een gebouw dat het sociale middelpunt van het loodsencomplex 
moest worden. Hier bovenop plaatste Van den Broek een scheepsbrug 
of verkeerstorenachtige constructie van waaruit men de bewegingen in 
en om het complex kon overzien.

Behalve dat het een uitgebreider programma en een berijdbaar dak had, 
was het schetsontwerp voor Thomsen’s Havenbedrijf niet fundamenteel 
anders dan de poortgebouwen die Brinkman & Van den Broek in dezelfde 
periode ontwierp voor de Holland Amerika Lijn op de Wilhelminapier of 
die voor de Scheepswerf Giessen in Capelle aan de IJssel. 82  De toevoeging 
van de verkeerstoren die uit het complex naar boven kwam, tilde het 
ontwerp echter naar een hoger, monumentaler niveau. Hier werd immers 
niet alleen het coördinatie-hoofdkwartier van de reder en de stuwadoor 
gesitueerd, maar ook een ‘belvédère’ voor de wachtende passagiers. Zowel 
vanuit de haven als vanuit de woonwijken zou men het symbolische hart 
van Thomsen’s Havenbedrijf hebben kunnen zien, en vice versa.

Het realistisch-utopische gehalte van dit schetsproject kwam voort uit 
de hoge verwachtingen die tijdens de oorlog bij de ondernemers voor 
de stad leefden. Het ontwerp kan beschouwd worden als een stap in de 
ontwikkeling van een ontwerppraktijk waarin utilitaire programma’s en 
locaties werden opgevat als representatieve en monumentale opgaven. 
De reële noodzaak die voortkwam uit de havenvernietiging in 1944 zou 

leiden tot een versnelling van deze ontwikkeling en voor Thomsen’s 
Havenbedrijf tot een minder uitbundig maar niet minder vernieuwend 
ontwerp. Het complex dat uiteindelijk in 1948 werd opgeleverd, is op-
gebouwd uit een loods van 300 bij 50 meter met in het midden een 
poortgebouw. De nok van de loodsen zette zich voort in de bovenlichten 
van het gebouw, maar de daklijn werd verbroken doordat het gebouw 
uitkraagt over de Keilestraat. Op het witte vlak dat over de straat hangt 
stond in neon de naam van het bedrijf, nèt zichtbaar voor de bewoners 
van de wijk Bospolder achter het spoorwegtalud.

Tot aan de sanering, in de jaren negentig van het Vierhavengebied, was 
het gebouw opgenomen in de honderden meters lange wand van loodsen 
waar het het centrum van vormde. 83  Komend vanaf de stad volgde men de 
wand van de loodsen totdat deze afboog en uitkwam op de zware stalen 
en glazen poort die diagonaal staat ten opzichte van de rooilijn. Door 
zijn zwaarte en grootte doet de poort denken aan de bronzen deuren van 
een middeleeuws kerkgebouw. Langs deze weg kwamen de voetgangers, 
vrachtwagens, auto’s, handkarren, fietsen en de treinen het gebouw binnen 
en konden ze doorsteken tot aan de kade. De kruiswissel uit het plan voor 
het Vierhavengebied uit 1912 is nog steeds herkenbaar in de spoorlijn die 
door het loodsencomplex heen zwaait. Door het diagonale tracé van het 
spoor dwars door het rechthoekige gebouw heen, is langs de straatkant 
een wigvormig bouwdeel overgebleven. In de academische traditie heet 
dit poché: kleine kussenvormige ruimtes tussen twee niet aansluitende 
geometrieën. Deze specifieke poché heeft twee verdiepingen en bood 
plaats aan kleinschalige functies zoals de portiersloge, de douane en 
de eerste hulp en diverse kantoortjes. Een pui van staal en glas scheidt 
de begane grondverdieping van het poortgebouw af van de kade. Aan 
de Keilestraat manifesteert het gebouw zich door haar glazen pui die 
uitkraagt over de weg. Het poortgebouw heeft aan de kade eveneens een 
glazen pui; deze is echter geïntegreerd in de honderden meters lange 
rooilijn van de loodsen en heeft bordessen waarvandaan de passagiers 
en de werknemers uitzicht hebben op de haven. Voorlangs de pui loopt 
nog een segment van de kabelgoot waaraan de kranen waren gekoppeld 
die over de kade heen en weer bewogen.

De doorbreking van het loodsenprofiel door de spoorlijn vormt de basis 
voor het ontwerp. De parti werd door Van den Broek in 1948 uit de 
doeken gedaan in de nieuwsbrief van Thomsen’s Havenbedrijf: “De 
loodsen en kaden waren gedeeltelijk verwoest. Bij de herbouw van het 
loodsencomplex aan de Lekhaven werd als eis gesteld dat geen tussen-
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steunpunten gemaakt mochten worden en dat in het plan een heldere 
overzichtelijke ruimte voor het kleden, wassen en eten van een 500-tal 
havenwerkers moest worden opgenomen. Verder ook nog ruimte voor 
wachtende passagiers en plaats voor bedrijfsinspectie, douane, sociale 
zaken en ziekenkamer... De plaats voor dit sociale centrum werd be-
paald door een spoorlijn, die door de loodsen buigt naar de kade.” Over 
de architectuur van het complex schrijft Van den Broek het volgende: 
“Deze wordt o.a. bepaald door de doorbreking van het loodsprofiel met 
de genoemde ruimte voor kantine aan de ene kant en voor passagiers 
en inspectie aan de andere. Deze doorbreking vormt samen met de door 
de loodsen gebogen spoorlijn een ruimtelijke concentratie, waardoor de 
verschillende delen van het complex tot één geheel werden.” 84

De ‘ruimtelijke concentratie’ – de kern van het ontwerp – wordt pas 
zichtbaar in het interieur van de bovenbouw. Dit deel van het gebouw is 
bereikbaar door twee monumentale betonnen trappen aan weerszijden 
van de centrale as die door het gebouw loopt, parallel aan de kade. Eén 
trap gaat vanaf de Keilestraat omhoog; de andere vanaf de kade. Beide zijn 
bestemd voor zowel de passagiers als de havenarbeiders. Achter de eerste 
trap hangt een stalen trap vanuit het plafond naar beneden, bedoeld voor 
de bazen, de inspecteurs en de kantoorbedienden. De trappen leiden naar 
een lange met rood-witte tegeltjes beklede gang met licht dat, gefilterd 
door matglazen puien en bovenlichten, van boven en opzij naar binnen 
komt. De glazige, diffuse ruimte is alleen bereikbaar van onderuit en 
isoleert de gebruiker van de hectische, vuile, industriële haven. Uitzicht 
wordt geboden aan beide uiteinden van de gang; hier bevinden zich glazen 
puien waardoor men ooit de immense kolomvrije ruimte van de loodsen 
in kon kijken. In het glas aan de noordkant zijn de namen gegraveerd van 
de in de oorlog omgekomen arbeiders van Thomsen’s. De plattegrond van 
de bovenbouw weerspiegelt de drie gebruikersgroepen: de arbeiders, de 
passagiers en de staf. De grootste zone is voor de arbeiders: twee was- en 
kleedlokalen, toiletten, een keuken en een schaftlokaal voor 500 man aan 
de straatzijde van de gang. Aan de kadezijde van de gang bevinden zich 
de kantoren, loketten, vergaderzalen en archieven voor de directie en de 
staf, en de wachtruimte met bar en toiletruimte voor de passagiers. De 
drie programma-onderdelen zijn uit elkaar gelegd langs een as, geheel 
volgens de regels van de Beaux-Arts. Vanwege de maat van het gedeelte 
voor de arbeiders is de gang enkele meters verschoven ten opzichte van 
de constructieve as van het gebouw. Het middelpunt van de constructie 
is immers zichtbaar in de bovenlichten in de nok van het dak. Vanuit de 
gang ervaart men een symmetrie tussen de ruimte voor passagiers, staf 

en directie aan één kant van de gang en de schaftlokalen en wasruimten 
voor de arbeiders aan de andere kant. Deze gelijkwaardigheid bestaat 
echter niet in de plattegrond. Het arbeiders gedeelte blijkt bijna twee 
derde van het gebouw uit te maken en ook van buitenaf domineert de 
schaftruimte het beeld van het gebouw. Een tweede as staat haaks op de 
eerste en verdeelt het gebouw in twee vierkante helften. Deze symmetrie 
heeft nauwelijks een ruimtelijk effect en wordt slechts in de plattegrond 
zichtbaar. Langs deze as werd de keuken, de gang naar de keuken en 
de draadglazen pui tussen het passagiersgedeelte en het kantoor van 
de bazen gelegd. Deze discrete dwarsas culmineert in de toog van de 
schaftruimte. De ruimtelijke, constructieve en functionele hiërarchieën, 
die in een klassiek Beaux-Arts gebouw perfect op elkaar aansluiten en 
elkaar versterken, zijn in Thomsen’s Havenbedrijf losgemaakt en ten 
opzichte van elkaar verschoven.

Ook al zijn de verschillende programma-onderdelen bij elkaar gebracht 
in één enkel bouwvolume, het ontwerp is erop gericht de verschillende 
activiteiten en verkeersstromen zo veel mogelijk te scheiden. De pas-
sagiers mochten zich natuurlijk niet vermengen met de arbeiders op de 
trappen en in de gang. In de eindeloze ruimtes van het Holland Ame-
rika Lijn complex werd dit probleem opgelost doordat de passagiers 
de bovenruimtes hadden en de rest zich onzichtbaar afspeelde op de 
begane grond. In een veel intensiever gebruikt sluisgebouw als dat voor 
Thomsen’s was de precieze kanalisering van de verschillende groepen 
het dominante logistieke probleem. Multifunctionaliteit werd niet zoals 
later gezien als uitwisseling en wederzijdse beïnvloeding maar als het 
ineen schuiven van verschillende programma’s zonder deze met elkaar 
in direct contact te brengen.

Midden in het gebouw, ingeklemd tussen de passagiers- en de arbeiders-
ruimtes, bevinden zich achter draadglas de directie en kantoorruimtes. 
De witteboorden-werknemers van Thomsen’s namen vanaf hun eigen 
fietsenstalling onderin het gebouw een aparte stalen trap naar hun afdeling 
en kregen hun eigen koffie en broodjes van een aparte koffiejuffrouw die 
langs kwam met een karretje. De passagiers en klanten konden vanaf de 
centrale gang in een kleine ruimte van de kantoorafdeling komen waar 
zij vervolgens met een bediende achter een loket konden communiceren. 
Van achter balies en via ingewikkelde stelsels van gangetjes en foyers 
konden bepaalde arbeiders ontboden worden bij de bazen. Voor een sluis 
is het van het allergrootste belang dat de verschillende waterniveaus 
hermetisch van elkaar zijn afgesloten behalve als de poorten precies 
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op het juiste moment open gaan. Analoog hieraan ontwikkelde Van 
den Broek een vorm van timesharing – ofwel dubbelgebruik – waardoor 
bepaalde ruimtes door verschillende groepen voor verschillende rede-
nen op verschillende tijdstippen gebruikt konden worden. De arbeiders 
en de passagiers werden langs elkaar geleid volgens een nauwkeurig 
draaiboek van ploegendiensten, schafttijden, loketuren, aankomst- en 
vertrekmomenten.

Om bij de passagiers te beginnen: deze kwamen aan per auto, bus, tram 
of fiets, namen de monumentale betonnen trap naar boven, liepen door 
de gang en gingen een ruimte binnen aan hun linkerhand. Daar troffen ze 
een mondain maar sober ingerichte ruimte met banken, stoelen, tafeltjes 
en een bar waar onder andere cocktails werden geserveerd. Als zij wilden 
konden ze door de glazen deuren naar buiten en vanaf het balkon de 
haven overzien. Dáár zouden zij ook de boot zien aankomen en weten 
dat ze weldra aan boord moesten. Als het zover was liepen ze de gang uit 
naar de andere kant en gingen via de grote trap naar beneden de kade op. 
Hier vandaan konden ze met behulp van verrijdbare trappen aan boord 
gaan terwijl hun bagage vanuit het ondergebouw werd ingeladen.

Voor de vijfhonderd arbeiders functioneerde het gebouw op een geheel 
andere manier: zij fietsten de Keilestraat in, stalden hun fietsen onder 
het gebouw en namen de grote trap naar boven. Aan hun rechterhand 
ging de matglazen muur op twaalf plaatsen open en konden zij naar 
hun stalen kleedkasten gaan die in tien stalen stroken haaks op de gang 
stonden. Zij kleedden zich om, liepen de gang weer uit en bereikten via 
de grote trap de kade. Daar gingen zij aan het werk in de werkplaat-
sen in de onderbouw van het poortgebouw of op de kade. Zodra het 
schafttijd was liepen ze allemaal tegelijkertijd de grote trap weer op, 
gingen dan niet rechtsaf de gang in maar liepen rechtdoor, rechtstreeks 
de collectieve schaftruimte in. In het midden stond de grote toog van 
de keuken. Zij haalden hun eten en verspreidden zich over de talloze 
tafels en stoelen die in verschillende clusters over de immense ruimte 
verspreid waren. Het gigantische raam bood uitzicht over de straat en 
over de haven die zich steeds verder naar het westen toe uitbreidde. 
Als zij aan het einde van de dag klaar waren met hun werk namen de 
arbeiders dezelfde betonnen trap; de glazen wand ging weer open en 
ze kleedden zich uit, wasten zich aan de tien betonnen vonten die aan 
de kop van de kleedkasten staan of gebruikten de douchecabines aan 
de korte kanten van de wasruimte. Eén keer in de week konden ze aan 
het einde van de dag in de hoek van de kantine hun loon ophalen bij 

een speciaal voor de betaalmeester in de wand gemaakte cel. Er waren 
meer plekken waar de draadglazen wanden in het gebouw ruimtes in 
zichzelf werden. Virtueel gebeurt dit met het met namen gegraveerde 
raam dat uitkijkt over het loodsinterieur. Op een meer concreet niveau 
gebeurt het in de glazen en stalen wand tussen de kleedruimtes en de 
schaftruimtes. Op verschillende plaatsen lijkt deze opgezwollen te zijn, 
of lijken er zich blazen in te hebben gevormd: cilindrische vormen die 
naar beide kanten opengaan en telefoons bevatten.

De passagiers en de arbeiders misten elkaar steeds nèt. Op het moment 
dat de arbeiders de trap op waren gelopen naar de schaftruimte maande 
men de passagiers naar de boot te gaan. Op de betonnen trap hing nog 
de lucht van de havenwerkers en lagen er nog peuken op de treden. In de 
verte hoorden de passagiers het geroezemoes in de kantine. Het kwam 
ook voor dat de arbeiders zich net aan het wassen waren op het moment 
dat de passagiers aankwamen in het gebouw. Achter het matglas zagen 
zij de schimmen van de zich afdrogende arbeiders. De fysieke nabijheid 
van de ruimtes en de transparantie van de architectuur speelde een spel 
met de sociale en organisatorische incompatibiliteit van de verschillende 
programma’s die in het gebouw waren samengebracht. Hier werd de 
‘ruimtelijke concentratie’ van het ‘sociaal centrum’ voelbaar.

‘Ruimtelijke concentratie’ kon in de visie van Van den Broek en Backx 
pas tot stand komen wanneer de verschillende elementen scherp gedefi-
nieerd werden. Het creëren van een ‘sociaal centrum’ door een precieze 
en architectonische manipulatie van de verschillende gebruikersgroepen 
paste in de gedachten over ‘sociale plastiek’ die tijdens en na de oorlog 
werden ontwikkeld door progressieve architecten, sociologen, ambtenaren 
en ondernemers. 85  De bekendste uiting van deze tendens was de wijk-
gedachte, de sociale en stedenbouwkundige theorie die uiteindelijk zou 
leiden tot concrete toepassingen in vele wijken en stadsuitbreidingen rond 
Rotterdam. Om zicht te krijgen op de betekenis van de ‘sociale gedachte’ 
in het Rotterdamse zakelijke en politieke milieu, is het zinvol om een 
korte vergelijking te maken tussen woonwijken en havengebouwen.

In de woonwijk Pendrecht in Rotterdam Zuid werden de jonge koppels, 
de gezinnen en de bejaarden uit elkaar gehaald en ondergebracht in 
verschillende ruimtelijke elementen die vervolgens weer bij elkaar wer-
den gelegd in een heldere structuur die zich in principe eindeloos kon 
uitbreiden. 86  Hetgeen wat deze elementen tot een collectief maakte was 
de openbare ruimte tussen de gebouwen. Tegenover de strakke regie van 
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gebouwen, voorzieningen en openbare ruimte rondom de woning, stond 
zoals Camiel van Winkel het omschreef “een onvoorwaardelijk vertrouwen 
in de gemeenschap als een plastisch lichaam.” De sociale dynamiek die 
in de buurten duidelijk en streng was gekanaliseerd kreeg in het open 
hart van de wijk de kans zich vrij en gezamenlijk te manifesteren. 87

Pendrecht is volgens Van Winkel het hoogtepunt in het modernistische 
gebruik van ruimtelijkheid als een formeel ontwerpmiddel waarmee 
de mogelijkheid tot gemeenschapsvorming uitgedrukt kan worden. In 
Thomsen’s Havenbedrijf werden de drie gebruikerscategorieën evenzeer 
uit elkaar gelegd en weer bij elkaar gebracht in een helder en regelmatig 
figuur. Pendrecht wordt echter gedomineerd door het plastische gebruik 
van leegte – ruimtelijkheid – als een middel waarmee gemeenschaps-
vorming niet alleen uitgedrukt maar ook opgeroepen kan worden. 88  Dit 
aspect, dat ook een belangrijke rol zou gaan spelen in het naoorlogse werk 
van Van den Broek & Bakema, is geheel afwezig in het ontwerp voor 
Thomsen’s Havenbedrijf. Noch in het poortgebouw, noch in de loodsen 
en terreinen eromheen is er een ruimte die net als het centrale plein 
van Pendrecht gedefinieerd kan worden als ‘het culminatiepunt van een 
sociale plastiek’. Er zijn geen aanwijzingen dat Van den Broek zelf zich 
bezig hield met het thema van ‘sociale plastiek’. De toegenomen nadruk 
op ‘het sociale’ deed Van den Broek zijn gebouwen steeds meer opvatten 
als constructieve en ruimtelijke processoren die zo nauwkeurig mogelijk 
moesten worden afgesteld. Het tot uitdrukking brengen van de sociale 
dynamiek door middel van grafische of sculpturale effecten stond ver van 
hem. Waar Lotte Stam-Beese in Pendrecht een raster ontwierp waarop 
de sociale plastiek zich kon manifesteren, reguleerde Van den Broek de 
sociale en andere processen door middel van een rooster waarmee het 
gebruik van het gebouw in tijdseenheden werd vastgesteld. Dat gold voor 
het langs elkaar geleiden van goederen, kantoorklerken, passagiers en 
arbeiders, maar jaren eerder ook al voor de slapende peuters, krantlezende 
vaders, kokende moeders en huiswerkmakende kinderen in de dag- en 
nachtwoningen aan de Vroesenlaan (zie hoofdstuk 5).

Volgens Camiel van Winkel is het centrum van Pendrecht “een droge 
montage van elementen uit de polder” en krijgt het hierdoor “iets land-
schappelijks.” 89  Een soortgelijke sampling van elementen uit haar omgeving 
is herkenbaar in het interieur van Thomsen’s Havenbedrijf. Hierin zijn 
ruimtelijke en technische elementen uit de haven op een eveneens droge 
manier bijeengebracht, weliswaar in geheel andere functies en op een 
andere schaal. De drie trappen en de monumentale poorten, die opengaan 

voor de trein wanneer die afbuigt naar de kade, zijn verwant aan de wijze 
waarop in de haven bruggen, poorten en sluizen de verkeersstromen 
aan elkaar koppelen. De van elkaar geïsoleerde ruimtes en functies aan 
weerszijden van een glazen gang, zijn verwant aan de manier waarop 
de loodsgebouwen op een pier ondanks hun dunne architectuur weinig 
van hun inhoud prijs geven. Waar tenslotte in de haven de verschillende 
vervoersmedia zoals boten, graanelevatoren, treinen, vrachtwagens, kra-
nen en karren nauwkeurig van elkaar worden onderscheiden en in hun 
bewegingen worden geregisseerd, gebeurt dat binnen het gebouw met 
de gebruikersgroepen. De manier waarop al deze elementen met elkaar 
zijn gecombineerd in een architectonisch ontwerp heeft een vertellend 
karakter, met de betreding van het gebouw als inleiding, de gang als de 
complexe spanning in het midden en het uitzicht naar buiten als de cli-
max aan het einde. In haar zich ontvouwende architectonische ervaring 
is Thomsen’s onmiskenbaar een Beaux-Arts gebouw.

In Rotterdam is, om opnieuw Rein Blijstra te citeren, “een vreemd soort 
stedebouw” actief “omdat immers de meest opvallende elementen, de 
schepen en de kranen, zich voortdurend verplaatsen.” 90  De omgekeerde 
logica van het havenlandschap vinden we terug in de details van Thom-
sen’s Havenbedrijf. In het gebouw lost het architectonische kader op in 
matglas, deuren, bovenlichten en relingen die opgeklapt, opengeschoven 
en weggereden kunnen worden. Tegelijkertijd vormt wat we normaliter 
meubilair zouden noemen een monolithisch geheel met de constructie. De 
modernistische meubels in de passagiershal zitten volgens een gestrooid 
patroon vast aan de betonnen vloer. Ook de doopvontachtige wasbassins 
in de was- en kleedruimte waren met het beton van de vloer vergoten. 
De glazen cilinders van de telefooncellen lijken het dak te ondersteunen. 
Door deze details staat Thomsen’s Havenbedrijf in scherp contrast met 
de aankomsthal voor de Holland Amerika Lijn waar een meer voor de 
hand liggende hiërarchie heerste tussen de monumentale megavorm 
van de betonnen architectuur en verrijdbare losse onderdelen zoals de 
balies en kiosken voor douane en inlichtingen. De ‘drager en inbouw’ 
verhouding is in Thomsen’s Havenbedrijf omgedraaid en vervangen door 
een model waarin de basisstructuur en de belangrijkste onderdelen van 
het gebouw bestaan uit beweging en de kleinschaligere invullingen een 
statisch geheel vormen: een ‘vreemd soort architectuur’.

Gebouwen als motorblokken
Gebouwen die vergelijkbaar zijn met scharnieren of sluizen ontlenen hun 
ruimtelijke structuur voor een groot deel aan de context waarin ze zijn 
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geplaatst, of deze nu historisch gegroeid is of is aangelegd als technische 
infrastructuur. In het proces van schaalvergroting en modernisering, 
waarbinnen deze gebouwen functioneren, is de volgende stap die een 
onderneming neemt zich te bevrijden uit het bestaande stedelijk weefsel 
om zich te vestigen op een open locatie aan de rand van de stad. Een 
bedrijf dat groot genoeg wordt kan het zich veroorloven haar eigen steden-
bouwkundige context te creëren. Niet de manier waarop het programma 
is ingepast in een bestaand weefsel, maar de manier waarop het bedrijf 
zich bevrijdt van het bestaande weefsel, is waar het bij dit soort projecten 
om gaat. In deze omstandigheden is het aan de ontwerper om buiten de 
bestaande stad een nieuw ruimtelijk systeem te creëren: een ‘motorblok’ 
van elkaar voedende functionele elementen. Dit nieuwe systeem is niet-
temin stedelijk, omdat het een stedelijke institutie huisvest die is ontstaan 
en haar bedrijfsvoering heeft ontwikkeld binnen de bestaande stad die 
zij achterlaat. Bovendien zijn de wijdopen locaties die zij opzoekt aan de 
rand van de stad ontsloten door een infrastructuur die bestaat dankzij 
de agglomeratie. Een dergelijk gebouw blijft dus niet alleen bedrijfsmatig 
deel uit maken van de stad; op een hoger schaalniveau is er ook sprake 
van een ruimtelijke relatie. Dominant is echter de manier waarop het 
programma is bevrijd van de stedelijke context en een autonome eenheid 
wordt van waaruit het zich kan ontplooien. Het gebouw of complex van 
gebouwen is een in zichzelf gekeerd geheel, net als een motorblok dat 
wordt ondergebracht in een auto, maar ook op zichzelf kan draaien, als 
een vrijstaande generator van energie en beweging.

In het geval van de Ford-autofabrieken bij Detroit van Albert Kahn werd 
dergelijke motorblok-architectuur ver buiten de stad geplaatst omdat haar 
vorm en uitgestrektheid niet te verenigen was met de schaal van de stad. 91  
Het zelf willen creëren van een infrastructureel netwerk in plaats van het 
zich inschrijven in het bestaande stedelijk weefsel was bij Ford onderdeel 
van een bedrijfsstrategie die gericht was op autonomie. Dit veronderstelde 
het absorberen van alle toeleveringsbedrijven en had tot gevolg dat be-
drijven wat betreft schaal en complexiteit bijna steden in zichzelf werden. 
Deze tendens werd aangeduid met de term bigness, een samentrekking 
van big en business. 92  Ford absorbeerde in zijn bedrijf grote delen van het 
stedelijk netwerk van bedrijven waar hij afhankelijk van was: hij kocht 
de glasfabrieken op die hem de autoruiten leverden, de meubelmakers 
die hem de stoelen leverden, de dealers die zijn auto’s verkochten etc. De 
arbeiders werd bovendien een inkomen gegarandeerd waarmee ze ook 
zelf auto’s van Ford konden kopen. 93  De fabrieken werden door Kahn 
ontworpen als ruimtelijke contramallen voor het lineaire productieschema 

van Ford. De productieschema’s werden omgezet in gigantische daylight 
factories, waar at the end of the line geschikte locaties bij werden gezocht. Er 
werd daarbij uitgegaan van grootte en bereikbaarheid voor spoor, weg en 
water. Toch waren de fabrieken nog steeds afhankelijk van de financiële 
dienstverlening in downtown Detroit, van de spoor- en waterlijnen die 
in de stad samenkwamen en van het réservoir aan arbeidskrachten. De 
fabrieken waren nog steeds een onderdeel van de stad, maar onderhielden 
een relatie op afstand en fungeerden semi-autonoom. Een Europees voor-
beeld van de ontwikkeling van een fabriek als een autonoom economisch 
en industrieel systeem dat zich bijna geheel aan de stad onttrekt, was de 
Fiat-Lingotto fabriek in Turijn. Deze was bovendien sterk beïnvloed door 
de fabrieken die Albert Kahn ontwierp voor Ford in Detroit, al zou er 
later ook sprake zijn van een beïnvloeding in omgekeerde richting. 94

Ook de Van Nellefabriek, eerst gesitueerd aan de van oorsprong zeven-
tiende-eeuwse Leuvehaven in het centrum van Rotterdam, verhuisde in 
de jaren twintig van de twintigste eeuw naar de Spaanse Polder. Dit was 
toen nog een drassig weiland ten noorden van de nieuwe wijk Spangen. 
De nieuwe Van Nellefabriek werd door haar opdrachtgevers en architecten 
opgevat als een driedimensionaal systeem voor het overslaan en bewer-
ken van koffie, thee en tabak. Vanaf het begin van het ontwerpproces 
waren de daylight factories van Kahn een belangrijk voorbeeld voor de 
directeur en bouwheer Charles van der Leeuw. 95  Het systeem van de 
nieuwe fabriek was uitbreidbaar en autonoom in vorm en werking. Alle 
onderdelen waren op een zo logisch en efficiënt mogelijke manier op 
elkaar aangesloten, net als in een motorblok. Michiel Brinkman ontwierp 
in de allereerste fase van het langdurige ontwerpproces een driehoekige 
binnenhaven waaromheen de belangrijkste fabrieksvolumes waren gear-
rangeerd. Daarin werd de fabriek niet als een gebouw gezien maar als 
een moderne installatie bestaand uit verschillende vervoersmedia en een 
aaneenschakeling van bouwkundige elementen, ieder met een specifieke 
functie. De ruimtelijke structuur van de fabriek kwam in eerste instantie 
voort uit een constructie- en productieschema, dat op zichzelf niet aan 
vorm, beeld of zelfs schaal was gebonden. Daardoor kon de fabriek ook 
altijd af zijn, in welke staat van uitbreiding ze zich ook bevond. De witte 
architectuur demonstreerde hoe de productielijnen van Van Nelle radicaal 
bevrijd waren van zowel de ongeplande historische stadsvorm als van een 
traditionele architectuur die niet meer paste bij de bedrijfsvoering. 96

In Van den Broeks ontwerpen voor de Paul Kaisers fabriek in de Spaanse 
Polder, voor de Verenigde Touwfabrieken en in zijn studie naar een nieuw 
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Slachthuis aan de Bergse Linkerrotte kade, kwam het door de Beaux-Arts 
ingegeven principe van het elementaire ontwerpen sterk naar voren. Van 
den Broek definieerde eerst de losse architectonische elementen, en bracht 
ze daarna samen in ruimtelijke composities aan de rand van de stad. Dit 
gebeurde uiteraard na een uitgebreid variantenonderzoek. Wat deze projecten 
met elkaar gemeen hebben, en wat hun verbindt met de ontwerpmethoden 
van de Beaux-Arts, is de middelpuntvliedende werking van de plattegrond. 
Daarbij worden de programmatische elementen langs de randen van de 
locatie geplaatst zodat in het midden een open leegte ontstaat, van waaruit 
de bezoekers en gebruikers het gehele complex kunnen overzien.

De GVMD, Rotterdam 1940 – 1953
Hoewel al begonnen in 1940, duurde het ruim dertien jaar voordat het 
nieuwe gebouwencomplex voor de Gemeentelijke Vervoer- en Motordienst 
aan het Kleinpolderplein werd opgeleverd. In deze periode onderging 
zowel Rotterdam als de praktijk van Van den Broek dramatische ver-
anderingen die hun sporen zouden nalaten in het ontwerp. Rotterdam 
werd gebombardeerd, Nederland bezet en weer bevrijd en Van den Broek 
associeerde zich met de jonge architect Jaap Bakema, waaruit het nieuwe 
bureau Brinkman, Van den Broek & Bakema zou ontstaan (1948) dat 
later werd omgedoopt in Van den Broek & Bakema (1953). 97  Het GVMD 
complex is gesitueerd op een wigvormige locatie tussen de snelweg en 
het Schie-Schiekanaal bij Overschie, aan de noordwestelijke kant van 
Rotterdam. Hoewel het complex sterk aan stedenbouwkundige uitstraling 
heeft moeten inboeten door de bouw van de snelwegruit om Rotterdam, is 
de essentie van deze architectonische assemblage zichtbaar gebleven. 98  De 
wigvorm van de locatie komt terug in het erf waaromheen de gebouwen 
van het complex zijn geordend. Hier komen de vrachtwagens, vuilnis-
wagens, arbeiders, klerken, brandweerlui, vorkheftrucks, fietsen, auto’s, 
het vuilnis en de goederen samen, alvorens ze weer verdeeld worden 
over de verschillende gebouwen die ieder een aparte taak vervullen. Het 
garagegebouw is een lange betonnen loods die langs de A20 staat, aan 
de noordkant van het terrein. De werkplaatsen zijn ondergebracht in een 
V-vormig gebouw met sheddaken aan de westzijde. Aan het Schie-Schie-
kanaal staat het twee verdiepingen tellende dienstgebouw. Het heeft een 
grote glazen pui die uitkijkt over de tuin aan de waterkant. De toegang 
van het terrein is aan de oostkant, aan het verkeersknooppunt Klein-
polderplein. Hier staat het kantoorgebouw dat vijf verdiepingen telt en 
opviel door het uitkragende glazen trappenhuis. Aan de andere kant van 
de toegangspoort hangt de brandweerpost précair over de kopse kant 
van het garagegebouw heen.

1940 – 1941
De kern van de ontwerpopgave was het bij elkaar brengen in één com-
positie van de verschillende onderdelen van de Gemeentelijke Vervoer 
en Motor Dienst die daarvoor over de oude stad waren verspreid. Door 
het bombardement op 14 mei 1940 waren de meeste vestigingen van de 
GVMD vernietigd. Het zwaarst getroffen was het complex aan de Zalm-
straat, ten zuiden van de zeventiende-eeuwse Zalmhaven. In 1936 was dit 
binnenstedelijke complex nog geheel vernieuwd en in de straten en aan 
de kades waren stap voor stap de loodsen, kantoren en werkplaatsen, die 
voor een groot deel uit de negentiende eeuw stamden, vervangen door 
nieuwe gebouwen. Het vernieuwde complex werd volledig vernietigd, niet 
alleen de gebouwen maar ook de auto’s, vrachtwagens en motorfietsen, 
machines, installaties en archieven. Na het bombardement ontstond een 
druk heen en weer schuiven van de verschillende ontheemde diensten van 
en naar voorlopige onderkomens. Het gevolg was dat men de locatie aan de 
Zalmstraat in zijn geheel opgaf en de overige afdelingen voorlopig elders 
onderbracht. Bouwplannen die reeds voor het bombardement bestonden, 
werden nu met grote voortvarendheid voor uitvoering aangewezen door de 
Algemeen Gemachtigde voor de Wederopbouw. Het belangrijkste besluit 
was het bouwen van een volledig nieuw complex waarin het hoofdkantoor, 
de centrale werkplaatsen met een dienstgebouw, hoofdmagazijn, garage 
en dienstgebouw moesten worden ondergebracht. Als locatie had men 
een kavel geselecteerd in het westelijk stadsdeel tussen de Delfshavense 
Schie en het Schie-Schiekanaal, tegenover de Van Nellefabriek en op het 
grondgebied van (toen nog) de gemeente Overschie. 99  Het toekomstige 
GVMD terrein was in het Uitbreidingsplan voor Rotterdam Noord West 
van stadsbouwmeester Witteveen een passtuk tussen Overschie en Rotter-
dam. De wigvorm die op verschillende schaalniveaus het complex bepaalt 
komt voort uit Witteveens ontwerp voor uitwaaierende bouwblokken in 
Overschie en Blijdorp. 100  Deze structuur is nog steeds herkenbaar tussen 
de Abraham van Stolkweg aan de zuidkant en het tracé van de A20 in 
het noorden. De wigvorm was door Witteveen echter niet aangewezen 
als een parklane, zoals veel andere wiggen in zijn stedenbouw, maar als 
een industrieweg, ontsloten door het kanaal. Hiermee bevestigde hij een 
ontwikkeling die reeds aan de gang was. Aan de overkant had men al 
in 1914 besloten tot het bouwen van de nieuwe Van Nellefabriek. 101  Ten 
zuiden van het Schie-Schiekanaal had aan het einde van de jaren twintig 
Abraham van Stolk zijn houtbedrijf gevestigd, nadat hij uit de voegen was 
gebarsten van zijn locatie aan de Schiekade. In het ontwikkelingsplan 
voor Rotterdam uit 1943 was het zuidelijke deel van de wig bestemd voor 
industrie en het noordelijke voor ‘diensten’. Brinkman & Van den Broek 

afb. 129 – 136
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kregen in het najaar van 1940 de opdracht om op deze locatie een nieuw 
complex voor de GVMD te ontwerpen en leverden 18 november 1941 
een uitvoerig schetsontwerp in. Dit werd van gemeentewege goedgekeurd 
waarna het werd ingezonden naar de Rijkscommissie van advies inzake 
bijdragen wederopbouw, publiekrechtelijke lichamen, “van wie” zo meldt 
men in de verslagen van Rotterdamse bedrijven van 1941 “wij aan het 
einde van het verslagjaar nog geen bericht hadden ontvangen.” 102  Zo 
zou het blijven tot 1946.
 De eerste stap in het schetsontwerp voor de GVMD werd gezet met twee 
variantschema’s voor het verdelen van de functies over de locatie. Twee 
soorten gebouwen kwamen al snel naar voren: enerzijds grote gebouwen 
die vooral voor machines waren bestemd zoals de montagewerkplaatsen, 
loodsen, de garage en de hangar en anderzijds kleinere gebouwen die 
vooral voor mensen waren bestemd zoals het kantoor, de woningen en 
het dienstgebouw. In de eerste variant werd uitgegaan van een ontsluiting 
uit de richting van het Kleinpolderplein en werden de gebouwen die 
overwegend door mensen werden gebruikt aan het plein geplaatst met 
daarachter de gebouwen waar machines een hoofdrol speelden. In de 
tweede variant werd het terrein ontsloten vanaf de weg naar Schiedam 
en werden de ‘mensgebouwen’ langs de weg geplaatst. In beide gevallen 
waren het de ‘mensgebouwen’ die ondanks hun veel geringere schaal 
werden gebruikt om de stedenbouwkundige positionering te markeren 
en het gezicht naar buiten te bepalen.

Tegelijkertijd met de situatievarianten maakte Van den Broek twee meer 
gedetailleerde ontwerpschema’s voor het kantoorgebouw. De eerste va-
riant met de centrale ingang in het midden bestaat uit een simpele en 
symmetrische stapeling van kantoren, tekenkamers en een kantine met 
terras. De tweede met de ingang aan één kant was asymmetrisch, had als 
ruimtelijk schema een kantoorvide van dubbele hoogte en een kantine met 
terras rondom. De keuze voor het kantoorschema stond in principe los 
van de keuze voor de situatievariant. In 1941 presenteerde Brinkman & 
Van den Broek vijf situatievarianten waarin de contouren van het terrein 
variabelen waren. Van de wigvorm was niets meer te bekennen en het 
kantoor had een L-vormige plattegrond. De locatie varieerde tussen een 
lange smalle reep tussen het Kleinpolderplein en de Delfshavense Schie 
en een compacte, bijna vierkante locatie tussen het Kleinpolderplein, 
het Schie-Schiekanaal, en de rijksweg naar Schiedam. De laatste vari-
ant werd uitgewerkt in een tekening waarin de wigvorm van Witteveen 
zichtbaar was in de vorm van een plantsoen dat het terrein zou afbakenen. 
Het opnieuw rechthoekige kantoorgebouw markeerde de ingang aan 

het Kleinpolderplein. Het midden van het terrein was leeg met aan de 
noordkant de garages en aan de zuidkant de werkplaatsen, de montagehal, 
het magazijn langs het kanaal en een complex ‘machinegebouw’. In het 
voorjaar en de zomer van 1941 werden gedetailleerdere plattegronden 
gemaakt van het gecombineerde magazijnen- en werkplaatsengebouw 
en het kantoorgebouw. Bij het werkplaatsengebouw was er veel aandacht 
voor de exacte toewijzing van ruimtes voor specifieke functies als de 
smederij en de opzichters. De garage had als dak een dubbel tongewelf, 
de werkplaatsen hadden sheddaken en het magazijngebouw een betonnen 
zadeldak. Door de vide van het magazijngebouw zou een trolley met een 
kraan lopen voor het laden en lossen van de goederen.

In de schets voor het kantoorgebouw wordt het betonskelet opgewaardeerd 
tot een monumentaal-architectonisch effect. De dubbelhoge werkvloer 
en het bordes waarvandaan de directeurs over hun klerken zouden kun-
nen kijken werd constructief mogelijk gemaakt door een verspringing 
van een halve verdieping tussen de vloeren. Aan de kopse kant is het 
bovenste segment van het betonskelet niet ingevuld en is het kantineter-
ras geplaatst, onder een pergola van beton.

De uitwerking van alle voorgaande elementen leidde uiteindelijk tot een 
isometrische projectie. Deze werd in november 1941 gepresenteerd aan de 
gemeente en de Rijkscommissaris voor de wederopbouw. 103  Die werden 
geconfronteerd met een compact ensemble van vijf afzonderlijke bouwdelen 
die zowel door hun plaatsing als door de consistentie van hun architectuur 
aaneen waren geklonken. Pas in deze fase van het ontwerpproces werd 
de wigvorm van de locatie toegelaten als stedenbouwkundig motief: in 
de contouren van het terrein en ook in de asymmetrische vorm van het 
werkplaatsen-montagehal-magazijngebouw. De inzet van contextuele fac-
toren als de vorm van het terrein was een kwestie van timing. Eerst moest 
consensus worden bereikt over de interne structuur van het complex en 
bovendien over de maat van de locatie. Pas tijdens de uitwerking van de 
elementen ging de vorm van de locatie een rol spelen.

1946 – 1953
De verslagen van Rotterdamse bedrijven laten zien dat er door de bouwstop 
van 1942 tot aan 1946, geen toestemming kwam voor verdere uitwer-
king van het GVMD complex. 104  Toen de toestemming na de oorlog er 
kwam en de wederopbouw begonnen was, was Rotterdam onderhevig 
aan een totaal ander stedenbouwkundig régime dan aan het begin van 
de bezetting. Het gevolg voor Overschie – dat sinds 1941 tot Rotterdam 
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behoorde – was dat Lotte Stam-Beese namens de gemeente Rotterdam 
nieuwe plannen uitwerkte voor het vroegere dorp. De singels, grachten 
en lanen met villa’s die nog tijdens de oorlog naar ontwerp van Witteveen 
waren aangelegd, nam zij op als historische rudimenten in een voorbeel-
dig modernistisch stedenbouwkundig plan van hoge woonschijven in  
het groen. 105  In het voorjaar van 1946 presenteerde Brinkman & Van 
den Broek een nieuw schetsontwerp voor het project van de GVMD 
Deze zeer summiere situatieschets was in feite een reuzenstap achteruit 
ten opzichte van de plannen uit november 1941. Tegelijkertijd met deze 
tekening, waaruit blijkt dat opnieuw alle mogelijkheden open lagen, 
presenteerde het bureau uitgewerkte ontwerpen voor de afzonderlijke 
gebouwen. Tijdens de wederopbouw was er een acute behoefte aan ge-
bouwen die waar dan ook gebouwd moesten worden. Maar tegelijkertijd 
was er nog veel onzekerheid over precieze bestemmingsplannen en dus 
over de locaties voor deze gebouwen. In afwachting van locaties die 
vrijkwamen werkten de architectenbureaus de gebouwen vast uit tot ze 
bijna bestekklaar waren. 106

Het ontwerp voor het L-vormige kantoorgebouw werd in het voorjaar 
van 1946 gereduceerd tot één kantoorvleugel van vier bouwlagen dwars 
op de weg en een werkhal parallel aan de weg. Het gebouw was bedekt 
met eenvoudige platte gevels die bestonden uit lichtgrijze borstweringen 
en raamstroken. Waar de twee vleugels kruisten en de vloerniveaus ten 
opzichte van elkaar versprongen, bevond zich de ingang. Daarboven was 
een bordes waarop de directeurskamers uitkwamen. Deze zone waarin 
de parti van het ontwerp tot uitdrukking komt, werd niet zoals in een 
eerdere versie naar buiten toe zichtbaar gemaakt met een wapenschild, 
maar slechts met een knik in de horizontale raamstrook.

Terwijl het kantoorgebouw met zijn centrale ruimte waar twee bouwdelen 
elkaar ontmoeten verwant is aan het ontwerp voor het Van Ommeren 
kantoorgebouw in Antwerpen uit 1938, roept het dienstgebouw associaties 
op met Thomsen’s Havenbedrijf uit 1943. Het gebouw stond op kolom-
men en bood op de begane grond plaats aan fietsen. De verdieping werd 
opgedeeld in twee stroken. Aan het erf lagen de was- en kleedlokalen, aan 
het kanaal het schaftlokaal. Tussen de twee stroken liep een gang met als 
middelpunt de traphal en de keuken. Het schaftlokaal had over de gehele 
breedte een glazen pui waardoor men uitkeek over het kanaal. Voorlangs 
de pui liep een galerij die door twee trappen direct verbonden was met 
een plantsoentje. In de schetsversie was het dienstgebouw verbonden 
met het kantoorgebouw via een glazen trappenhuis. Hierdoor konden de 

klerken binnendoor het schaftlokaal bereiken om plaats te nemen in het 
deel van het schaftlokaal dat voor hen bestemd was, zonder de arbeiders 
uit de werkplaats en de garage tegen te hoeven komen.

Begin 1947 werden gevelstudies gemaakt van het complex. De opeen-
volging van het ketelhuis, het dienstgebouw en het kantoorgebouw was 
het onderwerp van meterslange tekeningen waarin een compositorische 
eenheid werd gezocht, bestaand uit de ketel met schoorsteen, de glazen 
pui met schaftende arbeiders en de afwisseling van borstweringen met 
glasstroken. Hetzelfde gebeurde met het front van het terrein dat was 
samengesteld uit links de winkelhaak van het kantoorgebouw, in het 
midden de toegangspoort en rechts de kopse kant van de garage die 
inmiddels één groot eierschaaldak had gekregen. De twee dominante 
vormen aan weerszijden van de toegang leverden een monumentaal effect 
op. Ook in gereduceerde vorm viel de parti van dit complex samen met 
de uitgekiende samenhang van verschillende utilitaire programma’s. De 
architectonische uitwerking van de gevels richtte zich op het zichtbaar 
maken van de essentie van het programma: aparte objecten met speci-
fieke functies die verbonden waren binnen één constructief en ruimtelijk 
systeem en samen één gemeentelijke dienst vormden. Aan drie kanten lag 
het complex aan een belangrijke verkeersroute: het Kleinpolderplein, de 
A20 en het Schie-Schiekanaal. Aan deze drie kanten werd de façade van 
het complex als een film afgerold voor de automobilisten en schippers. 
Ook in deze fase van uitwerking blijkt dat de exacte locatie nog geen rol 
speelde. Het grafische beeld van de gevels verraadde immers niets van 
de vervormingen van de plattegrond.

In het voorjaar van 1947 werd een tekening gemaakt waarop voor het eerst 
de definitieve vorm en inrichting van het terrein was aangegeven. Nu pas 
werd de wigvorm van de locatie ge(her)introduceerd als dominante factor 
in het ontwerp. Door de wig liepen de bebouwingsstroken aan weerszijden 
van het erf taps toe in de richting van het Kleinpolderplein. Doordat de 
locatie als het ware werd opengevouwen, traden er ook verbuigingen op 
in de geometrie van sommige architectonische objecten. Zo werden de 
werkplaatsen naar elkaar toe gebogen waardoor ze weer net als in 1941 
één gebouw gingen vormen. Terwijl de gevels van het complex naar buiten 
een tweedimensionaal beeld opriepen, maakt het complex van binnenuit 
de indruk van een verzameling drie-dimensionale objecten rond een 
centrale lege ruimte. In de zomer van 1947 ontstond de definitieve versie 
van het kantoorgebouw. De oorspronkelijke L-vormige plattegrond was 
teruggevouwen zodat de dubbelhoge hal langs de kantoorvleugel kwam 
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te liggen. Drie aparte volumes werden dicht tegen elkaar aan geperst: 
een kantoorschijf van vier verdiepingen, daar tegenaan een dubbelhoge 
werkhal met een grote glazen pui en als verbinding een trappenhuis met 
twee verticale glasstroken over de volle hoogte.

Pas in 1949 werd het complex aanbesteed. Inmiddels was Van den Broek 
hoogleraar geworden aan de Technische Hogeschool Delft, Faculteit 
Bouwkunde en had hij zich geassocieerd met Jaap Bakema. Het project 
werd in 1953 opgeleverd en wordt daardoor toegeschreven aan Van den 
Broek & Bakema zoals het bureau ging heten na het overlijden van Jan 
Brinkman. Daarmee werd het bijna automatisch verbonden met de naam 
van Bakema, wiens faam als architect die van Van den Broek snel over-
steeg. Er waren twee onderdelen die op het laatste moment nog werden 
gewijzigd en waarin de invloed van de nieuwe partner en de nieuwe 
architectuuropvattingen van het bureau herkenbaar werden. Het eerste is 
het garagegebouw met brandweerpost. Tot in 1952 was het garage gebouw 
een lange strook onder een tongewelf dat geflankeerd werd door een 
klein gebouwtje voor de brandweer. In dat jaar werd besloten de garage 
een plat dak te geven. 17 maart 1952 wijzigde Bakema een tekening van 
de garage die hij met opmerkingen terug had gekregen van de GVMD; 
hij haalde de brandweerpost weg van zijn positie achter de garage en 
plaatste hem pontificaal op de kopse kant van het garagegebouw aan het 
Kleinpolderplein. Hij liet hem zelfs uitkragen. Daarmee kreeg de post 
een prominentere, zelfs een symbolische plek als kraaiennest, en werd 
de ingang geflankeerd door een interessanter silhouet dan dat van een 
eenvoudige doos.

De tweede wijziging met de signatuur van Bakema was kleiner van schaal 
maar als architectonisch statement verwant aan het balanceren van de 
brandweerpost boven de garage. In Januari 1952 werd in de werkteke-
ningen de luifel boven de ingang vervangen door een staande wand van 
zwart glimmend natuursteen die van buiten naar binnen liep aan de 
linkerhand van de binnenkomende bezoeker. De zwart-glimmende muur 
vergrootte de transparantie en openheid van de ingangspartij doordat hij 
het verschil tussen binnen en buiten ophief. De muur, die in zijn materiaal 
Miesiaans is, maar in zijn ruimtelijke plaatsing Rietveld-achtig, is een 
typisch Bakema element omdat het een overgang verbeeldt tussen bin-
nen en buiten en privé en openbaar. Daarmee verzacht deze ingreep de 
strenge scheidingen en precieze kanaliseringen van functies die inherent 
zijn aan het ontwerp van Brinkman & Van den Broek. Het muurtje bij 
de ingang is een architectonisch element dat uit hetzelfde ruimtelijke 

ideaal voortkomt als het centrale plein van Pendrecht. Bakema was dan 
ook één van de meest dominante leden van de architectengroep De 8 
en Opbouw, die samen met Lotte Stam-Beese plannen voor Pendrecht 
hadden gemaakt. De omgeklapte luifel en de brandweerpost slaagden 
erin, hoe bescheiden ze als ingreep ook waren en hoe laat zij ook werden 
toegevoegd, het expressieve gezicht te bepalen van het gehele complex. 
Met twee simpele gebaren introduceerde Bakema de sociale plastiek in 
de architectuur van Van den Broek en legde hij daarmee een deel van 
de basis voor het oeuvre van Van den Broek & Bakema. 107

Van den Broek heeft zich gedurende het hele ontwerpproces zo weinig 
mogelijk laten beïnvloeden door de context. Achteraf blijkt ook dat de 
context van dit complex in hoge mate onvoorspelbaar was en dat het 
dus moeilijk was geweest samenhang te vinden met elementen buiten 
de erfscheiding van de GVMD. Van den Broek kon in 1941 en zelfs in 
1947 niet weten dat er een door Van Ravesteyn ontworpen Purfina-
benzinestation voor de ingang van de GVMD zou worden gebouwd, 
dat het Kleinpolderplein een ovaal verkeersplein zou worden met een 
met bloemen ingelegde ‘R’ in het midden. Hij kon evenmin weten dat 
dit plein uiteindelijk weer vervangen zou worden door een Nederlandse 
variant op Amerikaanse verkeerspleinen en dat het complex effectief 
afgescheiden zou worden van de woonwijk doordat de A20 een zesbaans 
snelweg werd. 108  Van den Broeks ontwerpbeslissingen gebeurden onaf-
hankelijk van de onvoorspelbare veranderingsprocessen van de stedelijke 
context. Alle samenhang en karakter werd ontleend aan de intrinsieke 
logica van het programma. De keuze om de wigvorm die aanwezig was 
in de bestaande context in het ontwerp op te nemen was een keuze die 
voortkwam uit de logica van het systeem zèlf. Daarmee vormen Bakema’s 
toevoegingen een contrast: zij waren juist afgesteld op de perceptie vanuit 
de stedelijke context zoals deze zich in 1952 voordeed of liet voorspellen. 109  
Als Bakema had geweten hoe het plein er twintig jaar later had uitgezien 
waren zijn toevoegingen aan Van den Broeks ontwerp ongetwijfeld van 
een andere schaal geweest.

De manier waarop het ontwerp voor de GVMD tot stand kwam is een 
voorbeeld van wat Reyner Banham heeft getypeerd als het samenstellen 
van een gebouw vanuit de elementen van het programma in de traditie 
van de École des Beaux-Arts. Over Julien Guadets Elements et Théories 
schreef Banham: “These elements are ce qu’on sait , the utilitarian infor-
mation that makes up the contents of the last three volumes of Elements 
et Théories; composition is the manner of putting them together, and the 
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two concepts make up a design philosophy that was common to Acade-
mics and Moderns alike. The approach is particulate; small structural 
and functional members (elements of architecture) reassembled to make 
functional volumes, and these (elements of composition) are assembled 
to make whole buildings. To do this is to compose in the literal and 
derivational sense of the word, to put together.” 110  Met de elementaire 
ontwerpmethode konden de verschillende niveaus van de opgave net 
als de verschillende onderdelen van het complex, zelfstandig worden 
ontwikkeld volgens hun eigen tempo en logica. Dit was belangrijk in de 
jaren tijdens en na de bezetting waarin de meest intimiderende haast 
samen ging met een soms totale onzekerheid.

Foto’s van de lobby van het kantoorgebouw verschenen als illustraties in 
een nummer van het tijdschrift Forum uit 1952 dat was gewijd aan werk 
van de CIAM-architecten in Nederland. Ingeleid met een schilderij van 
Richard P. Lohse publiceerde men uitspraken over de idealen van CIAM 
gecombineerd met foto’s van bijzondere details van diverse gebouwen. 
Het is duidelijk dat men de foto’s had uitgezocht vanwege hun affiniteit 
met De Stijl en vanwege het sociale karakter. Zo combineerde de redactie 
foto’s van hinkelende kinderen op de speelplaatsen van Aldo van Eyck 
in Amsterdam met foto’s van de lobby van het GVMD in Rotterdam van 
Van den Broek & Bakema en het volgende motto: “Het doel van CIAM 
is werken voor de vorming van een natuurlijke omgeving, die de emoti-
onele en materiële behoeften van de mens bevredigt en zijn geestelijke 
groei stimuleert.” 111  Het Forum nummer uit 1952 laat de eerste tekenen 
zien van de groep die later als Team X en Forum bekend zou worden. 
Zowel Aldo van Eyck als Jaap Bakema zouden samen met andere verte-
genwoordigers van de jongere generatie CIAM architecten zoals Peter en 
Alison Smithson uit Londen en Georges Candillis en Schadrach Woods 
uit Parijs de organisatie van de tiende CIAM conferentie op zich nemen, 
en uiteindelijk in Otterlo in 1959 de gehele CIAM opheffen en verder 
gaan als Team X. In het Forum nummer uit 1952 worden de eerste ingre-
diënten van de Team X opstand zichtbaar: de bevlogen, poëtische toon, 
de fragmentarische intuïtieve presentatie van architectonische beelden 
en het duidelijk teruggrijpen naar De Stijl als inspiratiebron. 112  In feite 
ging het deze generatie om het aan de kaak stellen van het gebureaucrati-
seerde functionalisme van de voorgaande generatie, en het over het droge 
Nieuwe Bouwen heen teruggrijpen naar de sociale plastiek van de De Stijl 
groep. Het is interessant dat Van den Broek als een vertegenwoordiger 
gezien mag worden van juist deze voorgaande generatie en dat zijn werk 
en vooral zijn architectuuropvatting inderdaad het hooggespannen ide-

alisme ontbeerde dat Bakema en Van Eyck zochten. De GVMD is een 
product van juist die zakelijke en methodische benadering die Bakema 
en Van Eyck met veel idealisme, ideologie en artisticiteit probeerden te 
compenseren. Maar het gebouwencomplex bleek niettemin toch ook 
nog geschikt om het ‘verhaal van een andere gedachte’ te vertellen. Zo 
werden bepaalde architectonische beelden en details van het complex 
volledig losgeweekt van de eigenlijke ontwerpcontext waar ze feitelijk 
uit voortkwamen. Het meest interessante is nog wel dat Van den Broek 
deze manipulatie van zijn werk niet passief onderging maar er actief 
aan mee werkte, onder meer door zich met Bakema te associëren en een 
aantal van zijn ontwerpsuggesties voor de GVMD over te nemen. In feite 
gebeurde met de GVMD hetzelfde als tegelijkertijd met de Lijnbaan. 
Ook hier wist Van den Broek & Bakema een gebouwencomplex dat al 
jaren in voorbereiding was, en dat voortkwam uit complexe financiële en 
infrastructurele eisen, te presenteren als een gloednieuwe, uit artistieke 
en idealistische motieven ontworpen environment.

UTILITAIR EN ELEMENTAIR

Toen Van den Broek in 1947 hoogleraar architectuur was geworden aan 
de Technische Hogeschool Delft, beschreef hij de bijzondere opgave van 
utiliteitsbouw in termen die noch Evers noch Guadet zouden hebben 
verbaasd: “De utiliteitsbouw heeft allereerst de bedoeling een bepaalde 
bruikbaarheid van het gebouw zo volledig mogelijk na te streven. Het 
is dus een veel dwingender uitgangspunt dan het programma voor een 
normaal ontwerp. Bovendien is het gewoonlijk samengesteld uit elemen-
ten (de industriële productie) waarvoor de architect geen deskundige is, 
zodat hij niet de pretentie kan hebben om de ordening daarin te wijzigen 
in verband met de ontwikkeling van zijn ideeën omtrent de verschijning 
van het gebouw, zoals die normaal bij een ontwerp plaats heeft. De in-
dustriële opdrachtgeving vraagt allereerst de verwerking in het gebouw 
van de industriële productiegang, de vormverschijning interesseert hem 
in de eerste instantie niet, behalve om z’n praktische consequentie van 
het bedrijf, op een hoger plan te brengen, om de maatschappelijke indruk 
van zijn bedrijfscomplex en om een allerhoogst culturele opvatting om 
een zuivere uitdrukking van de maatschappelijk en culturele functie van 
zijn bedrijf (sic). Het industriële programma is dus wel een zeer dwin-
gend uitgangspunt en leidraad. Niettemin heeft niet een bepaald bedrijf 
slechts één schema volgens hetwelk het zou kunnen werken. Bij enige 
ervaring van de architect is het dus mogelijk ook in de bedrijfsorganisatie 
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mee te praten vooral ook, omdat hij, gewend zijnde aan het organiseren 
van de samenhang van de eenheden in het bouwkundig ontwerp, meer 
mogelijkheden ziet in de samenhang der elementen van het industriële 
proces dan de bedrijfsorganisator zelf. Hierdoor is de ontwerper dus wel 
degelijk in de hand toch nog de productie-elementen te hanteren en te 
groeperen in verband met de uiterlijke verschijning van het complex. De 
vormwil blijft dus toch nog een rol spelen.” 113

Vorm speelde in de architectuuropvatting van Van den Broek een rol, 
niet als een doel op zich, maar als een middel. Het was een middel om 
een complex programma visueel helder te maken en het een bepaalde 
transparantie te geven. Het met behulp van een reeks van schetsont-
werpen en variantontwerpen toewerken naar een helder gebouw, geeft 
alle participanten in het bedrijf overzicht over hun gezamenlijk functio-
neren. De architectuur krijgt bijna de functie van bedrijfsmanagement, 
omdat het door middel van architectonische vormen inzicht verschaft 
in het bedrijfsproces en het mogelijk maakt het te verbeteren. Deze 
architectuuropvatting past in de ethische traditie van de Beaux-Arts om 
door middel van architectuur de wereld meer ‘kloppend’ te maken. De 
projecten voor Van Ommeren, Thomsen en de GVMD vormen een serie 
waarin Brinkman & Van den Broek steeds complexere opgaven verwerkte. 
Daarbij raakte architectuur als het maken van een object in een gegeven 
stedenbouwkundige context op de achtergrond ten gunste van het op 
elkaar afstemmen van de bedrijfsorganisatie en het ontwerpproces. De 
havenstad Rotterdam werd door Van den Broek steeds meer benaderd 
als een organisatorisch en programmatisch onderwerp en steeds minder 
als een ruimtelijke opgave.

Toch heeft een complex als de GVMD een sterke ruimtelijke samenhang 
en een duidelijke architectonische identiteit. Het bombardement en de 
daarop volgende deconstructie van de stedenbouwkundige samenhang 
van Rotterdam, betekende dat stedenbouwkundige context niet langer 
de stabiele basis was waar een architectonisch ontwerp van kon profi-
teren. Van den Broek zocht niet naar nieuwe stedenbouwkundige on-
dergrond, maar draaide de gebruikelijke hiërarchische verhouding om 
tussen stadsvorm en architectuur. De stedenbouwkundige context kwam 
voort uit de architectuur in plaats van andersom. En de architectuur was 
de ideale samenvoeging van functionele elementen in een ruimtelijke 
compositie. Geheel volgens de pragmatische Beaux-Arts traditie zag Van 
den Broek de stadsvorm niet als een zelfstandige ontwerpopgave, maar 
als een permanent instabiele context, waarop nieuwe gebouwen een 

ordenend effect kunnen hebben mits zij vanuit een zo sterk mogelijke 
interne logica zijn ontwikkeld. Nog steeds is de GVMD een brandpunt 
van architectonische helderheid en samenhang aan de permanent ver-
anderende ruit om Rotterdam.
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Hoofdstuk 4

De Woningwet en het 
bouwbedrijf, 1928 – 1941

INLEIDING

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

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

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

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

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

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

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

DE WONINGWET ALS INFRASTRUCTUUR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WONDERJAREN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KENNIS EN HET BOUWBEDRIJF

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WOONMOGELIJKHEDEN

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

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

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

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

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

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

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



278 279

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

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

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

Van den Broek en Van Tijen lieten ook positieve voorbeelden zien van 
nieuwe en betaalbare woningtypes die door de markt werden ontwik-
keld, zoals bijvoorbeeld die van de Amsterdamse ondernemer Van 
Saane. 104  Het is opvallend dat Van den Broek en Van Tijen een parti-
culiere ondernemer als Van Saane prezen om zijn bijdrage, terwijl de 
strokenbouw in de nieuwe Amsterdamse wijk Bosch en Lommer van 
Merkelbach, Karsten en Bijvoet uit 1936 werden afgewezen als slecht 
georganiseerd en niet economisch. Later zouden de Bosch en Lom-
merflats veel meer aandacht krijgen dan die van Van Saane. Ze waren 
ontworpen door architecten die de nieuwe zakelijkheid onderschreven, in  
opdracht van een woningbouwvereniging, en hadden dus betere papieren 
om opgenomen te worden in de geschiedenis van de volkshuisvesting en 
het Nieuwe Bouwen. 105  Maar Van den Broek en Van Tijen keken gewoon 
naar de plattegronden en de bouwkosten. De ‘oplossing’ van het probleem 
van het goedkoop en goed bouwen lag volgens hen niet in ideeën en 
ontwerpen maar in realiseringen, waarin niet alleen de architectonische 
vragen werden geconfronteerd maar ook de technische, economische 
en stedenbouwkundige: “Aan de Rotterdamse bouwondernemers komt 
de eer toe, zich als eerste onder de particuliere woningproducenten op 
grotere schaal daadwerkelijk van de middenstandsbouw te hebben losge-
maakt, en zich weer serieus aan de volkswoningbouw te hebben gewijd.” 
Het laatste voorbeeld introduceerden zij als volgt: “Na een jarenlange 
propaganda van architectenzijde tegen de te groot geworden woning 
met alcoof… accepteert de Rotterdamse patroonsvereniging ‘Algemeen 
Belang’ (dezelfde patroonsvereniging als waarvoor Van den Broek in 
1931 zijn causerie ‘Woning en woonvoorziening’ had gehouden, W.V.) met 
haar zusterverenigingen in 1938 een reeds enige jaren oud plan voor een 
degelijke woning met een gevelbreedte van 6, 50 m en een diepte van 9 
m, later 9,50 m.” De woningen van het type Algemeen Belang, die in het 
volgende hoofdstuk uitgebreid aan de orde komen, had Van den Broek 
zèlf ontworpen. Zij vormden het sluitstuk van zijn vooroorlogse zoektocht 
naar een nieuwe set conventies en technieken waarmee de bouwindustrie 
opnieuw een goede volkswoningbouw zou kunnen bieden. 
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autoriteit op het gebied van woningbouw, bouwtechniek en organisatie. Hij 
had in die tijd honderden woningen gebouwd in Rotterdam en omstreken. 
Het begon met projecten die nog volledig pasten binnen de kleinschalige, 
archaïsche wereld van het particuliere bouwen, en eindigde met het pro-
ject voor Algemeen Belang, waarin de verschillende bouwbedrijven op 
een voorbeeldige manier samenwerkten aan een reeks woongebouwen. 
In dat project kreeg de door Van der Wal geïntroduceerde arbeidsver-
binding als methode om de bouwindustrie van binnenuit te vernieuwen 
een concrete uitwerking. Zowel Algemeen Belang als de studie Woonmo-
gelijkheden in het nieuwe Rotterdam reageerden op vragen en problemen 
die speelden voor de oorlog. De bezetting en de wederopbouw gaven 
het werk van Van den Broek en Van Tijen een urgentie, die zijzelf nooit 
hadden kunnen voorzien. Vooral de toepassing van arbeidsverbinding in 
de particuliere bouw – het verbinden van de uiteenlopende initiatieven 
en ondernemingen om te komen tot een inlossing van de woningnood 
– kreeg direct na het bombardement op Rotterdam een grote betekenis. 
Het verbinden van ondernemers, bestuurders, architecten, bouwstromen, 
materiaalaanvoer, kennis, geld etc. werd na de oorlog de kern van Van 
den Broeks activiteiten. Zijn centrale rol in kennis-, voorlichtings- en 
organisatie-instituten zoals het Bouwcentrum, de tijdschriften Bouw en 
Goed Wonen, de Technische Hogeschool Delft, Ratiobouw etc. is ener-
zijds een inlossing van Van der Wals pleidooi voor arbeidsverbinding 
en verwetenschappelijking en anderzijds een logisch vervolg op Van 
den Broeks activiteiten voor 1945. Bovendien is er een duidelijke paral-
lel tussen het engagement van Van den Broek en de stadsontwikkeling 
van Rotterdam die in het tweede hoofdstuk aan de orde kwam. Binnen 
een eindeloos lijkende reeks woningbouwprojecten in Rotterdam, zien 
we een langzame verschuiving van het unieke project naar de algemene 
methode, van het object naar de reeks, van architectuur naar organisatie. 
Deze ontwikkeling is het onderwerp van het laatste hoofdstuk.
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ders. Daar was de greep van de gemeente, juist op de woningbouw, veel ster-
ker in die jaren. Het was zelfs de trots van de Nederlandse socialisten, een 
voorbeeld van hoe het moest. In het toen genoemde Mekka der volkshuis-
vesting staken de woningbouwverenigingen ook zonder meer gunstig af bij 
die in de Maasstad. Daarentegen was de ruimte voor experimenteren in het 
liberale Rotterdamse klimaat aanzienlijk groter. En daar kon de beginnende 
woningingenieur zijn voordeel mee doen. Van Tijen schreef hierover zelf 
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zal het diametraal tegenovergestelde karakter van de stad altijd als pijnlijk 
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ze door Idsinga en Schilt geciteerde uitspraken van Van Tijen staan haaks op 
de meer ideologische uitspraken die Cees Boekraad wist te ontlokken aan 
Van Tijen tijdens een interview in 1970. In dit interview sprak Van Tijen over 
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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 

bescheiden, traditionalistische maar volstrekt functionele inrichting van cot-
tages, de vanzelfsprekende absorptie door negentiende-eeuwse Engelse ar-
beidersbuurten van Amerikaanse consumentencultuur. Zie de anthologie: 
M. Banham, P. Barker, S. Lyall, C. Price (red.), A Critic writes, Essays by Rey-
ner Banham, Berkeley Los Angeles London 1996; R. Banham, ‘The Great 
Gizmo’, in: M. Banham, P. Barker, S. Lyall, C. Price (red.), A Critic writes, Es-
says by Reyner Banham, Berkeley Los Angeles London 1996, p. 109 – 118 
(oorspr. in: Industrial Design, 1965 nr. 12, p. 48 – 59)
 101. J.H. van den Broek, ‘Woning en woonvoorziening’, lezing uit 1931; 
manuscript uit 1931, getranscribeerd en voor het eerst gepubliceerd in: Plan, 
1981 nr. 3, p. 19 – 20
 102. M. Brinkman, J.H. van den Broek, H.A. Maaskant, W. van Tijen, 
Woonmogelijkheden in het nieuwe Rotterdam, Rotterdam 1941 (‘De ontwikke-
ling van de stedelijke etagewoning’, p. 30 – 35; ‘De ontwikkeling van het een-
gezinshuis als volkswoning’, p. 36 – 42)
 103. J.H. van den Broek, ‘Realiteiten: De ontwikkeling der stedelijke eta-
gewoning’, in: M. Brinkman, J.H. van den Broek, H.A. Maaskant, W. van Tij-
en, Woonmogelijkheden in het nieuwe Rotterdam, Rotterdam 1941, p. 30 – 35
 104. ibidem
 105. D. Grinberg, Housing in the Netherlands 1900 – 1940, Delft 1982, 
p. 129 – 130
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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 
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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 

afb. 158, 159
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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.

afb. 152 – 157



296 297

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 
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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 



314 315

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
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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 

afb. 224 – 233



346 347

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
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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-
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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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1–6. Fotografisch panorama vanaf de toren van de 
Laurenskerk door Peter Wotke, 1861. De eerste foto is 
genomen richting het Hofplein, de laatste richting het 
Coolsingelziekenhuis

Hoofdstuk 1



8. Restant van W.N. Rose’s Coolsingelziekenhuis 
op het Lijnbaanplein, 1839 – 1848
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9. Uitbreidingsplannen van W
.N. Rose voor Rotterdam

 
in de Coolpolder en op Feijenoord, 1842 – 1863

10. De Calandstraat, onderdeel van W.N. Roses uitbrei-
dingsplannen in de Coolpolder

11, 12. Overzicht van verschillende plannen voor 
Feijenoord



13. Rivierkaart van Rotterdam
 na de aanleg van de 

haveninstallaties op Feijenoord, 1880

14. Restant van de muur rond de terreinen van de RHV 
op de Eva Cohen-Hartogkade
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16. Rotterdam ca. 1930

17. De spoorbrug vanaf het Noordereiland, 1991



20. Doorsnedes van de havengebouwen ‘Blauwhoe-
denveem’, ‘Vriesseveen’ en ‘De Vijf Werelddelen’ en 
van een mechanische brug in de Waterstad, ca. 1890

18. De Nassauhaven op Feijenoord, één van de door 
G.J. de Jongh aangelegde ‘waterstraten’, vanaf 1880
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23. Prospect over Rotterdam door E. Hesmert met op 
de voorgrond de Maashaven, Katendrecht en de Rijn-
haven, 1904

22. De Waalhaven, de grootste van alle door De Jongh 
aangelegde havenbassins



24. Lichtbeelden bij een lezing over de mechanische 
installaties in de haven van Rotterdam, 1911

25. Het vrij entrepot ‘De Vijf W
erelddelen’ van Ir. M

or-
re, 1874. Tegenw

oordig een m
ultifunctioneel gebouw

 
m

et onder andere een superm
arkt en loftw

oningen

26. De graanelevatoren van het Havenbedrijf in actie



27. De graanelevator in het Maritiem Buitenmuseum
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29. De Regentessebrug van D. Logemann, een sta-
len constructie met een natuurstenen en bronzen op-
bouw, 1899
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34. De buurt Hillekop in Feijenoord, m
et de oude goe-

derenspoorlijn aangelegd door G.J de Jongh als deel 
van het Rijnhavenplan uit 1887 en de nieuw

e bebou-
w

ing door M
ecanoo, 1985 – 1989

31. Doorsnede van de ‘s Gravendijkwal, een door G.J. 
de Jongh aangelegde boulevard met goederenspoor 
in Rotterdam-west, ca. 1885

33. De balustrade van C. Muijskens gebouw ‘Plan C’, 
1880. De balustrade is opgenomen in de Blaakover-
bouwing van P. Blom, 1978 – 1984



35. Kaart van Rotterdam Zuid uit 1903 waarop de in-
kapseling te zien is van het dorp Charlois door de uit-
breidingsplannen van G.J. de Jongh

36. Het oude dorp Charlois. Op de voorgrond de af-
braak van de rond 1900 gebouw

de w
oningen

37. Katendrecht, de havenloodsen tegenover de 
woningbouw



38. Plan van G.J. de Jongh voor de uitbreiding van Rot-
terdam in de Coolpolder, 1887 41. De Essenburgsingel, de bundeling van een spoor-

dijk, een waterpartij, bomenrijen, wandelpaden en 
een eenzijdig boulevardprofiel

39. Eén van de vooruitgeschoven posten van De 
Jonghs Coolpolderplan: het oude Gemeentearchief 
aan de Mathenesserlaan van D. Logemann, 1899

40. De Heem
raadssingel richting de spoordijk, w

aar 
De Jongh in 1907 zijn Kegelplan had voorzien





42. Pagina uit L. de Jongs ‘Het Koninkrijk der Neder-
landen in de Tweede Wereldoorlog, deel 3, Mei 1940’. 
Dit exemplaar ligt in de Rotterdamse Openbare bibli-
otheek en is door een lezer van commentaar voorzien

43. Het Hofplein in de jaren dertig

44. Het land van Hoboken in de jaren tw
intig
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45, 46, 48. Het centrum van Rotterdam na het bombar-
dement, 1940
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49. Het plan van W. Witteveen voor de wederopbouw 
van het centrum van Rotterdam, 1941
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51. Het centrum van Rotterdam in oostelijke richting. 
Op de voorgrond de Steigergracht met de door W. 
Witteveen aangelegde kades en bruggen, daarachter 
het luchtspoor en de ruïne van de Laurenskerk

52. De Steigergracht nu, de neo-traditionalistische 
bruggen en kades van W. Witteveen uit 1941 dienen 
als sokkel voor de moderne architectuur gebouwd als 
onderdeel van het Basisplan van C. van Traa, 1946
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54. De heuvel Kuyunjik bij Mosul in het huidige Irak. In 
de heuvel bevinden zich de resten van de Assyrische 
metropool Niniveh. Tekening door Layard, ca. 1853

56. De assyrioloog Herman Vanstiphout (links) met zijn 
gids bij de resten van Niniveh, 1999



57. Een ongebouwd ontwerp van Brinkman & Van den 
Broek voor een noodgebouw aan de Mathenesserlaan 
voor de winkels Schürmann, Heinemann & Ostwald, 
Jungerhans en Kogels, 1940

59. Noodw
inkelcom

plex aan de M
athenesserlaan. Op 

de voorgrond de w
inkels voor Jungerhans, Heine-

m
ann &

 Ostw
ald door Brinkm

an &
 Van den Broek, 1940

60. Interieur van Heinemann & Ostwald
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62. Doorsneden en plattegronden van het Centre 
Maritime

61. De Palmentuin, één van de interieurs van het Cen-
tre Maritime



67. De W
arande in de w

ijk Croosw
ijk, de locatie van het 

ontw
erp voor een nieuw

e w
oonw

ijk uit ‘W
oonm

oge-
lijkheden in het Nieuw

e Rotterdam
’

66. Omslag van ‘Woonmogelijkheden in het Nieuwe 
Rotterdam’, met daarop de maquette van de in spie-
gelbeeld ontworpen woonwijk in Kralingen-Croos-
wijk door Maaskant & Van Tijen en Brinkman & Van den 
Broek, 1941
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65. Uitgewerkte variant voor een circusgebouw
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68. De Veerhaven, richting stadscentrum

69. Studie door J.H. van den Broek voor een zoge-
naamd. Maasplein rond de huidige Veerhaven, 1944

70. Uitgewerkte variant voor de verbinding van het 
Maasplein aan de Veerhaven met het stadscentrum, 
1944
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72. Ontwerp voor de Blaak–Hofpleinprijsvraag  door 
de Amsterdamse CIAM-delegatie ‘De 8’, met onder 
andere C. van Eesteren, 1942
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76. Bladzijde uit ‘Verkeer en pleinvorm’
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77. Studie door J.H. van de Broek naar het Beursplein 
m

et een gecom
bineerde verkeers- en spoorbrug 

over de M
aas, 1944

78. Schema van de ASRO voor de functionele zonering 
van het stadscentrum, 1946



81. De Lijnbaan van Van den Broek & Bakema, 1953
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80. De deconstructie van het stadsblok in elem
enten 

en hun reconstructie in het Lijnbaan-ensem
ble, 1953
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84, 85. Inzending van J.H. van den Broek voor de Vol-
kerenbondsprijsvraag, 1926

Hoofdstuk 3



86–88. Varianten A, B en C van de prijsvraaginzen-
ding van J.H. van den Broek voor een beursgebouw in 
Teheran, 1933



89. Plattegrond van de École de Chirurgie in de rue de 
l’École de médecine in Parijs, door J. Gondoin, 1775
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92, 93. Het Raadhuis als een lucht- en verwarmings-
technische installatie

91. H. Evers’ Raadhuis in aanbouw
 aan een nog onge-

dem
pte Coolsingel, 1911 – 1920



94, 95. Prijsvraagontwerp van J. H. van den Broek voor 
de H.A.V. bank in Schiedam, 1929

96–98. De ‘Passage Cineac’ aan het Hofplein een onuit-
gevoerd ontw

erp van J.H. van den Broek, 1931
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100. Van Ommeren Antwerpen, het definitieve ont-
werp aan de Sint Paulusstraat, 1939

102. Van Ommeren Antwerpen, variantschets voor aan 
de Ankerrui, 1938

101. De hoekige onderbouw
 van het afgeronde Van 

Om
m

eren kantoor



103. Van Ommeren Antwerpen, interieur van een kan-
toor 

104. Van Ommeren Antwerpen, interieur van een ver-
gaderzaal 

105. Van Ommeren Antwerpen, isometrie van een 
kantoor

106. Van Om
m

eren Antw
erpen, interieur van een kan-

toor



107–109. Van Ommeren Antwerpen



110. Brinkm
an &

 Van den Broek, de vertrekhal van de 
Holland Am

erika Lijn op de W
ilhelm

inapier, 1937

111. Brinkman & Van den Broek, de aankomsthal van de 
Holland Amerika Lijn op de Wilhelminapier, 1947

113. Doorsnede van het definitieve ontwerp van 
Brinkman & Van den Broek voor Thomsen’s Havenbe-
drijf, 1946 – 1949

112. Schetsontwerp door Brinkman & Van den Broek 
voor Thomsen’s Havenbedrijf, 1944



114. Thom
sen’s Havenbedrijf aan de Lekhaven

115. Thomsen’s Havenbedrijf, kadezijde

116–118. Thomsen’s Havenbedrijf, de onderdoorgang 
voor trein- en wegverkeer



119. Thom
sen’s Havenbedrijf, plattegrond 

120. Thomsen’s Havenbedrijf, straatzijde bij nacht
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122, 123. Thomsen’s Havenbedrijf, gang op de eerste 
verdieping



124. Thomsen’s Havenbedrijf, schaftruimte

128. Thomsen’s Havenbedrijf, wachtruimte voor de 
passagiers, met bar12

5,
 1
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126. Thomsen’s Havenbedrijf, de telefooncel tussen de 
was- en schaftruimte



129–133. Brinkman & Van den Broek, variantschetsen 
A, B, C, D en F voor het Gemeentelijk Vervoer- en Mo-
torbedrijf (GVMD) aan het Schie-Schiekanaal, 1941



134. GVM
D, isom

etrie van het eerste ‘definitieve’ 
schetsontw

erp, 1941

135. GVMD, doorsneden en gevels van het magazijnge-
bouw, 1941

136. GVMD, gevel en plattegronden van het kantoor-
gebouw, 1941



137, 138. GVMD, plattegrond en perspectief van het 
kantoorgebouw, 1946

140. GVMD, isometrie van het laatste schetsontwerp, 
1948
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141. GVMD,  isometrie van het gerealiseerde ontwerp 
door Van den Broek & Bakema, 1953

142. GVMD. plattegrond en gevels van het garage-
gebouw met de brandweerpost, 1953
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144. GVMD, het binnenterrein gefotografeerd vanuit 
het werkplaatsengebouw, links het garagegebouw, 
rechts het kantoorgebouw en het dienstgebouw

145. GVM
D, het w

erkplaatsengebouw

146. GVMD, de dubbelhoge hal van het kantoorgebouw 
en het bordes met de directieruimtes

147. GVMD, de lobby van kantoorgebouw met de zwar-
te natuurstenen muur die binnen verbindt met buiten



148. GVMD, de voorzijde van het terrein met links het 
kantoorgebouw en rechts het garagegebouw met 
brandweerpost
14
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151. De GVMD aan het Schie-Schiekanaal

150. De GVMD vanaf de A20





152. De kozijnenstaat van het Mathenesserplein, het 
eerste project van J.H. van den Broek, 1927

15
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154. Mathenesserplein, westzijde

155. Mathenesserplein met de Mathenesserbrug

Hoofdstuk 5



156. Mathenesserplein, de plattegrond van de eerste 
en tweede verdieping van de torenflat

157. Mathenesserplein, oostzijde. Op het bouwbord 
staat de torenflat die is afgebroken maar waarvan de 
buitenkant volledig wordt gereconstrueerd

158. Blok VIII in Spangen van J.J.P. Oud, 1918

159. Het laatst overgebleven deel van de bouwblok-
ken van J.J.P. Oud in Tussendijken, 1920



161. W
illem

 Buytew
echstraat, plattegronden van de 

w
oningen op de hoek m

et de Havenstraat

162. W
illem

 Buytew
echstraat, hoek m

et de Haven-
straat

163. W
illem

 Buytew
echstraat, hoek m

et de Schoon-
derloow

eg
160. De hoek van de Willem Buytewechstraat en de 
Havenstraat van J.H. van den Broek, 1928



164. Het Ungerplein van J.H. van den Broek aan de 
Schiekade, isometrische projectie, 1931

167. Ungerplein, doorzicht op de Mr. Marrestraat

16
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165 &
 168. Ungerplein, de torenflat in aanbouw

 aan 
een nog ongedem

pte Schie

169. Ungerplein, vanuit de Paap Dirckstraat



170. Het Uitbreidingsplan-zuid der gemeente Rotter-
dam van W. Witteveen, 1926

171. De Mijnsherenlaan, een groenwig uit het Uitbrei-
dingsplan-zuid
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174. Bouwplan aan de Moerkerkestraat voor Smelt & 
Hempel, 1930
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178. Bouwplan aan de Rijsoordstraat voor Bos sr., 1931

177. Gevelschetsen voor de Moerkerkestraat en de 
overgang met de Rijsoordstraat, 1930



179. Bouwplan voor Slappendel, een onuitgevoerde 
gevelvariant aan de Groepstraat, 1933

180. Bouwplan voor Slappendel, hoek Mijnsherenplein 
en Mijnsherenlaan

182. Hoek M
ijnsherenlaan en M

ijnsherenplein

181. Bouwplan voor Slappendel, de uitgevoerde gevel 
aan de Groepstraat



183–190. Portieken aan de Mijnsherenlaan, diverse 
architecten, ca. 1933



191. Het Uitbreidingsplan voor Blijdorp en Bergpolder 
van W. Witteveen, 1929

192-194. Woningencomplex aan de Statenweg, 1932 



197, 198. Bouw
plan voor C. Gestel aan de Statensingel 

in Blijdorp door J.H. van den Broek, 1937

195, 196. Bouwplan voor C. Gestel aan de Statensingel 
in Blijdorp door J.H. van den Broek, 1937
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203. Blijdorp, een portiek aan de Statensingel

201. Bouwplan ‘Centraalplan’ voor de vier bouwblok-
ken rond de kruising van de Stadhoudersweg en de 
Statenweg door J.H. van den Broek en Otten & Ten 
Bosch voor Snoek & Van de Velden, 1933
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199. Centraalplan, vanaf de Stadhoudersweg



204. Centraalplan, bouwblok tussen Statenweg en 
Dresselhuysstraat

205. Centraalplan, bouwblok tussen Statenweg en 
Dresselhuysstraat, woningplattegrond in knik

20
6.

 C
en

tr
aa

lp
la

n,
 b

ou
w

bl
ok

 tu
ss

en
 S

ta
te

nw
eg

 e
n 

Dr
es

se
lh

uy
ss

tr
aa

t,
 h

et
 tr

ap
pe

nh
ui

s 
va

n 
de

 w
on

in
g 

in
 

de
 k

ni
k

207–209. Centraalplan, het portiek van het bouwblok 
tussen Statenweg en Dresselhuysstraat



212. Nieuwe Binnenweg 149, schetsvariant met één 
trappenhuis aan de Nieuwe Binnenweg en één aan de 
Mathenesserlaan, 1933

210. Nieuwe Binnenweg 149, schetsvariant met twee 
trappenhuizen aan de Nieuwe Binnenweg en één aan 
de Mathenesserlaan

211. Nieuwe Binnenweg 149, schetsvariant met een 
pension voor alleenstaande mannen aan de Nieuwe 
Binnenweg en twee trappenhuizen aan de Mathenes-
serlaan

213. Nieuw
e Binnenw

eg 149, definitief ontw
erp



214. Nieuwe Binnenweg 149, isometrie van het staal-
skelet

21
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216. Nieuwe Binnenweg 149, ontwerpanalyse door 
Rudy Stoink c.s., 1981
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217. Nieuwe Binnenweg 149, de afgeronde onderbouw 
van het hoekige gebouw



223. Nieuw
e Binnenw

eg 149, het uitzicht vanaf het 
kleine balkon op het centrum

 van Rotterdam

219. Nieuwe Binnenweg 149, interieurdetail van de 
flats
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221. Nieuwe Binnenweg 149, de woonkamer met uit-
zicht op de gevels en daken van de Nieuwe Binnenweg

222. Nieuwe Binnenweg 149, de woonkamer met het 
kleine balkon



224. Ontwerp van J.H. van den Broek voor een half-
open bouwblok in Blijdorp, 1929

226–229. Vier van de acht variantschetsen van J.H. van 
den Broek voor Bergpolder, 1931

225. J.H. van den Broek, isom
etrie van het Bergpolder-

project, 1931



230. Bergpolder, perspectief op blok II

232. Bergpolder, plattegronden van de gesloten hoek 
van blok IV

233. Bergpolder, plattegronden van de gesloten hoek 
van blok III

231. Bergpolder, plattegrond van het norm
aal-

w
oningtype



234. Alternatieve locaties voor het Vroesenlaanblok 
door J.H. van den Broek, 1933

236. Vroesenlaan, normaal-, kop- en hoek- 
woningplattegronden 

237. Perspectief op het Vroesenlaanblok vanuit het 
Vroesenpark

235. Vroesenlaan, interieurperspectief van de nor-
m

aalw
oning, in nachtstand



238. Vroesenlaan, de bekisting voor het betonskelet

239. Vroesenlaan, het binnenterrein met de crêche 
vlak na oplevering

24
1.

 V
ro

es
en

la
an

, h
et

 b
in

ne
nt

er
re

in
 m

et
 o

nd
er

 d
e 

fla
ts

 d
e 

be
rg

in
ge

n

240. Vroesenlaan, de kopwoningen aan het Vroesen-
park



242. Vroesenlaan. ‘bijsluiter’ voor het gebruik van de 
woning uitgegeven door J.H. van den Broek en wo-
ningbouwvereniging ‘Eendracht’

243–250. Vroesenlaan, interieur van een norm
aalw

o-
ning



251. Inzending van J.H. van den Broek van de prijs-
vraag voor Goedkope arbeiderswoningen, ‘Optimum’, 
1934

252. Bergpolderflat van W
. van Tijen m

et Brinkm
an &

 
Van der Vlugt, 1934

253. Optimum, de portiekflats aan de straat met links 
de bergingen en rechts de binnenterreinen
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254. Optimum, de normaalwoning in de portiekflats, 
dagstand

256. Optim
um

, de norm
aalw

oning in de portiekflats, 
nachtstand



257. Ontwerp van woningen door Brinkman & Van den 
Broek voor de patroonsvereniging ‘Algemeen Belang’ 
aan de Flakkeesetraat en de Bas Jungeriusstraat, Rot-
terdam-zuid, 1938

258–260. Algemeen Belang, net na de oplevering, 1939



261. Algemeen Belang, de Terschellingsestraat, met 
aan de rechterzijde een vlakke gevel en aan de lin-
kerzijde balkons

262. Algem
een Belang, plattegronden, doorsneden en 

details van een strook m
et norm

aalw
oningen

263. Algem
een Belang, de Flakkeesestraat, m

et uit-
stulpingen die het straatprofiel uitvullen

264. Algemeen Belang, achtergevel van een blok aan 
de Walcherense straat, Rotterdam-zuid



265. Het ‘1000 Woningenplan’ van Brinkman & Van den 
Broek, gevels, doorsneden en plattegronden voor 
een strook aan de Urkersingel, Rotterdam-zuid
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267. 1000 Woningenplan, de Polslandstraat vanuit de 
Bas Jungeriusstraat

268. 1000 Woningenplan, stroken aan de Bas Jungerius-
straat met winkelpaviljoens op de hoeken
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270. De verspreiding van de woningen van het 1000-
Woningenplan over Blijdorp

271. De verspreiding van de woningen van Algemeen 
Belang en 1000-Woningenplan over Rotterdam-zuid

272. 1000 Woningenplan, ontwerp voor de inpassingen 
van stroken aan de Vroesenlaan en de Nobelstraat in 
Blijdorp, 1940

273. 1000 Woningenplan, de stroken aan de Vroesen-
laan
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275. 1000 Woningenplan, het binnenterrein van het 
bouwblok aan de Texelsestraat

276. 1000 Woningenplan, de open hoek van het bouw-
blok aan de Texelsestraat

277. 1000 Woningenplan, de hoek met winkels van het 
bouwblok aan de Texelsestraat



278. 1000 Woningenplan, de Goereesestraat in Rot-
terdam-zuid, met door de bewoners zelf vernieuwde 
balkonhekken

279. 1000 W
oningenplan, het binnenterrein van de 

stroken aan de W
alchersestraat, Rotterdam

-zuid

280. 1000 Woningenplan, ontwerp voor de inpassing 
van stroken in Oud-Mathenesse, Rotterdam-west, 
1940

281. 1000 Woningenplan, de Belgische straat in Oud- 
Mathenesse

282. 1000 W
oningenplan, de Russischestraat in Oud- 

M
athenesse



283. Vogelvluchttekening van het ‘1900 Woningenplan’ 
van Brinkman & Van den Broek aan de Dorpsweg in 
Rotterdam-zuid, 1940 – 1942

284. 1900 Woningenplan, de hoek van de Dorpsweg 
met de Wielewaalstraat

285. 1900 W
oningenplan, portiek aan de Lepelaar-

singel

286. 1900 Woningenplan, de Tapuitstraat
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SUMMARY

This book is about the relationship between the work of the architect J.H. 
van den Broek (1898 – 1928) and the physical changes experienced by 
the city of Rotterdam from the last quarter of the 19th century to the end 
of the Second World War. Van den Broek is one of the most respected 
figures among Dutch 20th-century architects and at the same time one 
of the least known. His fame is mostly due to his partnership with Jaap 
Bakema in Van den Broek & Bakema, the Dutch office famous for its 
combination of large-scale realizations and metaphysical speculation in 
the international group of Team X, the successor to CIAM. Of his work 
before his association with Bakema, a small number of buildings have 
reached the architectural historical handbooks. Van den Broek’s name 
stands for an ethical, organizational approach to architecture as a contrast 
to the more hot-blooded, polemical and idealistic approach by the younger 
Bakema. Van den Broek’s position has always been seen and understood 
from the point of view of the world-famous office he was part of between 
1948 and 1978. Even his pre-war works were seen as stepping stones to 
this office and never regarded independently. This book seeks to exam-
ine the work, rather than the position, of Van den Broek in terms of the 
context he was really working in, namely the city of Rotterdam.

Rotterdam therefore has been given a role in this book that is at least 
as important as that of the architect Van den Broek. It was necessary 
to delve deep into the mechanics that steer this city’s transformation 
and into its particular tradition of urban planning and urban engineer-
ing. The theory is that Rotterdam is a kind of inversion of the ‘normal’ 
values attached to urbanistic qualities and ambitions. While other cities 
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use transformation as a means to one particular end – the realization of 
a coherent city shape – in Rotterdam urban planning has always been 
a means to another end entirely, that of constant transformation, with 
coherence always a minor issue. This exocentric urban tradition has to do 
with two exceptional occurrences: the opening of the city to mechanized 
global trade in the late 19th century and the bombing of the city centre 
in May 1940. The focus on transformation and flexibility rather than on 
urbanistic composition, is one of the strongest factors in shaping Van 
den Broek’s focus on process rather than on form, on organization rather 
than on aesthetics, on the large number and the series rather than on the 
single object, and, as a modernist architect, on private entrepreneurship 
rather than on state intervention.

In disconnecting Van den Broek from the position he was given with-
in Van den Broek & Bakema, and trying to understand his work in a 
specific, urban context, this book follows in the footsteps of earlier stu-
dies and critiques done in the 1970s at Delft University of Technology, 
where Van den Broek himself had been a professor. The first attempt to 
unhitch Van den Broek from the narratives of modern architecture was 
by a group of highly politicized young architects trying to struggle from 
beneath the shadows of their masters; architects like Jaap Bakema and 
Aldo van Eyck. Van den Broek’s highly realistic, independent and non-
sentimental approach gave them a way out. It broke open the one-sided, 
idealistic history of modern architecture and opened up a more complex 
reality of the interaction of societal, economic and formal developments. 
This book is therefore, in an indirect way, also about the implications 
of Van den Broek’s work for the historiography of modern architecture 
in the Netherlands. It pays its respects to the border crossing between 
architectural history and architecture and to the polemical, operational 
agendas that are, always have been and always will be central to the 
writing of architectural history.

The Mechanization of Rotterdam
The fact that Rotterdam became a hugely mechanized port city with an 
ever westward moving harbour, was provoked by the national government’s 
decision to create a direct sea link between the Rhine and the North Sea, 
thereby placing Rotterdam in the middle of a global network of trade 
routes. This was intensified by the same national government which in 
the 1860s decided to build a railway viaduct over the Rhine, and run it 
straight through the old centre of Rotterdam. Initially it was not the city 
itself that saw the implications of this repositioning in an urban sense, 

but an entrepreneur named Lodewijk Pincoffs who created on the other 
side of the river from the town centre a state-of-the-art mechanized port 
facility that profited from the confluence of railway and sea link. In a 
sense Pincoffs was building on the work done in the 1840s and ‘50s by 
the influential city planner W.N. Rose. But whereas Rose had an integral, 
architectural vision for the new port city, Pincoffs constructed a highly 
specific, monofunctional fragment consisting of harbour basins, railway 
yards and warehouses enclosed by a perimeter wall. The fragmentation 
of the city form that determines the urban identity of Rotterdam up to 
this day was therefore initiated by Pincoffs in the 1870s when he built 
the area to be called ‘Kop van Zuid’. It took the bankruptcy of Pincoffs’ 
company in 1879 to force the City of Rotterdam to take the lead once 
more in the urban planning. The arrival of the military engineer G.J. 
de Jongh during this period as head of public works ushered in three 
decades of radical growth and modernization. De Jongh conceived of 
the city as a whole, albeit not spatially or aesthetically but as a technical, 
infrastructural and logistical whole. He and his department rapidly built 
entire new workers’ neighbourhoods for the thousands of new arrivals, 
and laid out networks for telephone and telegraph services, electricity, gas 
and hydraulic power that served mainly the port facilities but also the new 
bridges, commercial buildings, boulevards and squares of the booming 
city. Out of De Jongh’s integral strategy with the city came urbanistic 
and architectural typologies peculiar to Rotterdam. Exemplary among 
his achievements are the vast workers’ neighbourhoods that follow the 
harbour basins and have curvilinear boulevards running through them 
shared by freight trains, public transport, pedestrians and cyclists. The 
technical apparatus of the late 19th century fitted seamlessly into the 
forms and attributes of Beaux-Arts planning. The criticism of De Jongh 
has always been harsh; he has been accused of sacrificing the city as a 
living place to a purely mechanistic harbour policy. A closer look however 
reveals a tightly interwoven structure of housing areas, infrastructure, 
public buildings and communication and other networks. This physical 
structure was based on an even more important organizational structure 
that integrated all the municipal departments behind a tough-minded 
and clear-headed vision for the city of Rotterdam as an ever evolving 
node in the global network of mechanized trade. What was lacking, and 
what would cost De Jongh his reputation as a major city planner, was 
a clear aesthetic perspective expressed in an urban masterplan and a 
visually coherent city-form. The combination of spatial fragmentation 
with structural and technical coherence has always been Rotterdam’s 
urbanistic strength throughout the late 19th and 20th centuries.
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Van den Broek and the Beaux-Arts system
Modernist architecture has often been pitted against the 19th-century 
Beaux-Arts tradition as a radical alternative to its functional and aesthetic 
conservatism. Van den Broek was educated in the system of the Beaux-
Arts. To trace the Beaux-Arts methods and attitudes in Van den Broek’s 
work it is necessary to distinguish between the Beaux-Arts aesthetic and  
compositional rules and the Beaux-Arts as a scientific model for man-
aging the functional, logistical and technical requirements of complex 
programmes in a rational design process. A Beaux-Arts building, by the 
rational and clear ordering of its functions and representational elements, 
was expected to be an agent of order and dignity in the very heart of the 
historical cities. An influential example of this type of design is Gondoin’s 
École de Chirurgie in Paris (1775).

One of the most complete Beaux-Arts buildings in the Netherlands, 
both technically and architecturally, is Rotterdam City Hall (1920) by 
the professor of architecture Henri Evers, Van den Broek’s tutor at Delft. 
Evers was instrumental in bringing the doctrines and ideas of French 
Beaux-Arts teachers like Julien Guadet to the Netherlands. One of these 
ideas was that Beaux-Arts design was fundamentally non-formalistic; 
it was neutral vis-à-vis style and used in a completely pragmatic way. 
Henri Evers stood for a liberal, inclusive approach to style and a rational, 
scientific attitude towards technological and planning issues.

In his earliest competition entries, amongst others for the Palace of Nations 
in Geneva (1926) Van den Broek used an explicitly classicist architectural 
language and rational Beaux-Arts planning. But even when designing 
utilitarian buildings for the port city, he was still something of a Beaux-
Arts architect. In their rationality and attention to system, the buildings 
are methodologically related to the Beaux-Arts, even if architecturally 
they are resolutely modernist. Van den Broek’s methodology in inserting 
complex contemporary programmes in different types of urban contexts 
used three basic spatial concepts related to the Beaux-Arts idea of parti 
and marche. The first category is that of the ‘hinge’, with which a modern 
programme is inserted into a centuries-old, dense urban tissue. The ir-
regularities of the site combined with the fundamental regularity of the 
prototypical design are combined in the figure of a hinge-like footprint. 
The best example of this is the Van Ommeren shipping company build-
ing (1938) in the old centre of Rotterdam’s principal rival Antwerp. This 
glazed, curved and extremely modern building is absorbed naturally by the 
medieval urban tissue and at the same time transcends it completely.

Another category of urban tissue is that of the kilometres-long bundles 
of parallel infrastructures in the port area. Buildings placed along these 
bundles can play the role of a ‘sluice’ negotiating between the differ-
ent logistical flows. Van den Broek’s design for the Thomsen shipping 
company (1943 – 48) is an example of this type of spatial concept. The 
building consists of a part for passengers, workers and clerks that hovers 
above a gateway through which trains can pass from the street to the 
quay. Internally the building proves to be a sophisticated and at times 
exhilarating play of parallel axes and transparent and translucent walls 
designed to manage the flows of passengers, workers, clerks and luggage 
to and from the arriving boats. The Beaux-Arts methodology or design 
ethic can be found in the fact that the building is conceived in terms of 
managing the movements through it.

The third category has to do with the expansion in size and complex-
ity of companies and industries to a point that they cannot function 
anymore in the spaces available to them in the existing city. They then 
move to the edges of the city and create semi-autonomous satellites 
with their own internal logic to govern the many parts and functions of 
which they consist. This spatial logic we call that of the engine: a semi-
autonomously functioning group of separate elements. An example of 
this is Van den Broek’s project for the Municipal Transport and Motor 
Services (1940 – 53). Following the 13-year-long gestation of this complex 
on the north-western edge of the Rotterdam agglomeration, we can see 
the precise way in which the programme was translated into diagrams, 
which in turn were translated into spatial scenarios, which led to the 
separate definition of the buildings, which were then brought together 
in several urbanistic combinations, which finally led to a masterplan and 
a realized compound. To this day the project functions as an agent of 
order in the radically changed urban context.

Mass Housing
Van den Broek arrived on the Rotterdam scene in the late 1920s as a 
supplier of housing designs for small family-run building companies, 
of which there were literally hundreds in Rotterdam. This brings us 
to a discussion of the real meaning, the context and the implications 
of the famous Housing Bill of 1901, which is intimately connected to 
the reputation of Holland as a source of modernist architecture and 
planning in the 20th century. It has been presented as a radical change 
from the capitalist 19th century and as a triumph for the intervention 
in social housing and urban planning by the Dutch social-democratic 
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government. A survey of the pre-war housing industry, the debates be-
ing held in circles of architects, policy-makers and entrepreneurs and 
the architectural production reveals a much less clear-cut picture. The 
Housing Bill was not meant to replace private initiatives in housing and 
urban planning, but to regulate and professionalize them. There was 
a thriving debate and research culture in the building trade, aimed at 
producing more and better housing and other buildings at a faster rate 
for the burgeoning cities.

J.H. van den Broek (along with architects like Willem van Tijen and 
researchers like J.J. van der Wal) represented an attitude towards mass 
housing that has proved to be too mainstream, too nuanced and not revo-
lutionary enough to feature in the annals of Dutch modern architecture. 
He believed that architects and scientists should reform the building 
trade by providing it with new methods and models so that cheap modern 
workers’ dwellings could be produced profitably. Any subsidization or 
direct intervention by the state would never be more than an incident 
or an emergency measure. Van den Broek’s attitude as an innovative 
– even experimental – architect was therefore more ‘third way’ than 
utopian. He felt it to be his task to constantly innovate architectural 
products in roughly the same way as consumer goods keep developing. 
Already after four years as an active architect he was able to articulate 
his sharply critical yet pragmatic attitude towards the building trade in 
a speech given to Rotterdam housing entrepreneurs in 1931. Ten years 
later, in a visionary document on the challenges posed to the housing 
industry by the Second World War, Van den Broek and his colleague 
Van Tijen presented a broad survey of the typological innovations of 
the past decades. The examples were presented as the logical products 
of a dynamic market situation and were judged on their architectural 
but also their economic and structural usefulness. In Van den Broek’s 
design and research between 1931 and 1941 we can see a shift from the 
individual dwelling design to the organizational principles behind the 
planning and building of mass housing. The same movement from the 
unique project to the general method, from the object to the series and 
from architecture to organization, can also be traced in his career as an 
architect of thousands of dwellings in Rotterdam.

During the 1920s, ‘30s and ‘40s Van den Broek built hundreds of dwell-
ings in Rotterdam. Yet only a small portion of them are well known. It is 
by following the step-by-step, door-to-door developments in his housing 
architecture, rather than making detailed analyses of single objects, that 

Van den Broek’s growth as an architect and a planner becomes clear. 
Van den Broek’s housing work in Rotterdam can be roughly divided into 
five categories. First there are the large ensembles: Mathenesserplein, 
Willem Buytewechtstraat and Ungerplein. In these Van den Broek seeks 
monumental urbanistic effects in a way reminiscent of H.P. Berlage by 
combining towers, squares and gate-buildings. Second, there is the hith-
erto unknown mass of housing built in the southern, harbour dominated 
part of Rotterdam. These offer an insight into the minutiae of working 
between the urban planning rules set by W.G. Witteveen’s masterplan 
for this part of the city, and the demands of individual building entre-
preneurs. A special interest is expressed in the theme of the corner, 
where two different building heights, two different typologies and two 
different street types meet. The corner dwelling of the closed building 
block had posed a planning problem to many architects before Van den 
Broek. Van den Broek clearly takes his cue from the earlier housing work 
by the Rotterdam architect and De Stijl member, J.J.P. Oud.

Third, there is the group of middle-class dwellings built in the northern 
part of Rotterdam, again within a masterplan by W.G. Witteveen. The 
theme in this cluster of apartment buildings is a more luxurious and 
evolved one than in Rotterdam South or in the ensembles. Here Van 
den Broek searches for openings, inversions and softenings for the ur-
banistic model of the closed building block. By accentuating balconies, 
external staircases and terraces and by manipulating the orientation of 
the apartments, Van den Broek creates dwellings that absorb the street 
and parks around the building blocks. Another theme is again that of 
the corner and the ‘kinks’ that keep turning up in the street plans of 
Witteveen. Van den Broek uses these places where the facade bends or 
folds to open up the block with glazed staircases and entrances. The 
result is a middle-class neighbourhood of elegant though unpretentious 
apartment buildings that only reveal their architectural and urbanistic 
sophistication on much closer inspection.

The fourth group of housing designs is determined not by location but 
by methodology. From about 1930 Van den Broek’s firm pursued certain 
typological and structural studies that had to do with the flexible use of 
house plans and the half-open building block. The arrival of the German 
architect Heinrich Leppla at Van den Broek’s office introduced a German, 
scientific perspective into the Dutch pragmatic practice. Leppla had been 
trained at what has been called ‘the other Bauhaus’, the Bauhochschule in 
Weimar, an architectural school with a strong emphasis on research and 
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analysis in its curriculum. Leppla’s analytical attitude together with Van 
den Broek’s pragmatic, empirical and strategic position produced a series 
of unrealized studies for clusters of modern housing typologies in the 
Rotterdam neighbourhood of Bergpolder, as well as a number of realized 
designs. Van den Broek’s expectation was that by giving houses sliding 
walls, folding beds and sophisticated use-diagrams, a smaller but more 
efficient mass housing typology could be developed. The experimentation 
culminated in the famous Vroesenlaan block on the Vroesenpark. But 
in its singularity as a monument to modernist housing architecture, the 
Vroesenlaan can also be seen as proof that solving the housing problem 
would not be achieved by designing a state-of-the-art prototype. The 
workers for whom the project was intended never were able to afford the 
apartments and the building stood half empty for decades.

The fifth and last cluster of housing projects designed by Van den Broek 
in fact consist of one single design. In 1938 Van den Broek made a de-
sign for an apartment type in three storeys with six apartments to each 
staircase. It was a reduction in extremis of the Vroesenlaan block without 
any of its flexibility or innovative construction principles. The building 
could be made to any length and placed in many different configura-
tions. Its client was a group of small building firms for whom Van den 
Broek made a single design that they could then produce collectively. 
This made it possible for the Rotterdam builders to construct vast quanti-
ties of houses cheaply and swiftly. Some years after the first ones were 
built, Rotterdam was bombed and an enormous housing shortage was 
the result. Van den Broek’s ‘Algemeen Belang’ project was renewed and 
used as an instant solution to the acute housing problem. This did not 
happen once but three times during the war. Van den Broek’s neutral, 
cheap and efficient blocks were built in many different urbanistic con-
figurations across the city, from the modernistic open slab to the classical 
closed building block. The project combined a distillation of decades of 
architectural experience and experimentation with a purely economical 
and organizational approach to the building trade. As architecture it is 
hardly visible in the streetscape. For these reasons it can be seen as the 
ultimate Van den Broek project.

Reconstructing Rotterdam
The bombing of the centre of Rotterdam on May 14th 1940 by the Ger-
man Luftwaffe was the most influential event in Rotterdam’s urbanistic 
history since the mechanization of the harbour in the late 19th century. 
The four years of occupation meant that it was very hard to start the 

actual reconstruction of the city right away and forced the elites – en-
trepreneurial, architectural, administrative and cultural – into a kind of 
reflective retreat. However, the first act by the city said much about its 
urban culture. It was decided to remove all traces of the old city, both 
physical and administrative. Piles were pulled out of the ground and all 
property rights were abolished. This meant a total tabula rasa, a surreal 
empty field, planted with wheat and grazed by cattle, where there once 
was a bustling and chaotic centre. While the City’s master planner W.G. 
Witteveen was drawing up a masterplan for the reconstruction of the 
city centre that was to constitute the coping stone of all the extension 
plans he had made in the past decades, a group of writers and theatre 
makers were reflecting on the meaning of the eerie emptiness in the 
middle of the city. These ‘rubble writers’ did not lament the destruction 
of the historical core, but developed a thesis about Rotterdam as a city 
that was not defined by its monuments but by its entrepreneurial spirit 
and its perpetual, violent, physical change. They described the city as a 
‘soul’ that became stronger after every attack and whose essence lay in 
constantly reinventing itself.

This romanticist interpretation of the city as a dynamic process of violent 
change was echoed in the debates during the war between the plan-
ners and the city’s entrepreneurs. These were harshly critical of Wit-
teveen’s architectural vision for the city’s reconstruction and searched 
for an urbanistic matrix that would not fix things, but would leave the 
city open for unknown dynamics of change and expansion. Under the 
leadership of the director of the Van Nelle company, himself a patron 
of modernist architects like J.H. van den Broek, a number of modernist 
architects and industrialists came together to offer alternatives to Wit-
teveen’s plan. The alternatives became so numerous and fundamental 
that their sum total became the basis for Cornelis van Traa’s ‘Basic Plan 
for the reconstruction of Rotterdam’s city centre’, according to which 
the centre was indeed rebuilt. Van den Broek came into his own as an 
urban planner and strategist by heavily contributing to the rethinking 
of Rotterdam’s city centre.

He started out with a number of designs for the rehousing of shops and 
cultural institutions as well as new concepts for Rotterdam’s entrepre-
neurs after the war. These designs share a certain romantic, narrative 
directness. In these early years the emotional impact of the destruction of 
the city centre was still clearly present in the designs for its new future. 
Later, as the resistance to Witteveen’s plan became more organized, 
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Van den Broek’s proposals shifted to a more urban scale. By working 
with variations and scenarios he made designs for squares on the river 
and traffic nodes in the city centre. Combined, these piecemeal designs 
would form the groundwork for many of the features of the later ‘Basic 
Plan’. During the last years of the occupation and the first years after 
the liberation, Van den Broek’s focus shifted again, away from urban 
design and towards a systems approach to the logistics of the city. The 
designs looked less and less like designs and more and more like the 
diagrams of traffic experts. The architectural level of these urbanistic 
studies practically disappeared and in its place came models for the 
manipulation of the city as a mechanism. In one of his most influential 
studies Van den Broek proposed the deconstruction of the city block 
and its surrounding infrastructure into a new urban unit consisting of 
a pedestrian shopping area, low-rise shops, service streets and housing 
slabs around green parks. It would become the Lijnbaan, one of the most 
influential examples of urban architecture anywhere. It single-hand-
edly introduced the pedestrian shopping centre into post-war cities. The 
modernist architecture of the Lijnbaan was the work of Van den Broek’s 
new post-war office, Van den Broek & Bakema; in 1948 he had entered 
into partnership with the idealistic, modernist expressionist and future 
Team X founder Jaap Bakema. Van den Broek more or less disassociated 
himself from architectural design after forging this alliance and took 
on the role of the strategic, scientific and logistical brain alongside the 
architectural and visionary heart of Jaap Bakema. This book ends with 
Van den Broek’s carefully stage-managed retreat from architectural vis-
ibility and his entrance into the nether world of universities, government 
commissions and international organizations.
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