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Voorwoord

Afb. 01 Oorspronkelijke situatie van het Ambonplein met de Gerardus Majellakerk.

Voor u ligt het resultaat van mijn afstudeerscriptie aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit 
Eindhoven. Dit project is onderdeel van het afstudeeratelier: ‘Revisiting the urban renewal areas of the 70’s and 
80’s in Amsterdam’. In het afstudeerproject dat ik volg wordt onderzoek gedaan naar de stadsvernieuwing in 
de jaren ’70 en ‘80 in Amsterdam. Het afstudeeratelier is verbonden aan het promotieonderzoek van Marieke 
van Rooij. Zij promoveert aan de Technische Universiteit Eindhoven. Haar onderzoek: ‘Sociale woningbouw op 
een keerpunt, Nederland 1960-1980’, gaat in op de oorzaken en gevolgen van de veranderingen destijds. In de 
periode 1960-1980 zijn er radicale veranderingen geweest op het gebied van de sociale woningbouw. 

Iedere student van het atelier heeft een specifieke buurt waarin onderzoek wordt gedaan naar de gevolgen van 
de stadsvernieuwing. Mijn onderdeel is de Indische Buurt die gesitueerd is in Amsterdam-Oost. In deze buurt is 
in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw veel sloop en nieuwbouw gepleegd. Dit geldt vooral voor het nieuwere 
gedeelte van de buurt, dat gerealiseerd is tussen 1923 en 1934 met bebouwing in de Amsterdamse Schoolstijl. 
Hierdoor zijn er tijdens de stadsvernieuwing veel bestaande woningen vervangen door sociale woningbouw. 
Bij deze nieuwe bebouwing is er nauwelijks of geen rekening gehouden met de stedenbouwkundige omgeving. 
Er zijn zelfs op drie plekken herindelingen van de bouwblokken gemaakt, zie hiervoor afbeelding 2 en 3. De 
impact van deze herindelingen is het grootst bij de Gerardus Majellakerk. Hier zijn twee extra pleinen ontstaan 
en andere pleinen zijn bebouwd met scholen. 

Vanwege deze grote veranderingen rondom de Gerardus Majellakerk, richt ik me binnen het afstudeeratelier 
op deze kerk en het gebied daar omheen. De Gerardus Majellakerk is het middelpunt van een kerkelijk ensemble, 
dat oorspronkelijk een dominante ligging had in de Ambonpleinbuurt, zie afbeelding 1. De Ambonpleinbuurt 
is het zuidwestelijke kwadrant van de Indische Buurt. Het kerkgebouw fungeerde als een baken voor de 
Ambonpleinbuurt. Zoals reeds vermeld hebben deze herindelingsplannen van het stedenbouwkundigplan, de 
structuur van de omgeving van de kerk sterk veranderd. Ook heeft de sloop van veel woningen in de ‘Amsterdamse 
School’ stijl het gebied doen veranderen. Omdat er op een grote schaal gesloopt is, zijn er nog maar weinig 
plekken die de sfeer van de ‘Amsterdamse School’ stijl ademen. Door de bebouwing van de stadsvernieuwing 
is de relatie tussen de straat en de straatwanden zoals de bebouwing van de ‘Amsterdamse School’ deze had, 
verloren gegaan. De relatie tussen straat en straatwanden kwam voort uit het stedenbouwkundig plan omdat 
deze bij de ‘Amsterdamse School’ stijl niet los van elkaar werd gezien. 
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Afb. 02 Oorspronkelijke situatie Indische Buurt.

Afb. 03 Huidige situatie Indische Buurt.
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Inleiding

Om een helder beeld te krijgen van de wijk en in welke periodes deze is opgebouwd, is gekozen om het tijdsbestek 
vanaf de tweede helft van de 19de eeuw tot heden te onderzoeken. Het ontstaan van de wijk kan belangrijk 
zijn om te achterhalen waarom er juist in de Indische Buurt tijdens de stadsvernieuwing zoveel gesloopt is. 
Ook zal over hetzelfde tijdsbestek onderzocht worden welke trends er waren op het gebied van stedenbouw en 
architectuur omdat hierdoor het karakter van de Indische Buurt drastisch veranderd is. 

In de originele stedenbouwkundige opzet was er mede door het Ambonplein een nadruk gelegd op het 
kerkelijk ensemble. Het kerkelijk ensemble had een samenhang door het integraal architectonisch concept1 2 
van architect Jan Stuyt met een eigen stedenbouwkundige opzet3 die het hart van de wijk vormde, passend in 
het stedenbouwkundige plan van de wijk en dienstig aan de wijk. De Gerardus Majellakerk is het middelpunt 
van het kerkelijk ensemble wat verder nog bestond uit allerlei schoolgebouwen (Pastoor Hesselveldscholen), een 
pastorie en een zusterhuis.4 Zie afbeelding 4.

Het gegeven dat tijdens de stadsvernieuwing geen rekening is gehouden met de stedenbouwkundige setting 
van het kerkelijke ensemble heeft samen met de sluiting van de kerk gezorgd voor een verandering van de buurt. 
Hierdoor heeft het kerkgebouw, dat vroeger het hart van de buurt vormde, nu geen affiniteit met de buurt meer. 
Het onderzoek richt zich op verschillende onderdelen om het hart van de buurt weer terug bij het kerkgebouw te 
krijgen. Om te onderzoeken welke aspecten hieraan een bijdrage kunnen leveren en welke invloed deze hebben, 
is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:

Op welke manier kunnen architectuur en de stedelijke ruimte, de openbare functie van de kerk versterken, zodat 
er een nieuwe ontmoetingsplaats in de Indische Buurt ontstaat?

De onderzoeksvraag maakt onderscheid tussen de twee verschillende aspecten, architectuur en de stedelijke 
ruimte. In eerste instantie worden deze onderdelen apart geanalyseerd en beschreven op basis van de 
oorspronkelijke situatie van de wijk anno 1934 en op basis van de situatie na de stadsvernieuwing. Daarna zal 
onderzoek gedaan worden naar de verschillende visies op stedenbouwkundig gebied: dit vormt de basis voor de 
twee onderdelen van de onderzoeksvraag.

Het onderzoek gaat zoals vermeld over de Indische Buurt te Amsterdam. De buurt is op het gebied van 
stedenbouw en architectuur te onderscheiden in de ‘oude Indische Buurt’ en de ‘nieuwe Indische Buurt’. 
Dit onderscheid wordt gemaakt op grond van de verschillende bouwperiodes en bijkomende stijlen en 
ontwikkelingen. Zoals op afbeelding 5 te zien is, is de buurt te verdelen in vier kwadranten. De ‘oude Indische 
Buurt’ omvat het noordwestelijk kwadrant en wordt ook wel de Timorpleinbuurt genoemd. Het onderzoek zal 
voornamelijk gaan over de drie overige kwadranten, de ‘nieuw Indische Buurt’. Deze zijn allemaal in eenzelfde 
stijl tot stand gekomen. Specifiek zal het onderzoek gaan over het gebied rondom de Gerardus Majellakerk, dit 
is het zuidwestelijke kwadrant en ook wel de Ambonpleinbuurt genoemd.

1 (Erfgoed, 2011) p. 16
2 (de Beyen, Verhoeven, van der Lans, & Schriemer, 2011) p. 39
3 (van der Linden & Goudeau, 2011) p. 29-30
4 (Scheepens, 1990) p. 67
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Afb. 04 Het oorspronkelijk kerkelijk ensemble.

Afb. 05 Vier kwadranten van de Indische Buurt.

Timorpleinbuurt Makassarpleinbuurt

Ambonpleinbuurt Sumatrabuurt
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1. De geschiedenis van de Indische Buurt

Afb. 06  19de eeuwse ring
  Gordel `20-`40

 Overige bebouwing
 Water

De Indische Buurt is een van de laatste wijken die aansluit op de ‘19de eeuwse ring’ van Amsterdam. De ‘19de 
eeuwse ring’ is een ring van een aantal woonwijken rondom de middeleeuwse grachtengordel en is tot stand 
gekomen tussen 1865 en 1920.5 De Indische Buurt is gebouwd begin 20ste eeuw in twee verschillende stijlen. 
Het noordwestelijke kwadrant, dat aansluit op de ‘19de eeuwse ring’, is een voortzetting van het Kalff-plan met 
bebouwing die kenmerkend was voor de ‘19de eeuwse ring’. De overige drie kwadranten behoren tot de ‘Gordel 
’20-’40’. De bebouwing van de ‘Gordel ’20-‘40’ werd gerealiseerd tussen 1920 en 1940 en ligt rondom de ‘19de 
eeuwse ring’ bebouwing.6 Deze zijn voornamelijk volgebouwd met woningen in de ‘Amsterdamse School’ stijl. 
Een aantal laatste woningen zijn begin jaren dertig in een meer zakelijke stijl gerealiseerd.7 Deze woningen staan 
in het noordoostelijke kwadrant van de buurt. Op afbeelding 6 is een situatie van deze buurt weergegeven, de 
kleuren geven de verschillende stijlen binnen de buurt weer.

5 (Stotzer & Kamsma, 2012) p. 13
6 Idem p. 15
7 (Heijdra, 2000) p. 52

Flevopark

Oostelijk havengebied

Ringvaart

Dapperbuurt / 
Spoorlijn
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1.1. Ontstaansgeschiedenis

Afb. 07 Scheidingslijn van drie gemeenten.

Nieuwer-Amstel

Diemen
Amsterdam

In de tweede helft van de 19de eeuw werd de Singelgracht, die eeuwenlang de grens van Amsterdam was, 
overschreden. Dit als gevolg van een toenemend geboorteoverschot, toestroom van mensen elders uit het land, 
toename van handelsactiviteiten en de landbouwcrisis van de jaren ’70.8 Om deze uitbreiding structuur te 
geven, werd in 1866 de Stadsingenieur J.G. van Niftrik opgedragen om een uitbreidingsplan voor Amsterdam 
te ontwikkelen. In dit plan was op de plaats van de huidige Dapperbuurt en Indische Buurt een groot park met 
villabebouwing opgenomen. Dit plan werd afgewezen door de gemeente vanwege een gebrekkige verbinding 
met de oude stad en omdat er geen rekening was gehouden met de reeds bestaande bebouwing buiten de 
Singelgracht. Maar ook omdat het plan veel te ruim was opgezet en vanwege de hoge ophogingskosten. Later in 
1873 is er een nieuw uitbreidingsplan door Van Niftrik ingediend, het was een uitbreiding van de stad tussen de 
Amstel en de Zeeburgerdijk in de Overamstelse polder. Dit was een initiatief van een particuliere bouwer, die 
zelf in de huidige Dapperbuurt wilde bouwen.9 Het uitbreidingsplan uit 1875 van Jan Kalff wordt wel uitgevoerd 
maar reikt niet verder dan de spoorlijn die de Dapperbuurt begrensde. Bij dit plan werden de oorspronkelijke 
sloten en paden aangehouden voor de opzet van de straten en de bouwblokken. 

De grond waar de huidige Indische Buurt ligt, was in bezit van drie verschillende gemeenten namelijk: 
Amsterdam, Nieuwer-Amstel en Diemen. Op afbeelding 7 is de grens tussen de drie gemeenten met een gele 
lijn aangeven. In 1896 annexeerde Amsterdam de grond en kwam het hele gebied bij de hoofdstad. De wijk 
heeft zijn naam te danken aan de aardrijkskundige benamingen uit Nederlands-Indië.10 Op 24 maart 1897 was 
het stratenplan van het oude gedeelte, zoals wij dat nu nog kennen, vastgesteld. Dit bestond uit een vierhoekige 
buurt voorbij de spoorlijn tussen de Zeeburgerdijk, de Molukkenstraat en de Tweede Atjehstraat. Het is het 
oudste gedeelte van de buurt en staat daarom ook bekend als de ‘Oude Indische Buurt’.11

8 (Spijker, 1986) p. 1
9 Ibidem
10 (de Liagre Böhl, 2010) p. 306
11 (Blijstra, 1975) p. 142
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1.2. Oude Indische Buurt

Afb. 08 Uitbreidingsplan voor de Indische Buurt uit 1902.

De ‘oude Indische Buurt’, werd gebouwd tussen 1900 en 1920.  De eerste indeling voor de wijk werd gemaakt 
door B&W(Burgemeester en Wethouders). Dit plan, dat zoals hierboven vermeld werd vastgesteld op 24 maart 
1897, was ontworpen in aansluiting op de bebouwing van de Dapperbuurt. Het stratenpatroon was slechts deels 
gebaseerd op de vroegere poldersloten, dus niet zoals uitbreidingswijken uit het plan Kalff.12 Bij het laatste plan 
van B&W dat gereed kwam in 1902, was gedacht aan het ontwerpen van een betere spoorverbinding in het 
zuiden van de stad. Na een spoorwegonderzoek om de spoorwegen de maximale vrijheid te geven werd het plan 
ingrijpend veranderd: het hele stuk onder de lijn A-B werd ingetrokken, zie afbeelding 8.13 Naast het ingetrokken 
deel van het plan, was er ook een wijziging van de straatindeling van het gebied ten oosten van de Molukkenstraat. 
Dit gedeelte is echter nooit uitgevoerd volgens dit plan. Het stratenplan volgens afbeelding 4 was vastgesteld op 
10 december 1902.14 Het merendeel is volgens dit plan uitgevoerd en toont veel overeenkomsten met andere 
19de eeuwse wijken. Alleen de flauw buigende Java- en Balistraat en de diagonaal lopende Borneostraat wijken 
daarvan af.

12 (Spijker, 1986) p. 12
13 Ibidem
14 Ibidem

BA
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Afb. 09 Van der Pek complex. Afb. 10 Woningen Leliman. Afb. 11 Berlageblokken.

De ‘oude Indische Buurt’ telt ongeveer 3000 woningen in smalle en duistere straten met weinig groen- en 
speelvoorzieningen. De eerste huizen van 1900 tot 1905 werden hoofdzakelijk gebouwd door particulieren. 
De gerealiseerde huizen werden gebouwd volgens de zogenaamde revolutiebouw.15 Dit waren smalle en diepe 
woningen met een woonoppervlak van ongeveer 50 vierkante meter. 

Filantropen en zakenlui richtten aan het eind van de 19de eeuw woningbouwverenigingen of –corporaties 
op, als reactie op de revolutiebouw met als insteek om goedkope, maar goede en hygiënische woningen te 
realiseren. Dit kwam mede door de Woningwet van 1901, waardoor het mogelijk was om overheidssubsidie te 
krijgen. Na 1905 bouwden corporaties de rest van de ‘oude Indische Buurt’ vol tot het jaar 1920. Deze huizen 
werden gebouwd in de zogenaamde rationele bouwstijl en kenden een aantal verbeteringen ten opzichte van 
de revolutiebouw. Zo waren de huizen niet in de diepte gebouwd maar in de breedte en hadden ze niet meer 
de bekende alkoven. Ook was het oppervlak van deze woningen iets groter dan de revolutiebouwpanden.16 
Hieronder zullen een aantal voorbeelden genoemd worden.

In 1911 realiseerde de coöperatieve bouwvereniging ‘Rochdale’ 88 woningen aan de Eerste Atjeh-, Bali- 
en Molukkenstraat. Dit complex, ontworpen door architect J.E. van der Pek, had een gemeenschappelijke 
binnentuin en was gebouwd in een sobere, solide stijl. Het bijzondere aan dit complex was dat de bestuurders 
zich bemoeiden met het leven van de bewoners. Zo zagen (vrouwelijke)woningopzichters toe op het gedrag van 
de huurders.17

In 1913 bouwde de corporatie ‘Eigen Haard’ 160 woningen met een benedenhuis en bovenhuis. Deze 
corporatie bouwde als enige in de Indische buurt volgens het tuinstadideaal waarbij de nadruk op laagbouw lag. 
Deze woningen waren ontworpen door architect J.H. Leliman en vormden een apart dorpje binnen de wijk met 
als bijnaam ‘Indië 1’. De woningen staan in twee blokken tussen de Zeeburgerdijk en de Lampongstraat. ‘Eigen 
Haard’ liet Leliman eveneens een volgend bouwplan ontwerpen, ook gesitueerd aan de Zeeburgerdijk, maar hier 
lukte het niet om laagbouw te realiseren en werden de woningen twee- en driehoog.18

De Amsterdamse Vereniging ‘De Arbeiderswoning’ heeft in 1915 een complex laten bouwen tussen de 
Javastraat en de Balistraat. Deze complexen waren bedoeld voor arme gezinnen. Het ontwerp was van de 
bouwmeester H.P. Berlage en had een strakke, monumentale stijl.19

15 (de Liagre Böhl, 2010) p. 306
16 Idem p. 307
17 Ibidem
18 (Heijdra, 2000) p. 47
19 Idem p. 47-48
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1.3. Nieuwe Indische Buurt

Afb. 12 Woningen Valentijnkade. Afb. 13 Complex van Wijdeveld. Afb. 14 Woningen Soembawastraat.

De overige drie kwadranten van de Indische Buurt, die behoren tot de ‘Gordel ’20-‘40’ worden vanwege een 
latere bouwperiode de ‘nieuwe Indische Buurt’ genoemd. Dit deel wordt begrensd door de Zeeburgerdijk, het 
Flevopark, de Ringvaart en het treinspoor. Na voltooiing stonden er ruim 8000 woningen met veel groen en een 
aantal pleinen. Dit deel was opgebouwd uit smalle straten met één ruime weg, de Insulindeweg. Vooral tussen 
1923 en 1927 is er veel gebouwd, daarna overtrof het aanbod de vraag en zijn er tot 1934 alleen nog enkele 
scholen en twee wooncomplexen gerealiseerd. De architecten die vanaf 1923 de woonblokken ontwierpen, 
behoorden tot de Amsterdamse school. Rond deze tijd was de Amsterdamse School over haar hoogtepunt heen 
en deze neergang was terug te zien als een sobere variant van deze stijl in de Indische Buurt.20

Het stratenpatroon van de ‘nieuwe Indische Buurt’ werd na een langdurige discussie tussen de heer A.W. 
Bos, directeur van Publieke Werken en de directeur van de Gemeentelijke Woningdienst Arie Keppler, opgesteld 
door de Schoonheidscommissie. De bebouwingsdichtheid kwam ongeveer tussen die van de negentiende-
eeuwse volkswijken en de tuinsteden in te liggen. Keppler pleitte ervoor dat de bouwvergunningen aan 
woningbouwcorporaties verleend zouden worden. Maar door druk op het door de Sociaal Democratische 
Arbeiderspartij gedomineerde gemeentebestuur en de bijkomende economische crisis werden de corporaties 
buitenspel gezet. Hierdoor werden de huurwoningen door particulieren gebouwd. Om speculatie tegen te gaan 
bepaalde de gemeente dat de particulieren de grond voor 50 jaar in erfpacht kregen.21

Zoals vermeld werden de woningen in het nieuwe gedeelte voornamelijk ontworpen in de ‘Amsterdamse 
School’ stijl. Het merendeel van de bebouwing kwam niet zo dominant over: de voorgevel maakte een minder 
uitbundige indruk omdat er weinig gevelwendingen en balkons te zien waren. Zie afbeelding 12 voor een 
voorbeeld van deze stijl. Naast deze kleurloze bouw zijn er ook aantrekkelijke complexen ontworpen, volledig 
in de stijl van de Amsterdamse School. Zoals het woongebouw aan de hand van architect H.Th. Wijdeveld: een 
fraai gestileerd complex, dat op de hoek van de Celebesstraat en de Insulindeweg stond, maar in 1991 is gesloopt, 
zie afbeelding 13. De woningen in de ‘nieuwe Indische Buurt’ waren iets ruimer opgezet dan in de ‘oude Indische 
Buurt’, met een woonoppervlak van ongeveer 60 vierkante meter.22

De laatste twee wooncomplexen werden gebouwd aan de Boetonstraat en de Soembawastraat (afbeelding 
14), dit was in 1933 en 1934. Deze complexen hadden een zakelijkere stijl, net zoals veel schoolgebouwen 
uit die tijd. Hierbij vonden de architecten de plattegronden belangrijker dan het uiterlijk.23 In de volgende 
paragraven zal dieper worden ingegaan op de totstandkoming van de ‘nieuw Indische Buurt’. Hierbij wordt het 
stedenbouwkundig plan en de architectuur apart beschreven.

20 (de Liagre Böhl, 2010) p. 306-309
21 Idem p. 308-309
22 (Heijdra, 2000) p. 50
23 (Spijker, 1986) p. 53-56
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1.3.1. De stedenbouwkundige plannen

De eerste plannen voor de uitbreiding van de Indische Buurt stammen uit 1912. Het eerste plan ging over het 
zuidwestelijke gedeelte tussen de Tweede Atjeh- en Molukkenstraat en de Ringvaart met een nieuwe verbinding 
naar de gemeente Watergraafsmeer. Dit plan was gemaakt door P.H. van Niftrik (niet te verwarren met de eerder 
genoemde J.G. van Niftrik) en werd ingediend door drie grondeigenaren bij B&W. De heer A.W. Bos, directeur 
van Publieke Werken ging niet met het plan akkoord omdat het niet voldeed aan een aantal voorwaarden.24 Hij 
wilde een totaalplan voor de buurt, vanaf de Oosterspoorweg tot aan de begraafplaats, met als zuidelijke grens de 
Ringvaart. Ook moest er een nieuwe verbinding komen met de rest van de stad, en wel een spooronderdoorgang 
naar de Wijttenbachstraat. Vanaf deze onderdoorgang moest er ook een brede hoofdverkeersweg komen van 50 
meter breed. De huidige Molukkenstraat moest worden doorgetrokken naar de Ringvaart en de Sumatrastraat 
moest hierop aansluiten. Ook moest de hoofdrichting van de bouwblokken, noord-zuid zijn met uitzondering 
van de blokken aan de hoofdverkeersweg. P.H. van Niftrik nam de eisen van Bos mee in het gewijzigde plan. Het 
plan volgens afbeelding 15 werd ter beoordeling aan de Gezondheidscommissie aangeboden. Nadat het plan 
werd verworpen door de commissie, volgde een advies van Publieke Werken om het advies te vragen van een 
deskundige. Hiertoe gaf de heer Bos van Publieke Werken architect J.M. van der Meij in 1913 de opdracht om 
een stratenplan voor de Indische Buurt te ontwerpen. Het definitieve stratenplan was uiteindelijk gereed op 10 
januari 1914, zie afbeelding 16.25

Om een aantal redenen werd er vervolgens nog niet gebouwd in het nieuwe gedeelte van de Indische Buurt. 
Dit lag onder andere aan de verhoogde kostprijs van de grond en aan het ontstaan van de Gemeentelijke 
Woningdienst, met A. Keppler als directeur. Vanwege de oplopende woningnood in 1916, werd de gemeente 
gedwongen maatregelen te nemen, waarop Bos een algemeen uitbreidingsplan opzette. De gemeente zou aan de 
hand van dit plan de gronden gaan onteigenen.26 Tevens had Bos in 1918 een geraamteplan gemaakt waarop in 
hoofdlijn werd aangegeven hoe het uitbreidingsplan moest komen uit te zien.

Uiteindelijk werd het stratenplan van de nieuwe Indische Buurt door Bos aangekondigd in het gemeenteblad 
van 27 september 1918. Het plan was meer een samenvoeging van verschillende plannen dan een homogeen 
uitbereidingsplan. Voor het noordoostelijke gedeelte werd grotendeels het stratenplan uit 1902 aangehouden en 
voor de rest lag het plan van Van der Meij hieraan ten grondslag, zie afbeelding 17.27 

De heer Arie Keppler, directeur van de Woningdienst, hield het aangekondigde plan van Bos tegen. Hij 
had vooral bezwaar tegen het ontbreken van plantsoenen en speelplaatsen. Ook het veelvuldig voorkomen 
van scheefhoekige blokken vond Keppler niet erg praktisch.28 Het plan werd niet alleen afgewezen door 
bovengenoemd directeur van de Woningdienst maar ook door Bouw- en Woningtoezicht. In 1920 werd besloten 
om een nieuw geraamteplan te maken. Na een jaar onderzoek en voorbereiding, hadden Bos en Keppler besloten 
geen aanpassingen aan te brengen aan het reeds bestaande geraamteplan uit 1918.29

24 (Spijker, 1986) p. 37
25 Idem p. 37-38
26 Idem p. 38-40
27 Idem p. 42
28 (Blijstra, 1975) p. 145
29 (Spijker, 1986) p. 42
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Afb. 15 Het uitbreidingsplan van P.H. van Niftrik uit 1912.

Afb. 16 Het uitbreidingsplan van J.M. van der Meij uit 1913.

Afb. 17 Het aangekondigde uitbreidingsplan van 27 september 1918.



15

Afb. 18 Het geraamteplan uit 1918.
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Afb. 19 Woningproductie in Nederland. De zwarte 
huisjes zijn gebouwd door de gemeente, de grijze door 
woningbouwverenigingen. Ieder huisje staat voor 10.000 
woningen.

Op 2 februari 1922 verscheen er een nota van Keppler met daarin zijn ideeën over de toekomstige bebouwing van 
de Indische Buurt. Daarbij benoemde hij de letters A, B, C, D, E en F voor de aard van de woningbouw. Zo stelde 
Keppler dat de blokken A, B en C bedoeld waren voor overheidsbouw en verenigingsbouw en de blokken D, E en 
F voor particuliere ondernemers. Bos ging akkoord met de toewijzing van eigenbouw voor de blokken D,E en F.30 
Hierna besloten B&W op 10 maart 1922 deze blokken te reserveren voor eigenbouw. Nadat deze blokken onder 
de hoede van Publieke Werken vielen, bracht Bos weer een herziend stratenplan in. Dit leidde tot een woedende 
reactie van Keppler. De Wethouder van Volkshuisvesting, de heer De Miranda wees het herziene plan af. Op 
29 december 1922 kwam er een einde aan de strijd tussen Bos en Keppler doordat B&W besloot een speciale 
commissie in te stellen. Deze commissie was verantwoordelijk voor het ontwerpen van de onbebouwde delen in 
de Indische Buurt. De commissie bestond uit enkele leden van de Schoonheidscommissie en uit de Directeuren 
van Publieke Werken, Bouw en Woningtoezicht en van de Woningdienst.31 De Schoonheidscommissie bestond 
voor de Indische Buurt onder andere uit de heren A.R. Hulshoff, J.F. Staal en P. Vorkink32 en had als taak het 
verzorgen van een goede aansluiting met de reeds bestaande bebouwing, het creëren van een harmonische 
bebouwing en een goed totaalbeeld van het nieuwe stadsgedeelte. Het eerste stratenplan gemaakt door de 
commissie was gereed op 22 februari 1923, het plan omvatte de blokken E en F.33

Door de economische crisis, die begonnen was rond 1919, werd in 1921 de rijksteun aan de sociale 
woningbouw opgeheven. De plotselinge beëindiging van de rijkssteun had als gevolg dat de Gemeentelijke 
Woningdienst geen geld meer had om haar plannen te realiseren. Hierdoor viel de woningwetbouw tussen 1923 
en 1927 bijna stil en nam de particuliere woningbouw een vlucht. Door de grote vraag naar woningen en dalende 
bouwkosten, steeg de particuliere woningbouwproductie in Amsterdam van 835 in 1921 naar een piek van 6283 
in 1926.34 Veel van deze woningen werden op grond gebouwd die oorspronkelijk bedoeld was voor corporaties. 
Keppler probeerde vast te houden aan de gereserveerde terreinen voor corporaties maar Publieke Werken liet de 
particuliere woningbouw deze gebieden bebouwen.35 Voor de Indische Buurt waren dit de plannen ten oosten 
van de Molukkenstraat, op het geraamteplan aangeduid met A, B en C.

Door deze overheidsmaatregelingen vervielen de reeds gemaakte plannen van de corporaties zoals ‘Eigen 
Haard’ en ‘Het Oosten’, waarop Bos de braakliggende gronden, bestemd voor volkshuisvesting (met op het 
geraamteplan de letters A, B en C) terug eiste. Keppler was het niet met Bos eens maar ging toch akkoord. 
Uiteindelijk viel eind 1924 de definitieve beslissing en besloot B&W de blokken A,B en C te bestemmen voor 
particuliere woningbouw.36 Voor dit gedeelte van de wijk werd ook een Schoonheidscommissie samengesteld; 
deze bestond uit de architecten: Z.D.J.W. Gulden, Walrave Boissevain, J.F.H. Spier, W.H. Vlieger en J.Th. Peters.37

30 (Blijstra, 1975) p. 144
31 (Spijker, 1986) p. 45-46
32 (Blijstra, 1975) p. 146
33 (Spijker, 1986) p. 46-47
34 (Stissi, 2007) p. 286
35 Idem p. 285-287
36 (Spijker, 1986) p. 47
37 (Blijstra, 1975) p. 146
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1.3.2. Schoonheidscommissie

De Schoonheidscommissie was al in het leven geroepen bij de uitvoering van het plan van Berlage voor 
Amsterdam Zuid. Deze commissie was aangesteld door Burgemeester en Wethouders om versnippering van de 
architectuur te voorkomen. Er werden richtlijnen opgesteld om te zorgen dat de architectuur van de bebouwing 
een zekere uniformiteit vertoonde. Deze gedachte kwam voort uit ‘plan Zuid’ om de massale woningbouw in 
goede banen te leiden. Buiten ‘plan Zuid’ van Berlage heeft de Schoonheidscommissie ook veel invloed gehad 
op het maken van andere bouwplannen in de ‘Gordel 20-40’. Hierdoor werd de bebouwing van de ‘Gordel 20-
40’ in Amsterdam een architectuureenheid met uniforme woonblokken en straatwanden. In 1921 bestond deze 
commissie uit achttien leden; negen architecten en negen vertegenwoordigers van verschillende geledingen. 
In deze commissie hadden alleen de architecten stemrecht, de andere hadden slechts een adviserende rol. De 
Schoonheidscommissie had een actieve werkwijze: ze beoordeelden niet alleen de plannen, ze gaven daarbij 
ook adviezen. Zo maakten zij onder andere tekeningen van de contouren van de bebouwing en bemoeiden 
zij zich met de keuze van de architecten. Doordat de leden van de Schoonheidscommissie aanhangers van de 
‘Amsterdamse School’ waren, werden de architecten van het ‘Nieuwe Bouwen’ buitenspel gezet.38

De Schoonheidscommissie maakte verschillende tekeningen. Er werden tekeningen gemaakt voor het creëren 
van uniformiteit op architectonisch gebied. Er bestond een overzicht van een deelplan waarop verschillende 
architecten waren aangeven die een deel mochten ontwerpen. Soms werden er ook tekeningen gemaakt die het 
aantal woonlagen aangaf, om een hiërarchie te creëren tussen de verschillende straten. Ook maakte de commissie 
silhouet- of geveltekeningen, welke aangaven waar accenten, verhogingen, uitbouwen of inspringingen moesten 
komen.39 De commissie ging alleen over de verschijningsvorm en niet over de plattegronden. Die werden 
vooral gemaakt door de ondernemers zelf. Dit is pas veranderd toen bij het ‘Nieuwe Bouwen’ de functie van een 
woning een belangrijk aspect werd.40 Het gerealiseerde stedenbouwkundige plan toont weinig overeenkomst 
met de al eerder gepresenteerde plannen. Zoals bekend had de Schoonheidscommissie het stratenplan voor de 
blokken E en F op het geraamteplan gemaakt en is het daarom ook aannemelijk dat zij verantwoordelijk zijn 
geweest voor het opstellen van de stratenplannen van de overige blokken A,B,C en D. Omdat zij de stedenbouw 
en de architectuur niet los van elkaar zagen, zijn er voor het bereiken van een homogene bebouwing zowel 
stedenbouwkundige tekeningen als tekeningen met hoofdlijnen voor de bebouwing gemaakt. Het gerealiseerde 
stedenbouwkundige plan is te zien op afbeelding 20.

38 (Luursema & Mulder, 1995) p. 17-22
39 Ibidem
40 Ibidem
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Afb. 20 Het gerealiseerde stedenbouwkundige plan in de Indische Buurt.
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1.3.3. De architectonische aankleding

Afb. 21 De Dageraad -
  Amsterdamse School.

Afb. 22 Woningen plan Zuid -
 Amsterdamse School.

Afb. 23 Ingangselement -
 Amsterdamse School.

De oorspronkelijke bebouwing in het nieuwe gedeelte van de buurt onderscheidde zich op grond van de 
vormgeving van straten, pleinen en gebouwen ten opzichte van de 19e eeuwse bebouwing van het oude gedeelte 
van de buurt. In de periode dat deze wijk gerealiseerd werd hadden architectuur en stedenbouw (met name in 
Amsterdam) een nieuwe verschijningsvorm gekregen. 

De ‘nieuwe Indische Buurt’ werd aldus gekenmerkt door de ‘Amsterdamse School’ stijl. Deze bouwstijl 
was in het begin zeer uitbundig met allerlei welvingen in de gevels. Later is de verschijningsvorm van deze 
stijl versoberd. De ‘Amsterdamse School’ was over het algemeen opgebouwd uit een aantal woningen die een 
collectieve architectuur hadden. Hierdoor ontstond een eenheid in de architectuur waardoor de woningen zelf 
in het geheel nauwelijks als zodanig herkenbaar waren. Ondanks dat de individuele woning niet opviel in het 
grote geheel gaf het de bewoners toch een intiem gevoel.41 Vaak waren twee woningen gespiegeld naast elkaar 
geplaatst, waarbij de ingangen samengevoegd werden en waardoor er een sprekend ingangselement ontstond. De 
bouwblokken waren meestal vier lagen hoog met in een aantal gevallen nog een laag met bergingen daarboven 
op, uitgevoerd met plat dak of opgenomen in een doorgaande kap.42

De eenheid in de architectuur werd verkregen door het toepassen van in wezen steeds dezelfde 
architectonische elementen. Toch wisten de verschillende architecten, binnen de strenge regels een gevarieerd en 
levendig geheel te ontwerpen. Om twee architectuureenheden van verschillende architecten te koppelen, moest 
gezorgd worden voor een vloeiende overgang. Hierbij stimuleerde de Schoonheidscommissie de architecten 
om dit in goed overleg te doen. De architectuureenheden waren geen aparte bouwvolumes en de overgangen 
moesten vloeiend of bijzonder zijn. De architectuureenheden moesten een duidelijk begin en eind hebben, of 
op een hoek worden geaccentueerd. Hierbij was er een onderverdeling, waarvan de opbouw bestaat uit een 
basis, een romp en een afsluiting die ieder een eigen vorm hadden. De ‘straatwanden’ waren vaak ontworpen 
met architectuurelementen zoals dakranden, ingangspartijen, ramen en hijsbalken. De accenten hadden in 
eerste instantie een stedenbouwkundige betekenis en waren vooral voorzien van architectonische elementen 
als balkons, erkers, grote doorgaande luifels, poorten en torens. De achterzijden van de architectuurelementen 
waren vaak vormgeven met doorgaande balkons.43 

41 (Casciato, 1991) p. 23-24
42 (Luursema & Mulder, 1995) p. 33
43 Idem p. 33-35
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Afb. 24 Sumatrastraat (1930) -
  Indische Buurt.

Afb. 25 Boniplein -
 Indische Buurt.

Afb. 26 Tidorestraat (1930) -
 Indische Buurt.

In de Indische Buurt stonden voornamelijk woningen die kenmerken hebben van deze latere versoberde 
‘Amsterdamse School’ stijl. Hierbij zijn er minder gevelwendingen te zien en is het geheel wat rustiger. Wel 
werden er hoekaccenten in de buurt gebruikt, die vaak erg indrukwekkend waren. Opmerkelijk was dat bijna 
geen enkele woning een balkon aan de voorzijde had. Dit was een pedagogische maatregel van architecten als 
Van der Meij en Wijdeveld om de bewoners te dwingen meer van de eigen woning te laten genieten in plaats van 
de blik naar buiten.44

De redenen voor versobering van de verschijningsvorm was de wijziging van de overheidssubsidie voor 
de woningbouw. Hierdoor daalde het aantal nieuwe woningwetbouwwoningen aanzienlijk en namen de 
particuliere initiatieven toe. Men stelde een aantal minimum eisen op waaraan moest worden voldaan, met als 
gevolg dat de uitstraling van de grote woningblokken versoberd werd. De blokken werden meer afgestemd op 
de bouwproductiviteit en zijn daardoor meer gelijkvormig.45 Dit uitte zich in de architectuur door eenvoudige 
volumes en vlakken met weinig reliëf. De versieringen bleven beperkt tot de hoekoplossingen, bijzonder 
gevormde ramen, portieken, dakranden en grafische baksteenmotieven. De gevelontwerpen werden meer 
gestandaardiseerde composities die onderling een eigen identiteit kregen door de detaillering. Er werd vooral 
veel aandacht gegeven aan de hoekoplossingen, dit waren vaak indrukwekkende en ook zware kunststukken. 
Wat zeer belangrijk bleef was de relatie met de omringende ruimte, de ‘straatruimte’ en de ‘straatwand’. In deze 
periode bleef de straatwand bestaan uit een serie identieke eenheden. Maar de duidelijk symmetrisch opgezette 
korte wanden en informele gevelcomposities kwamen nog maar amper voor.46

Deze stijl werd bekritiseerd in die periode omdat het hierbij alleen om de gevel zou gaan. Hier ging dan 
ook vooral de aandacht naar toe, de rest achter de gevel was van minder belang. In die tijd ontwierpen veel 
particuliere ondernemingen zelf de plattegronden van de woningen, waardoor de indelingen vaak onpraktisch 
waren. Zij vroegen dan de architect alleen de buitengevels van het complex te ontwerpen om goedkeuring te 
krijgen van de Schoonheidscommissie.47

Eind jaren ’20 en begin jaren ’30 werd aan de architecten van het ‘Nieuwe Bouwen’ toegestaan om hun 
bijdrage te leveren aan de bebouwing van de ‘Gordel ’20-’40’. Dit was vooral op initiatief van de architecten J.F. 
Staal en J. Gratama; zij vonden dat andere stijlen ook een kans moesten krijgen, mits zij rekening hielden met de 
aansluitende bebouwing. Dit leidde ertoe dat de ‘Nieuw Zakelijken’ (voorstanders van het Nieuwe Bouwen) in 
de ‘nieuwe Indische Buurt’ een aantal scholen en twee woningblokken ontwierpen.48

44 (Spijker, 1986) p. 52-53
45 (Casciato, 1991) p. 31
46 (Stissi, 2007) p. 299-302
47 (Spijker, 1986) p. 53
48 (Luursema & Mulder, 1995) p. 18-19
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1.4. De aanleiding voor de stadsvernieuwing in de Indische Buurt

Nadat de laatste bouwblokken in 1934 waren afgerond was de wijk voltooid. In de periode van 1934 tot 1970 
is de buurt ook niet of nauwelijks veranderd of aangepast. Totdat eind jaren ’60 het verval van de wijk ernstige 
vormen aannam. Toch werd de Indische Buurt bij de eerste nota stadsvernieuwing in 1969 niet gezien als 
stadsvernieuwingsgebied. De stadsvernieuwing geldt voornamelijk voor de negentiende-eeuwse wijken. De 
Indische Buurt diende vooral voor het opvangen van mensen uit andere wijken die gesaneerd werden. Volgens 
Jan Nieuwenwegen, directeur van Bouw en Woningtoezicht, waren die wijken er veel erger aan toe. Wethouder 
Kuypers voegde daar aan toe dat de woningen in de Indische Buurt nog dertig tot veertig jaar mee zouden kunnen 
door het plegen van het nodige onderhoud.49 Na een onderzoek uit 1972 bleek echter dat sommige funderingen 
zo slecht waren dat de woningen in de Indische Buurt ook gesaneerd moesten worden.50 De directeur van Bouw 
en Woningtoezicht gaf in Het Parool van 21 december 1972 toe dat de woningen in slechte staat waren. Zo zei 
hij:

“Het is een geweldige tegenslag, die de emmer van de stadsvernieuwing in Amsterdam weleens zou kunnen 
laten overlopen. Er staan duizenden goedkope woningen, die bedoeld waren voor mensen uit de sloopwijken. Je 
kan ze toch geen nieuwe sloopwoning aanbieden? Daarom moéten we alles doen om de buurt te behouden. De 
funderingen herstellen, opvijzelen, pulsenpalen eronder. Een dure grap, maar het moet. Ik hoop in hemelsnaam, 
dat we de huiseigenaren méékrijgen”.51

Het waren vooral de woningen in de ‘nieuwe Indische Buurt’ die in slechte staat verkeerden, waarbij de woningen 
in de zuidwesthoek er het slechtst aan toe waren. Ondanks dat de woningen in de ‘oude Indische Buurt’ er al 
langer stonden waren ze in een betere technische staat.52 De woningen in de ‘nieuwe Indische Buurt’ waren 
gemiddeld pas 50 jaar oud, maar de staat van de woningen was eigenlijk slechter dan in de echte saneringswijken. 
De woningen waren aan het verzakken en er zaten overal scheuren in de muren. Voor dit verval worden de 
volgende oorzaken genoemd; de manier waarop de bouwgrond bouwrijp gemaakt werd, de negatieve kleef en 
het geknoei tijdens de bouwfase.

49 (Heijdra, 2000) p. 87
50 (de Liagre Böhl, 2010) p. 314
51 (Bommels, 1972)
52 (Amsterdam, Indische Buurt, 1983) p. 7
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1.4.1. De bouwgrond bouwrijp maken

1.4.2. Negatieve kleef

Afb. 27 Grondsamenstelling van Amsterdam.

Het bouwrijp maken van het terrein van de ‘nieuwe Indische Buurt’ ging volgens de zogenaamde ‘natte methode’. 
Dit hield in dat zand via een persleiding met water vermengd werd en zo opgespoten. Deze manier was veel 
goedkoper dan de oude ‘droge methode’ waarbij het ophogen middels zandauto’s of kiepkarretjes op spoorrails 
gedaan werd. De ophoging van de bouwgronden moest tot +0.70 meter boven N.A.P.. Hierbij werd ook rekening 
gehouden met het inklinken van de slappe veenlaag. Dit betekende dat de grond in de Indische Buurt 4.55 meter 
moest worden opgehoogd, hetgeen na de inklinking ongeveer 2.05 meter netto ophoging was.

Voordat de grond helemaal bouwrijp was, moest na het ophogen van de bouwterreinen nog 4 tot 5 jaar 
worden gewacht totdat het zand en het veen helemaal waren ingeklonken. Deze inklinkingstijd werd echter niet 
altijd aangehouden. Dit geldt met name voor het zuidwestelijke gedeelte van de Indische Buurt, waarbij in begin 
1921 begonnen is met het ophogen en in de tweede helft van 1923 begonnen is met de bouw van woningen. 
Dit zou betekenen dat de inklinktijd nog geen tweeënhalf jaar is geweest. De inklinktijd van de overige twee 
kwadranten van de buurt zal ook niet veel langer dan tweeënhalf jaar zijn geweest. Het bouwen op de nog niet 
volledig ingeklonken grond brengt risico met zich mee, waardoor gebouwen kunnen verzakken.53

Een bijkomend verschijnsel was negatieve kleef. Dit ontstond door de aangebrachte zandlaag. Het gewicht van 
deze zandlaag drukte de sponsachtige veenlaag samen tot een wankel evenwicht was bereikt. Dit evenwicht kan 
gemakkelijk verstoord worden waardoor het proces weer verder gaat. Dit is momenteel nog steeds het geval is. 
De heipalen die in Amsterdam gebruikt werden, moesten reiken tot de draagkrachtige zandlaag die ongeveer 
dertien tot veertien meter onder het stadspeil lag. Het gewicht van het opgehoogde zand dat in de Indische Buurt 
dus netto 2.05 meter was, ging door wrijving aan de paal hangen waardoor een extra, onvoorziene belasting 
optrad. Dit verschijnsel wordt negatieve kleef genoemd, omdat dit verschijnsel het omgekeerde effect heeft 
van de kleef in een stabiele laag, die het draagvermogen vergroot en positieve kleef genoemd wordt. Door de 
negatieve kleef werden de palen verder naar beneden gedrukt, mede hierdoor werd de belasting op de punt van 
de paal groter dan berekend.54

Een ander nadeel was dat bij de Indische Buurt de dragende zandlaag zeer dun was waardoor deze laag 
niet in staat was de druk van de negatieve kleef te weerstaan. Daardoor zakten de palen door de dragende laag 
heen in een zachtere en onstabielere grond. De onregelmatige ondergrond en de verschillende stand van de 
heipalen zorgden ervoor dat sommige palen meer verzakten dan andere. Hierdoor ontstonden er scheuren in 
de gebouwen. Ook kan de bouwstijl van de ‘Amsterdamse School’ hier een bijdrage aan geleverd hebben omdat 
zij vaak op de hoeken, hoge en zware torens ontwierpen. Dit kan ertoe geleid hebben dat sommige delen van 
bouwblokken harder zakten dan andere delen waar de constructie lichter was.55

53 (Spijker, 1986) p. 58
54 (Luursema & Mulder, 1995) p. 36-37
55 (Spijker, 1986) p. 58
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1.4.3. Knoeierij tijdens de bouwfase

Afb. 28 Scheuren in woning
 (Ambonplein 9).

Afb. 29 Sloop van woningen aan het Ambonplein in 1936.

Naast de gebrekkige kennis van de samenstelling van de bodem en de mogelijkheid van grondonderzoek, die 
nog in de kinderschoenen stond, is er tijdens de bouw in de ‘nieuwe Indische Buurt’ ook sprake geweest van 
bouwfraude. De eerste verzakkingen werden al in 1924 gemeld en dat werd in de loop van de jaren alleen maar 
erger. Dit leidde ertoe dat in 1936 de eerste woningen aan het Ambonplein werden gesloopt. De dienst Bouw en 
Woningtoezicht deed hierbij onderzoek naar de oorzaken van de verzakking. Dit deden zij onder andere door 
heipalen te trekken om hun plaats en lengte te controleren. Daarbij constateerde zij dat van de 10 getrokken 
palen, niet één de vereiste lengte van 13 meter had. De lengtes liepen uiteen van 5.80 meter tot 11 meter. Hierbij 
bleek ook dat sommige palen beschadigd of gebroken waren. De overige onderdelen van de fundering waren 
ook niet deskundig aangelegd. Zo rustten sommige funderingsplanken niet op de heipalen en stonden niet alle 
heipalen recht onder de muur.56

Vermoedelijk waren de winstmarges voor de aannemers zo klein dat men bezuinigde op de bouwkosten. 
Zo was er niet alleen met de funderingen geknoeid maar waren er ook inferieure bouwmaterialen toegepast. 
Hier kwam nog eens bij dat er ook geknoeid werd met het cement. Er werd te veel zand bij gedaan waardoor 
het cement verzandde. Door al deze bezuinigingen en knoeierijen was de kwaliteit van de woningen niet best. 
Daarnaast werd er na de voltooiing van de woningen ook onvoldoende onderhoud gepleegd waardoor het verval 
nog erger werd.57

56 (Spijker, 1986) p. 59
57 Idem p. 60-61
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1.5. De stadsvernieuwing in de Indische Buurt

De nieuwe technieken destijds om een terrein bouwrijp te maken hebben samen met de te korte inklinkingstijd 
en de fraude met de fundering ervoor gezorgd dat de wijk eind jaren ’60 ernstig in verval raakte en sloop 
onvermijdelijk was. Terwijl dit eerste instantie nog niet direct erkend werd, werd de Indische Buurt in 1974 een 
aandachtsgebied voor het stadsvernieuwingsbeleid en werden er in 1978, 17 bouwblokken aangewezen voor 
nieuwbouw in een Nota van Uitgangspunten58, dit was de ‘eerste fase’ van de stadsvernieuwing in de Indische 
Buurt. De nieuwbouw moest voldoen aan de meest moderne opvattingen namelijk: licht, lucht en ruimte. Door 
het samenvoegen van bouwblokken ontstonden er ruimere binnenterreinen met daaromheen relatief lage 
bebouwing van drie of vier etages hoog. Omdat de stadsvernieuwing in de Indische Buurt later is gestart dan 
in de rest van Amsterdam, verschilt de uitvoering aanzienlijk met andere stadsvernieuwingswijken. Inmiddels 
waren er nieuwe ideeën ontstaan, waarin bijvoorbeeld het ‘bouwen voor de buurt’ en het ‘doorschuifsysteem’ 
voorop stonden. Aan het eind van de jaren ’70, werd de aanpak van de bloksamenvoeging losgelaten. Er kwam 
een nieuw beleid wat inhield dat er zoveel mogelijk woningen gebouwd zouden worden in de bestaande stad. Dit 
is dan ook de reden waarom vanaf de jaren ’80, in de zogenaamde ‘tweede fase’, de nieuwe woningen in dezelfde 
blokvorm weer terug opgebouwd zijn maar nu met vier of vijf etages hoog.59

In de Indische Buurt was er niet zoveel ophef over de saneringsplannen, in tegenstelling tot andere wijken. Zo 
was het opmerkelijk dat buurtbewoners bij het Ceramplein eisten dat hun woning ook gesloopt zou worden. Zij 
wilden ook een woning die voldeed aan de kwaliteitseisen van de nieuwbouw.60 Er was wel ophef over plannen 
van particulieren om koopwoningen te realiseren. Een groep bewoners en krakers die in de lege huizen woonden 
maakten zich sterk voor woningwetwoningen in plaats van koopwoningen. De nieuwe wethouder Jan Schaefer 
hakte de knoop door, waardoor er geen enkele koopwoning meer werd gerealiseerd.61

De nieuwbouw werd gerealiseerd met gebruik van het zogenaamde doorschuifsysteem: stukje bij beetje 
vernieuwen voor de mensen die er woonden. Daarnaast hanteerde de gemeente een aanschrijvingsprogramma, 
om huiseigenaren te dwingen hun woningen in een behoorlijke staat te houden. Er werd gerenoveerd op twee 
niveaus, namelijk één waarbij de indeling werd veranderd en één waarbij kleine opknapbeurten gedaan werden 
en de bewoners konden blijven wonen.62

Het tempo van de stadsvernieuwing in de Indische Buurt lag hoog. Dit kwam vooral doordat de gemeente 
gemakkelijker eigenaar van de grond kon worden. Bijna de hele ‘nieuwe Indische Buurt’ was in erfpacht 
uitgegeven. De gemeente kon een dergelijk erfpachtcontract beëindigen op grond van plannen voor nieuwbouw. 
Bij de beëindiging betaalde de gemeente de eigenaar een vergoeding voor de grond en de bebouwing en werd 
daarna eigenaar van de grond.63 De gemeente kon alleen woningen vernieuwen of herstellen als het haar 
eigendom was. Omdat de grond in de ‘oude Indische Buurt’ voornamelijk in handen was van particulieren 
verliep de stadsvernieuwing daar anders. De gemeente kon op twee manieren eigenaar worden van de grond. 
Ze kon het kopen van de eigenaar, voor een overeengekomen bedrag, ook wel ‘minnelijke verwerving’ genoemd 
of ze moest de eigenaar onteigenen. Het was merkwaardig dat de gemeente na een onteigening altijd sloop en 
nieuwbouw moest plegen. Behoud en herstel was alleen mogelijk bij ‘minnelijke verwerving’. Dit was wettelijk zo 
bepaald. Ook waren de subsidies voor de nieuwbouw eenvoudiger dan voor de renovatieprojecten.64

58 (Amsterdam, Intrim Saldo Regeling, 1978)
59 (Amsterdam, Indische Buurt, 1983) p. 6-7
60 Idem p. 7
61 (de Liagre Böhl, 2010) p. 322-324
62 (Amsterdam, Indische Buurt, 1983) p. 4-7
63 Idem p. 7
64 Idem p. 4
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Afb. 30 Affiche tegen koopwoningen. Afb. 31 Aangewezen gebied uit de Interim Saldo Regeling van 1978.

In 1977 werd door het kabinet Den Uyl de Interim Saldo Regeling van kracht. Deze regeling was gunstig voor 
zowel sloop, nieuwbouw als renovatie. Voor de door het Rijk aangewezen gebieden werden de kosten volledig 
gesubsidieerd.65 Deze regeling was ook van toepassing op de Indische Buurt. Hiertoe werd in 1978 een gedeelte 
van de wijk aangewezen tot stadsvernieuwingsgebied. Het grootste gedeelte was gelegen in het zuidwestelijke 
kwadrant van de Indische Buurt. In de Interim Saldo Regeling waren onder andere de herindelingsplannen en 
de bloksamenvoegingen opgenomen.66 In het noordoostelijke en zuidoostelijke kwadrant bestonden de plannen 
enkel uit het samenvoegen van verschillende bouwblokken, waarbij de buitenste rooilijnen gehandhaafd bleven. 
Stedenbouwkundig vervielen daardoor enkele straten maar ruimtelijk had het geen groot effect op de stedelijke 
ruimte van de buurt. In het zuidwestelijke kwadrant werden er buiten de bloksamenvoegingen ook herindelingen 
van het gebied gemaakt. Daarbij werden de originele rooilijnen op verschillende plaatsen niet gevolgd, met als 
gevolg dat er twee extra pleinen ontstonden, het Sibogaplein en het Obiplein, naast de twee reeds bestaande 
pleinen. Zie afbeelding 32 voor het verschil tussen de oorspronkelijke en de huidige situatie.

Buurtbewoners en de ABG(ambtelijke buurtgroep) maakten op 9 mei 1979 schriftelijk bezwaar tegen de 
plannen zoals deze waren opgesteld in de Interim Saldo Regeling. Het bezwaar was gericht op het zuidwestelijke 
kwadrant. Bij het bezwaar werd een alternatief voor de herindeling van dit gebied gevoegd, zie afbeelding 33. In 
het alternatieve plan pleitten de buurtbewoners voor een groen hart in dat gedeelte van de buurt, voor passende 
buurtvoorzieningen en een verkeersvrij gebied.67 Hieruit kan worden opgemaakt dat de belangen van de bewoners 
zwaarder telden dan de verschijningsvorm van de wijk. De bewoners pleitten immers voor technische eisen en 
esthetische eisen kwamen niet voor. De gemeente nam de opmerkingen en de plannen van het alternatieve plan 
grotendeels over, waarna de vernieuwing van start kon gaan.68

65 (Fels, 2007) p. 9
66 (Amsterdam, Intrim Saldo Regeling, 1978)
67 (Denijs H. , 1980) p. 1-5
68 (Schaefer, 1981)
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Afb. 32  Oorspronkelijke situatie
  Huidige situatie
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Afb. 33 Alternatief plan voor de herindeling van de Ambonpleinbuurt.
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1.5.1. Het resultaat van de stadsvernieuwing in de Indische Buurt

Als gevolg van de herindelingen verdwenen de verspringingen in de rooilijn, die de stedenbouwkundige opzet 
accentueerden en versterkten. Ook is de ruimtelijke opzet van dit gedeelte van de wijk drastisch veranderd. Zo 
is onder andere een wegoverbrugging in de ‘straatwand’ van de Sumatrastraat ter hoogte van het Ambonplein 
verdwenen. Deze maakte ruimtelijk en visueel een duidelijke scheiding tussen het Ambonplein en het Boniplein. 
Naast het verdwijnen van deze wegoverbrugging zorgden de twee nieuwe pleinen, het Sibogaplein en het 
Obiplein voor extra openbare ruimte waardoor de gehele stedelijke ruimte niet meer duidelijk gedefinieerd is. H. 
Van Meer is verantwoordelijk voor de meeste stadsvernieuwingsprojecten in de Indische Buurt. Hij heeft onder 
andere een blok aan de Insulindeweg / Sumatrastraat / Ambonplein / Halmaheirastraat ontworpen. Waarbij het 
nieuwe bouwblok, drie oorspronkelijke bouwblokken vervangt: van drie blokken werd één blok gemaakt en de 
tussenliggende Palembangstraat werd gedeeltelijk opgeheven, waardoor een twee keer zo grote binnenruimte 
ontstond.69 Het verdwijnen van een aantal straten en het samenvoegen van blokken illustreren de veranderingen 
tijdens de ‘eerste fase’ van de stadsvernieuwing: de nieuwe bebouwing moest gerealiseerd worden volgens de 
tuinstadopvattingen waarbij er in de minder hoge bouwblokken en wijde binnenterreinen ontstaan.70

De architectuur van stadsvernieuwing is sober en sluit niet aan bij de architectuur van de ‘Gordel ‘20-‘40’.71 
In de tijd van de stadsvernieuwing was er ook weinig waardering voor de bebouwing van de ‘Gordel ’20-‘40’ 
en tijdens de stadsvernieuwing werd er dan ook niet gekeken naar de relatie tussen de ‘straatruimte’ en de 
‘straatwand’. De gevels zijn over het algemeen opgetrokken in grijs of lichtbruin metselwerk. Boven de kozijnen 
zitten vaak betonnen lateien en de balkons zijn ook grotendeels in beton uitgevoerd. De borstweringen van de 
balkons zijn van metaal of plaatmateriaal en hadden vaak typische jaren ’70-’80 kleuren. De woningblokken 
van de stadsvernieuwing zijn vaak ook lager dan de oorspronkelijke bouwblokken, hebben centrale entrees met 
trappenhuizen en soms ook bergingen op de begane grond.

In de periode van 1977-1982 werden er elk jaar ongeveer 250 woningen gebouwd en 500 gesloopt. In totaal 
zijn er in die periode 1750 nieuwe woningen opgeleverd. Dit was ongeveer de helft van alle nieuwbouw die in 
deze periode plaatsvond in de stadsvernieuwingswijken in Amsterdam.72 Nadat de plannen uit de ‘eerste fase’ 
waren voltooid, zijn er in de jaren 1982-1986 nog 2500 nieuwe woningen bijgebouwd. Dit markeerde de ‘tweede 
fase’ van de stadsvernieuwing in de Indische Buurt. De wijk had veel inspraak waardoor er ook plannen kwamen 
voor scholen, een bibliotheek, kinderdagverblijven, een gezondheidscentrum en een bejaardentehuis. Hiervoor 
had het gemeentelijk grondbedrijf onder andere een bijgebouw van het kerkelijk ensemble in 1975 overgenomen, 
het voormalig schoolgebouw aan de Batjanstraat 1. Het gebouw was in een slechte bouwtechnische staat en is in 
1985 vervangen door de nieuwbouw van het buurthuis ‘t Karrewiel’.73 Ook is er op een Ambonplein een nieuwe 
basisschool gebouwd, genaamd ‘De Evenaar’. Het ontwerp voor deze school is gemaakt door Herman Hertzberger.  
Echter hadden deze ingrepen tot gevolg dat het totaalconcept van het kerkelijk ensemble doorbroken werd met 
als hoofdoorzaak de radicaal andere bouwstijl. Door de verandering in stedenbouwkundige opzet maar ook 
door het bebouwen van het Ambonplein, is het kerkelijk ensemble zijn centrale positie in het zuidwestelijke 
kwadrant verloren. 

69 (Haagsma & de Haan, 1985) p. 134
70 (de Liagre Böhl, 2010) p. 319
71 (Stotzer & Kamsma, 2012) p. 19
72 (de Liagre Böhl, 2010) p. 319
73 (Denijs J. , 1983)
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Afb. 34 Gerealiseerde woningen met grote binnenruimte. Afb. 35 Architectuur van de stadsvernieuwing.

Afb. 36 Buurthuis ‘t Karrewiel’. Afb. 37 Basisschool ‘De Evenaar’.

In 1986 is Schaefer als wethouder afgetreden en sindsdien kwam er ook langzaam een einde aan de 
stadvernieuwing. In totaal is destijds 43 procent van de 10.000 woningen vervangen door nieuwbouw. Van de 
woningen die niet gesloopt werden, is 38 procent gerenoveerd en in bezit gekomen van de corporaties.74 Dit zijn 
behoorlijk grote aantallen: de Indische Buurt is dan ook, op de Pijp na, het grootste stadsvernieuwingsproject 
geweest in vergelijking met andere stadsvernieuwingswijken in Amsterdam. De oorzaak hiervan had, zoals 
eerder genoemd, te maken met de slechte staat van de woningen ten gevolge van funderingsgebreken waardoor 
renovatie in de meeste gevallen geen oplossing was.

74 (de Liagre Böhl, 2010) p. 326-327
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Afb. 38 Sociale woningbouw in de Indische Buurt (2007).  Eigen Haard
  Ymere

 De Alliantie Amsterdam
 Overige
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Afb. 39 Stadsvernieuwing in de Indische Buurt.  Nieuwbouw
  Renovatie

 Overige
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2. De artistieke stad

2.1. De stedenbouw van de 19e eeuw

Vanwege de grootschalige stadsvernieuwing in de ‘nieuwe Indische Buurt’ zijn er nog maar weinig plekken 
die de sfeer van de ‘Amsterdamse School’ ademen. Daarmee is er ook een einde gemaakt aan de relatie tussen 
de ‘straatruimte’ en de ‘straatwand’ in de ‘nieuwe Indische Buurt’. Het kerkelijk ensemble met de Gerardus 
Majellakerk is weggedrukt tussen de stadsvernieuwingsblokken en is daarmee zijn dominante positie in het 
zuidwestelijke kwadrant verloren. Om vanuit een historisch perspectief onderzoek te doen naar de relatie tussen 
‘straatruimte’, ‘straatwand’ en stedenbouw is het boek ‘Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen’ 
van Camillo Sitte bestudeert. Sitte was groots propagandist van kunstzinnigheid in de stedenbouw. Omdat het 
hiervoor genoemde boek stamt uit 1889, worden in dit hoofdstuk tevens de stedenbouwkundige trends in de 
Nederlandse stedenbouw vanaf die tijd tot heden beschreven. Dit hoofdstuk gaat dus over de denkwijze en 
het gedachtegoed van Camillo Sitte en hoe dat in de loop der jaren is ontvangen. Sitte was voor verschillende 
bouwmeesters rond 1900 een inspiratiebron. Zo was onder andere Raymond Unwin geïnspireerd door Sitte bij 
zijn ontwerpmethode voor tuinsteden in Engeland.75 Ook vormde Sitte’s gedachtengoed een inspiratiebron voor 
Hendrik Petrus Berlage, dit heeft duidelijk invloed gehad op Berlage’s eigen stedenbouwkundige visie, die hij 
door middel van lezingen en artikelen aan de buitenwereld kenbaar maakte. Berlage heeft veel betekend op het 
gebied van de stadsuitbreidingen in Amsterdam, later in dit hoofdstuk zal zijn visie daarom verder toegelicht 
worden.

In de 19e eeuw beperkten de gemeentelijke bebouwingsplannen zich tot het aangeven van de straten en de 
rooilijnen van de bebouwing. De invulling hiervan werd overgelaten aan particuliere bouwers. Zij konden aan 
hun kavels een eigen invulling geven, onafhankelijk van elkaar. Deze tendens deed zit vooral voor in de ontwerpen 
van nieuwe stadswijken en maakte een einde aan de relatie tussen het grondplan en de bebouwing. Het leidde 
tot een fragmentatie van de stedelijke ruimte.76 Het ontwerp van de stadsplattegrond en de bebouwing waren 
van elkaar gescheiden en hadden alleen door de bouwverordening een minimale onderlinge afstemming. Het 
afstemmen van de beide planniveaus zorgde voor problemen bij de gemeentelijke diensten. De opdrachten voor 
het opstellen en uitvoeren van bebouwingsplannen kwamen vaak in handen van civiel ingenieurs. Architecten 
ontwierpen slechts nog de openbare gebouwen in de stad.77

75 (Frampton, 1995) p. 37
76 (Claessens, 2002) p. 105
77 Idem p. 107



33

2.1.1. Kritiek op de stedenbouw en architectuur rond 1900

2.2. De stedenbouw volgens Camillo Sitte

De 19e eeuw werd gekenmerkt door een periode van verval van de architectonische verschijningsvorm.78 Aan het 
einde van de 19e eeuw kwam er daardoor van verschillende architecten kritiek op de architectuur en stedenbouw 
van die tijd. De kritiek was vooral gericht op het eclecticisme in de stedelijke architectuur, waarbij verschillende 
stijlen gecombineerd werden. Dit leidde opnieuw tot een streven naar eenheid in de architectonische uitstraling 
en een harmonisch stadsbeeld. Tevens ontstond er opnieuw belangstelling voor de binnenstedelijke openbare 
ruimte.79 Zo onderzocht Camillo Sitte in zijn boek de mogelijkheden van een stedelijke collectiviteit in het 
stadsbeeld. Sitte was van mening dat de stedelijke ruimte in de 19de eeuwse stedenbouw was verwaarloosd en 
zijn kunstzinnige dimensie had verloren. Veel stedenbouwkundigen waren bezig met praktische oplossingen 
om de groei van de steden in goede banen te leiden. Daardoor was men te veel bezig met de bebouwing en het 
verkeer en verloor de stad zijn artistieke kwaliteit. Bij bebouwingsplannen werden de straten en de pleinen enkel 
als verkeersruimte gezien, als restruimte tussen de bouwblokken. Sitte wilde de kunstzinnigheid terug brengen 
in de stedenbouw en de steden herschapen in harmonie. Hij vond het esthetische element even belangrijk als 
andere bouwkundige zaken zoals brandveiligheid, gezondheid en verkeer.80 Hiertoe maakte Sitte zich hard voor 
een herwaardering van de stedelijke ruimte.

Camillo Sitte was geïnspireerd door fraaie stadsbeelden, monumenten en pleinen. Plekken waar mensen 
kunnen genieten en mooie herinneringen aan overhouden. Zo was hij van mening dat de openbare ruimte een 
sterke invloed heeft op de menselijke gemoedstoestand.81 Hij was het eens met Aristoteles, die volgens Sitte alle 
grondbeginselen van de stedenbouw samenvat in de volgende zin: 

“Een stad moet zo worden gebouwd dat ze de mensen veiligheid en tevens geluk biedt”.82

In dat verband zag Sitte twee problemen in de stedenbouw: een technisch en een artistiek probleem. Waar 
deze volgens Sitte in de klassieke oudheid, in de middeleeuwen en in de renaissance nog beide beoefend 
werden, werden in de stadsontwerpen en de stadsuitbreidingen van de eeuwen daarna, bijna alleen nog maar de 
technische problemen opgelost. Omdat Sitte de artistieke kant minstens even belangrijk vond, beschreef hij in 
zijn boek de belangrijkste elementen die ons kunnen redden van het moderne systeem.83 Sitte zelf was beïnvloed 
door Rudolph von Eitelberger, een cultuurhistoricus, die de geschiedenis van de kunst probeerde te verklaren 
op basis van cultuur. Verder was Sitte ook geïnspireerd door Richard Wagner, die zich onder andere toelegde op 
moderne kunst.84

78 (Claessens, 2002) p. 107
79 Ibidem
80 (Wagenaar, 2011) p. 187-189
81 (Sitte, 1991) p. 13
82 Ibidem
83 Idem p. 13-15
84 (Wagenaar, 2011) p. 187-189
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Sitte probeert in zijn boek door middel van het analyseren van oude en nieuwe steden de motieven van de 
compositie bloot te leggen, met als doel het zoeken naar een uitweg om oude steden te redden. Hiertoe worden 
voorbeelden uit de renaissancistische en de barokke stadsaanleg en de opstelling van monumenten bekeken 
en beschreven in zijn boek. Bij het maken van de analyses heeft Sitte rekening gehouden met het feit dat een 
aantal hoofdzaken in de stedenbouw een heel andere betekenis hebben gekregen. Zo is de functie van een 
plein essentieel anders geworden. Vroeger werden deze dagelijks gebruikt bijvoorbeeld voor grote volksfeesten, 
tegenwoordig dienen ze voor het verschaffen van licht en als onderbreking van de monotone bebouwing of om 
de architectonische werking van een gebouw te versterken, aldus Sitte.85

Zo stelt Sitte dat er in de middeleeuwen en de renaissance nog een overvloed aan levendigheid was op de 
stadspleinen. Daarmee samenhangend was er ook een verband tussen de aanliggende gebouwen. Deze artistieke 
relatie zag Sitte niet meer in zijn tijd. Het marktplein diende volgens hem hoogstens nog alleen als parkeerplaats 
en alle elementen van een prachtplein gingen verloren.86 Belangrijke elementen zijn de monumenten op het 
plein. De visie van Sitte was hierover dat deze niet geplaatst mochten worden in de communicatielijnen van 
het plein, de zichtlijnen moesten vrijgehouden worden en ze mochten ook niet in het midden van het plein 
geplaatst worden. De achterliggende gedachte van Sitte was dat het verkeer niet gehinderd mocht worden door 
de monumenten en de monumenten niet het uitzicht op gebouwen mochten ontnemen.87

De regel van het vrijhouden van het midden van het plein geldt niet alleen voor monumenten maar ook voor 
gebouwen, in het bijzonder voor kerkgebouwen. Sitte zegt daarbij dat het voor gebouwen nog belangrijker is 
dan voor monumenten, omdat een gebouw pas goed tot zijn recht komt als er vanaf een passende afstand naar 
gekeken kan worden. De opstelling met een kerkgebouw midden op een plein heeft alleen maar nadelen. Zo 
zegt Sitte dat het voor het gebouw ongunstig is omdat hierdoor nergens een focus op ligt en alle kanten min 
of meer als identiek worden gezien. Ook kan het gebouw daardoor niet samensmelten met zijn omgeving of 
perspectivische effecten oproepen. Daarom pleit Sitte voor het integreren van gebouwen in de ‘straatwand’. Als 
laatste zegt Sitte dat een vrijstaande kerk ook onpraktisch is voor het gebruik, omdat een overdekte verbinding 
met een bijhorend klooster, pastorie of school wenselijk is.88

Oude pleinen hebben vaak een besloten karakter, die voortkomt uit de continuïteit van de ‘straatwanden’ 
van het plein. Sitte zegt hierover dat de straatuitmondingen van groot belang zijn voor het ondersteunen van 
een dergelijk gesloten karakter. Ze moeten allemaal in een verschillende richting op het plein uitmonden. Op 
deze manier worden er verschillende zichten op het plein en de gebouwen gegeven en wordt de geslotenheid 
van het plein niet onderbroken.89 Ook is voor het besloten karakter van een plein de verhouding tussen het plein 
en het belangrijkste gebouw van belang. Sitte zegt dat als een plein te groot wordt, het ruimtelijk effect minder 
wordt of zelfs totaal niet meer effectief is. Naast de grootte vindt Sitte ook de vorm van een plein belangrijk, 
dit is ook afhankelijk van het belangrijkste gebouw. Bij een kerk hoort een ‘diepteplein’ en bij een raadhuis 
hoort een ‘breedteplein’. Dit refereerde aan de vorm van het gebouw: om de verticale toren van een kerk goed 
te kunnen bezichtigen was er een diep plein nodig. Zo was er bij een breed raadhuis een breed plein nodig om 
het in zijn geheel te kunnen aanschouwen.90 Sitte was van mening dat pleingroeperingen ook gunstig zijn voor 
het maximaal benutten van een monumentaal gebouw, waarbij ieder plein een eigen stadsgezicht heeft en op 
zichzelf gesloten is. Ook vond hij dat bij de moderne stedenbouw de pleingroeperingen niet voldeden omdat 
daarbij niet voldaan werd aan de voorwaarden van de geslotenheid en het insluiten van gebouwen.91 Sitte had 
ook een duidelijk visie over groengebieden in de stad. Een park in de stad moest omsloten zijn door gebouwen, 
net als het besloten karakter van het plein. Op die manier zal een park volgens Sitte beter tot zijn recht komen.92

85 (Sitte, 1991) p. 15-22
86 Idem p. 29
87 Idem p. 32-44
88 Ibidem
89 Idem p. 45-52
90 Idem p. 53-60
91 Idem p. 67-72
92 Idem p. 171-190
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2.3. Berlagiaanse stedenbouw 

Sitte leverde behoorlijk wat kritiek op de reeds bestaande stedenbouw, met name op de stedenbouw van na de 
18e eeuw. Door lange rechte straten was er open zicht op wat er komen zou en korte straten hadden het probleem 
dat ze geen gesloten straatwand vormden door de uitmondende straten. Door brede dwarsstraten ontstonden 
gaten in de ‘straatwanden’ en daardoor ontstond er een scheiding tussen de verschillende bouwblokken. Zoals 
al eerder vermeld moesten de pleinen, maar ook de straten volgens Sitte een gesloten beeld vormen. Hij vond 
dat de verhouding tussen bouwblokken en de openbare ruimte bij de moderne stedenbouw was verstoord. 
Pleinen en straten ontstonden als restanten tussen de bouwblokken, terwijl ze vroeger werden ontworpen met 
de aanliggende gebouwen. En de straten dienden slechts voor communicatie, artistieke overwegingen waren 
daarbij niet meer aanwezig. Volgens Sitte was de moderne stedenbouw in drie hoofdsystemen samen te vatten: 
een rechthoekige, een radiale en een driehoekige stedenbouwkundige opzet.93 Naar zijn mening werden steden 
enkel ontworpen worden vanuit deze zeer basale opzet en zonder enige artistieke frivoliteit. 

Zoals reeds vermeld vormde Camillo Sitte een grote inspiratiebron voor H.P. Berlage, dit is  duidelijk terug te 
vinden in zijn eigen stedenbouwkundige opvattingen. Berlage heeft als bouwmeester veel betekend voor de 
stad Amsterdam, hij wordt zelfs gezien als de grondlegger van de ‘Amsterdamse School’. Aanvankelijk bestond 
zijn werk nog vooral uit een interpretatie van historische stijlen. Geleidelijk is zijn werk echter verfijnd tot 
ontwerpen die gekenmerkt worden door het onverhuld gebruik van materialen en constructies. De gebouwen 
die hij maakte waren monumentaal en attractief. Ook op stedenbouwkundig gebied was Berlage van mening dat 
deze gebouwen monumentaal gegroepeerd moesten worden. Het door Berlage uitgezette traject werd voortgezet 
door de generatie architecten die na hem zouden volgen, dit betekende echter niet zijn gedachtengoed altijd 
rechtstreeks overgenomen werd. Sommige architecten lieten hun fantasie de vrije loop en anderen benadrukten 
de zuivering van het bouwvak. Op deze manier is eerst de ‘Amsterdamse School’ stijl ontstaan en een aantal jaar 
later het ‘Nieuwe Bouwen’.94

Volgens Berlage is de taak van de stedenbouwer niet alleen het maken van een plan voor straten en 
pleinen maar bevat zijn taak ook ‘het stadsbeeld als geheel’. Berlage geeft dus aan dat het niet alleen om een 
verkavelingsplan gaat maar ook om de toekomstige bebouwing van het plan. Zijn visie over de stedenbouw 
is goed terug te zien in zijn eerste plan voor Amsterdam-Zuid. In deze opzet waren een aantal waarborgen 
ingebouwd om het stedenbouwkundige plan te beschermen tegen bebouwing met matige architectuur, die ‘het 
stadsbeeld als geheel’ zouden kunnen verstoren.95 96 Een van deze middelen was de schoonheidscommissie, die 
zoals reeds eerder beschreven ook in de Indische Buurt heeft gezorgd voor een harmonische bebouwing en ‘het 
stadsbeeld als geheel’.

93 (Sitte, 1991) p. 99-112
94 (Luursema & Mulder, 1995) p. 15-16
95 (van Rossem, 1989) p. 46
96 (Rottier, 2004) p. 264-265
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Het eerste uitbreidingsplan van Berlage voor Amsterdam Zuid was gereed in 1904. Dit was een van de eerste 
plannen waarbij te zien was dat Berlage was geïnspireerd door Camillo Sitte.97 Wat hem boeide in Sitte was 
aanvankelijk niet het stedenbouwkundige werk maar vooral de stedenbouwkundige functie van de architectuur. 
Waar het zowel voor Berlage als voor Sitte omdraaide was: dat bij de moderne stedenbouw de verhouding tussen 
bebouwing en openbare ruimte omgekeerd werd. Straten en pleinen waren slechts overblijfselen tussen de 
bouwblokken. Deze esthetische problemen van de stedelijke ruimte nam Berlage serieus en daarvoor had hij 
het voorstel om de openbare ruimte als een architectonische ruimte te zien.  Dit voorstel hield in dat de gevels 
van afzonderlijke gebouwen mede als onderdeel van een ‘straatwand’ of ‘pleinwand’ ontworpen zouden moeten 
worden.98 99

Berlage publiceerde zijn ontwerpmethode in onder andere het ‘Bouwkundig Weekblad’. Het ontwerpen van 
een stedenbouwkundig plan begon volgens Berlage en Sitte met het vaststellen van een hoofplein met specifieke 
grootte en vorm. Daarna restte het probleem van het vulwerk tussen de verkregen hoofdpunten. Berlage 
voegde hieraan toe dat het zelfs bij een rechthoekige stedenbouwkundige opzet mogelijk was om artistieke 
pleinen en straten te laten ontstaan. Dat kon volgens Berlage door niet alleen de stadsingenieur maar ook de 
‘kunstenaar’ mee te laten ontwerpen. Met de ‘kunstenaar’ wordt de architect bedoeld. In die tijd bestond de 
discipline stedenbouwkundig ontwerper nog niet. Om een artistieke element aan het stedenbouwkundige plan 
toe te voegen had de ‘kunstenaar’ slechts enkele hoofdstraten nodig, want de zijstraten bij oude steden hadden 
vaak geen artistieke grondbeginselen. Er moest volgens Berlage een goed evenwicht gemaakt worden tussen een 
geometrisch plan en het artistieke element omdat zodra het geometrische plan begon te domineren, de artistieke 
dimensie in de stedenbouw teniet gedaan werd.100

Berlage voorspelde dat met de geplande massabouw, een chaos zou ontstaan als de architecten niet op 
grote lijnen een bepaalde uniformiteit wisten te bereiken. Om dit te voorkomen had hij de eerder genoemde 
waarborgen zoals de Schoonheidscommissie ingebouwd. Later bleek dat deze aanpak en het weren van een te 
grote diversiteit aan woonhuizen inderdaad een essentiële voorwaarde was om een stadbeeld als geheel te laten 
ontstaan. Het duurde nog jaren voordat het idee van een ‘straatwand’ ingeburgerd was.101

‘Plan zuid’ in Amsterdam werd na een aantal aanpassingen in 1917 definitief goedgekeurd. Kritiek op het 
eerste plan werd vooral gegeven door de heer J.H. Leliman. Hij vond het ‘te veel 17de eeuws’ en gaf Berlage het 
advies om ook te kijken naar Sitte’s visie op de barokstijl. Hierdoor bedacht Berlage een synthese tussen het 
pittoreske van Sitte en het monumentale van de baroktijd.102 De globale opzet van ‘Plan Zuid’ bestaat uit rechte 
hoofdstraten, met monumentalen gebouwen aan weerzijden. De zijstraten zijn soms gebogen en leiden naar een 
besloten woongebied, met pleintjes die een intiem karakter hebben. ‘Plan Zuid’ is een duidelijk voorbeeld van de 
Berlage’s gedachte over de stedenbouw en de waarde die hij hechtte aan de fysieke continuïteit van de stedelijke 
ruimte. Gezaghebbend Duits architect Bruno Taut prees de nieuwe stadswijken van de ‘Gordel ’20-‘40’ waartoe 
‘Plan Zuid’ behoorde en noemde het de belangrijkste bijdrage aan de moderne architectuur tot dan toe. Taut zei 
hierover in zijn boek ‘Die neue Baukunst in Europa und Amerika’: 

“Hoewel sommige details aan deze gebouwen willekeurig zijn, geschiedde toch het wonder: de schepping van 
een collectieve architectuur, waarbij niet het enkele huis meer van belang is, maar hele straten met lange rijen 
huizen, en verder het samenbrengen van vele stratenblokken tot een eenheid, ook al zijn ze door verschillende 
architecten ontworpen”.103

97 (Bolhuis, Killiam, & Meijer, 2000)
98 (van Rossem, 1989) p. 46-47
99 (Rottier, 2004) p. 265-266
100 (Berlage, 1892) p. 122
101 (van Rossem, 1989) p. 47-48
102 (Bolhuis, Killiam, & Meijer, 2000)
103 (Taut, 1979) p. 41
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Afb. 40 ‘Plan Zuid’ van Berlage voor Amsterdam zuid.
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2.4. Functionele stedenbouw

Afb. 41 Karikatuur van het buiten beschouwing laten van  
 het voorgaande.

Naast de ontwerpers die zich aansloten bij de inzichten van Sitte, ontwikkelde zich een andere stroming die 
meer functioneel was ingesteld en de functie belangrijker vond dat de artistieke dimensie van het bouwen. 
Dit vormde uiteindelijk het ‘Nieuwe Bouwen’, waarbij de bouwkunst geen rol meer speelde, met als gevolg 
dat de artistieke grondbeginselen van Sitte niet meer voor kwamen in de stedenbouwkundige ideeën van het 
modernisme. De stedenbouwkundige visie van Berlage stond dan ook haaks op die van het in 1928 opgerichte 
Congres Internationaux d’Architecture Moderne104 (CIAM). Het CIAM verklaarde al in 1928:

“Stedebouw is de organisatie van alle functies van het collectieve leven in de stad en op het land. Stedebouw kan 
nooit door esthetische overwegingen maar uitsluitend door functionele conclusies worden bepaald”.105

Volgens het CIAM vereisten de economische en maatschappelijke veranderingen een nieuwe kijk op het leven 
in de stedelijke omgeving. Dit zou leiden tot een andere schaal in het stedelijk gebied. De betekenis van de 
stadsgrenzen zouden vervagen en veranderen in economische gebieden. Daarvoor moest de visie op de 
stadsplanning veranderen in een regionale planning.106 Het CIAM stond voor het scheiden van wonen, werken, 
recreatie en vervoer. De stedenbouw moest hierbij zorgen voor de juist positionering van deze aparte gebieden 
en het vervoer moest de continue wisseling tussen die gebieden mogelijk maken. Het CIAM vond dat er te veel 
mensen in de binnensteden woonden en wilde daar groenzones voor in de plaats hebben. De denkwijze van 
het CIAM was gebaseerd op een scheidings- en spreidingslogica. Door het scheiden van mensen, gebouwen en 
functies werd in wezen een einde gemaakt aan de stedelijkheid. Voor de openbare ruimte toonde het CIAM weinig 
of geen interesse, het werd letterlijk zoals Sitte het benoemde, gezien als restruimte tussen de vier gescheiden 
functies. Kortom, de houding van het CIAM kwam niet overeen met hoe de stad tot nu toe functioneerde, met 
name niet met de belangrijke stedelijke dimensies zoals het mengen van functies en de bindende openbare 
ruimte.107

Vóór de Tweede Wereldoorlog werden er door de aanhangers van het CIAM nog een aantal aangename 
stedenbouwkundige ontwerpen gemaakt, bijvoorbeeld door architecten als Ernst May, Bruno Taut en Hans 
Scharoun. Maar deze ontwerpen vallen in het niet bij de doorontwikkelde stedenbouw op grond van functionele 
aannames na de oorlog. Het bestaande werd niet gerespecteerd of geanalyseerd maar afgebroken. De besloten 
stedelijke ruimte waarvoor Sitte pleitte werd verworpen en vervangen door een zo open mogelijke stedelijke 
ruimte.108

104 (Frampton, 1995) p. 92
105 Citaat uit (van der Woud, 1991) p. 210
106 (Heynen, Loeckx, & de Cauter, 2001) p. 819-820
107 Ibidem
108 (van der Woud, 1991) p. 210-211
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2.4.1. Het verzet tegen de functionele stedenbouw

In het midden van de jaren ‘60 realiseerden verschillende architecten zich geleidelijk dat de moderne architectuur 
tot verarming van de stedelijke omgeving leidde. Er zijn wellicht meerdere redenen waardoor de verarming van 
de stedelijke omgeving is veroorzaakt maar het modernisme heeft daar zeker een belangrijke rol in gespeeld. 
Ook het ‘tabula rasa’ thema, waarbij het voorgaande buiten beschouwing wordt gelaten, is van invloed geweest 
op het verlies aan stedelijke cultuur. Er volgde verzet tegen de functionele stedenbouw, wat zorgde voor een 
herwaardering van de kunstzinnigheid. Hierbij kwam ook Camillo Sitte weer onder de aandacht. De eerste 
kritiek op de functionele stedenbouw kwam in 1966 van Aldo Rossi met zijn boek ‘L’architettura della citta’.109 
Rossi zag de stad als een ‘artefact’, een product van techniek en architectuur dat zich in de loop van de tijd 
voortzette. Hij prees de analyses van Sitte voor het scheiden van technische en artistieke elementen van de 
stad. Zelf onderzocht Rossi ook de stad aan de hand van deze twee categorieën. Rossi vermeldde daarbij wel 
dat hij ten opzichte van Sitte de stad als geheel beschouwde en niet de losse onderdelen daarvan,  Sitte focuste 
veelal op het plein of de straat. De kritiek van Rossi op, zoals hij het noemde: het ‘naïeve functionalisme’ was 
vooral het feit dat de functie de vorm van de stedelijke ruimte en de architectuur bepaalde.110 Zijn boek werd 
al snel in verschillende talen vertaald en had daarmee veel invloed op de internationale trends. Later volgde er 
meer van deze studies, die de kunst in de stedenbouw belangrijk vonden. Zo bracht onder andere Rob Krier 
in 1975 het boek ‘Stadtraum in Theorie und Praxis’ uit en droeg dit boek op aan Camillo Sitte.111 Krier was net 
als Sitte voorstander van een gesloten stadsbeeld. Hij ontwikkelde zijn visie aan de hand van een studie van de 
stad Stuttgart. Deze stad had veel geleden tijdens de Tweede Wereldoorlog, waardoor een versnippering van de 
openbare ruimte was ontstaan in het stadscentrum.112 In 1978 bracht Colin Rowe samen met Fred Koetter het 
boek ‘Collage city’ uit. Rowe was door Sitte geïnspireerd door zijn benadering van de stedelijke ruimte.113

De theorie van Sitte was voornamelijk gericht op het ontwerpen van nieuwe steden of stadsgedeeltes. In de 
jaren ’70 kwam het aanleggen van nieuwe steden of stadsgedeeltes minder voor en ook omdat het afstudeeratelier 
gaat over stadsvernieuwing is gekozen om de theorie van Rowe en Koetter toe te lichten. Zij spitsen zich meer 
toe op de bebouwing in de bestaande omgeving en op de mogelijkheden binnen een stad die opgebouwd is uit 
verschillende lagen / periodes. De essentie van de collage stad wordt hieronder toegelicht.

Rowe en Koetter vinden dat er in de moderne architectuur sprake is van dualisme. Met aan de ene kant 
de zakelijke en wetenschappelijk benadering en aan de andere kant de mensen met idealen over een betere 
wereld en algemeen nut. Dit dualisme speelde in de 19e eeuw al een belangrijke rol. Toen werd gezocht naar een 
stadsontwerp dat door burgers zelf ontwikkeld kon worden zonder te veel bemoeienis van de overheid. Men 
heeft weliswaar sociale woningbouw gerealiseerd maar verder is het niet gekomen. Het is nooit gekomen tot een 
echte kruisbestuiving van wetenschap en wat de mensen wilden. Volgens de auteurs wilden de meeste mensen 
een wereld die echt, nuttig en vertrouwd was. Dit was in tegenstelling met de moderne architect die traditie 
afwees en een utopische wereld nastreefde. Zij vonden traditie gelijk aan water bij de wijn doen. De auteurs 
pleitten ervoor om minder gebruik te maken van starre wetenschappelijke principes van de 20ste eeuw. De starre 
wetenschappelijk principes leidden tot een architectuur die te steriel en te rigide was, iets wat Sitte ook vond. 
Rowe en Koetter gaven toe dat dit niet gemakkelijk te veranderen was en dat de beste strategie wellicht was om 
combinaties te maken van de wensen uit beide kampen van het dualisme.114

109 (Meuser, 2003) p. 259
110 (Rossi, 2002) p. 23-40
111 (Krier, 1988) p. 4
112 (Hoogewoning, van Toorn, Vollaard, & Wortmann, 2001) p. 8-11
113 (Frampton, 1995) p. 357
114 (Heynen, Loeckx, & de Cauter, 2001) p. 520-526
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Afb. 42 Een voorbeeld van een collage van verschillende stadsplattegronden ter illustratie van Rowe’s visie.

Als voorbeeld nemen de auteurs de ‘bricoleur’ uit het werk van Levi-Strauss tegenover de wetenschapper. Beiden 
bouwen, maar de wetenschapper doet dit met universele kennis en de ‘bricoleur’ handelt vanuit eigen ervaring. 
Het beschaafde denken van de bouwkundige moet echter gecombineerd worden met het wilde denken van de 
‘bricoleur’. Het botsen van deze twee verschillende denkwijzen zou via een soort democratisch proces moeten 
leiden tot een beter resultaat dan een andere tot nu toe ontwikkelde theorie. Rowe en Koetter namen Rome -net 
als Sitte- als voorbeeld, omdat daar de ‘bricolage-mentaliteit’ goed te zien is. Het is een stad waarbij objecten 
uit een andere context, worden ingepast en aangesloten op de gesloten composities. De collage-stad zoals zij 
dat noemen is een stad die bestaat uit het verleden en het heden, gebruik makend van goede voorbeelden uit 
bestaande steden. Dit betekent soms wetenschappelijk, soms pittoresk, soms antiek, soms hedendaags, soms 
rationeel dan weer chaotisch. Een stad die efficiënt, echt en betrouwbaar is en zichzelf kan veranderen in 
tegenstelling tot de utopische stad van de wetenschapper.115

115 (Heynen, Loeckx, & de Cauter, 2001) p. 520-526
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3. Postmodernisme

Auke van der Woud, de vertaler van het boek van Camillo Sitte, ‘Der Städtebau nach seinen künstlerischen 
Grundsätzen’, wees er in 1991, toen het boek werd uitgebracht, ook op dat er in de jaren ’80 weer internationale 
interesse was gekomen voor de theorie van Sitte. Als een van de redenen noemde hij dat er nieuwe Franse, 
Duitse en Engelse edities van het boek op de markt waren gekomen. Van der Woud zegt dat dit internationaal 
geleid heeft tot het postmodernisme waarbij de stad weer werd gezien als een cultureel bouwwerk. Daarbij zegt 
hij ook dat dit in de Nederlandse ontwerpwereld op korte termijn nog geen navolging had gekregen. Van der 
Woud vermeldt daarbij dat er wel enkele projecten waren met een postmoderne invloed zoals de binnenstad van 
’s Hertogenbosch. Daar zorgde de lokale traditie, gecombineerd met de stijl van de ‘Bossche School’, voor het 
slagen van een architectonische samenhang. Van der Woud verklaarde, dat door de opleiding van de Nederlandse 
architecten, de schoonheid gebaseerd op het verleden werd afwezen en dat het nabootsen van architectonische 
stijlen verboden was. Ook zegt hij dat de Nederlandse architecten wel maatschappelijke en politieke steun kregen 
voor hun visie maar niet voor hun stedenbouwkundige prestaties.116 Dit heeft er toe geleid dat er in de jaren ’70 
veel experimenten zijn geweest in de Nederlandse stedenbouw maar daarvan is er nooit een experiment echt 
goed van de grond gekomen.

De experimenten op het gebied van stedenbouw en architectuur in Nederland kwamen op nadat aan het einde 
van de jaren ’60 de gedachte over ruimtelijke functiescheiding van gebouwen zoals het CIAM dat voorstond, werd 
verworpen.117 Ook kwamen er steeds meer tegenstanders van de stedelijk opzet van strokenbouw. Dit vanwege 
de magere resultaten op sociaal en esthetisch gebied.118 De meeste experimenten kregen geen navolging. Alleen 
het woonerf is geruime tijd actueel gebleven. Het woonerf was een ordeningsprincipe en werd veel toegepast 
op nieuwbouwwijken maar werd ook toegepast in stadsvernieuwingsgebieden. Het ordeningsprincipe had een 
autovrije kern met daaromheen gegroepeerde woningen. Op deze manier hadden de kinderen een veilige plek 
om te spelen en werd de milieuvervuilende auto buiten de leefomgeving gehouden.119

Het woonerfprincipe betrof stedenbouw die zich richtte op een klein schaalniveau120 en werd aan het eind 
van de jaren ’70 zwaar bekritiseerd omdat deze vorm van de stedenbouw een weinig hiërarchisch en sturend 
karakter had.121 Dat er geen eenduidige mening over de stedenbouw bestond, blijkt ook uit een citaat van Rene 
van Veen in het boek ‘De kritiese jaren zeventig’ van Martien de Vletter.

“Weeber heeft mijn ogen geopend. Hij zei: je kunt wel huizen bouwen, maar waar staan die dingen en wat is de 
ruimte tussen die woningen? Wat is überhaupt het idee van de stad. Er was in die tijd geen idee over stedenbouw. 
Het greep allemaal in elkaar, zoals bij de Forumgedachte122, maar die werd gewoon misbruikt om hofjes en 
straatjes te vervormen en te verkleinen. Maar het gaat erom: hoe gaan we om met de stad. Wat doen we met de 
metro, dat is de vraag, niet wat we op die plaats terugbouwen”.123

116 (van der Woud, 1991) p. 214-216
117 (de Vletter, 2004) p. 20-21
118 (Buch, 1993) p. 323
119 (de Vletter, 2004) p. 9
120 Idem p. 21
121 Idem p. 30
122 Zie het boek ‘De kritiese jaren zeventig’ van Martien de Vletter.
123 Citaat uit (de Vletter, 2004) p. 178
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3.1. Het postmodernisme in Nederland

Afb. 43 ‘De Resident’ van Rob Krier in Den Haag.

Aangezien de meeste Nederlandse architecten in de jaren ’70 en ’80 nog vasthielden aan het modernisme, 
werden er in eerste instantie nauwelijks postmodernistische ontwerpen in Nederland gerealiseerd. Men was 
trots op het feit dat men in de traditie van het modernisme bleef werken. Dit zorgde ervoor dat de eerste grote 
postmodernistische projecten in Nederland van buitenlandse architecten waren. De echte doorbraak van het 
postmodernisme in Nederland kwam in de tweede helft van de jaren ’90, met eerst ‘De Resident’ in Den Haag 
van Rob Krier en iets later de vinex-wijk ‘Brandevoort’ in Helmond van onder andere Rob Krier en Christoph 
Kohl.124

In historische binnensteden wordt deze postmoderne stijl enigermate gewaardeerd door vakgenoten en critici,  
met name omdat de stijl aansluiting zoekt bij de architectuur die er al staat. Dat geldt dan vooral voor gebieden 
die aan kaalslag zijn blootgesteld door een oorlog of door een stadsvernieuwingsproces. Maar wanneer deze 
historische stijlen ook worden toegepast op nieuwbouwwijken zoals ‘Brandevoort’, gebieden waar geen sprake 
was van kaalslag door wat voor reden dan ook, dan wordt deze stijl van architectuur door critici afgeschilderd als 
onoprecht en nep. Desalniettemin, worden deze wijken wel erg gewaardeerd door de bewoners zelf.125 126

124 (Hulsman, 2002) p. 19-20
125 (Hoogewoning, van Toorn, Vollaard, & Wortmann, 2001) p. 9-11
126 (Ellenbroek, 2003)
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3.2. Het neo-traditionalisme van Rob Krier en Christoph Kohl

Rob Krier bracht zijn theorie door middel van de bovengenoemde projecten dus in praktijk. Door een aantal 
van zijn projecten te bespreken kunnen uitgangspunten worden geformuleerd met betrekking tot belangrijke 
aspecten, die het artistieke element terug brengen in de stedenbouw. Het neo-traditionalisme zoals de stedenbouw 
en architectuur van Krier genoemd worden, valt onder het postmodernisme. Alle stijlen die zich afkeren van het 
modernisme behoren tot het postmodernisme. 

Met de opdracht ‘De Resident’ bestempelde Krier zijn doorbraak, niet alleen in Nederland, maar ook 
internationaal. Voor deze opdracht moest hij het stedenbouwkundig plan maken en kreeg hij de architectonische 
supervisie. De opdracht hield in dat er nieuwbouw moest komen met een grote dichtheid en het gebied moest 
weer structuur krijgen. Het is Krier met ‘De Resident’ gelukt om met alle betrokkenen een samenhangend geheel 
te creëren. Dit lukte omdat hij strikte regels had opgesteld voor de uitstraling.127 Na het project ‘De Resident’ gaat 
Krier verder met de jongere collega Christoph Kohl. Samen realiseren zij onder andere het project ‘De Meander’ in 
Amsterdam Oud-West. Ook hier waren zij niet alleen verantwoordelijk voor de stedenbouwkundige uitwerking 
maar ook voor de architectonische. ‘De Meander’ is met zijn beslotenheid karakteristiek een voorbeeld van neo-
traditionalistische stedenbouw. Het steekt erg af tegen de naastgelegen GWL-terrein bebouwing, ontworpen 
door Kees Christiaanse en Adriaan Geuze waarover Rob Krier in het artikel ‘Een postmodernistisch walhalla’ van 
Bernard Hulsman zegt:

“De blokken op het GWL-terrein zijn een soort kazernes. Je ziet daar weer heel goed dat de kopse kanten van de 
strokenbouwblokken een probleem blijven: ook op het GWL-terrein zijn dit vaak dichte, doodse gevels. En juist 
deze kanten zijn naar de Van Hallstraat toegekeerd. Een ander probleem is dat de openheid van de strokenbouw 
het privé-karakter van de tuinen aantast. Tuinen moeten afgesloten zijn van het stadsrumoer, zowel visueel als 
akoestisch. De scheiding tussen privé en openbaar moet scherp zijn. Anders worden het onduidelijke ruimtes”.128

Volgens Krier en Kohl is de beslotenheid van de neo-traditionalistische stedenbouw en architectuur een van de 
redenen waarom deze stijl heden ten dage zo geliefd is; het voorziet de bewoner van zekerheid en veiligheid.129 

Krier en Kohl werken op deze traditionele manier omdat zij ervan overtuigd zijn dat de hedendaagse sociale 
problemen in wijken worden veroorzaakt door het nalaten of verwaarlozen van de traditionele stedenbouw. 
De moderne stedenbouw heeft onbewoonbare woonwijken opgeleverd omdat de scheppers hiervan uitgingen 
van een verkeerd mensbeeld. Zo zegt Kohl in een interview met Klaas Bekkering gepubliceerd in het vakblad 
‘Stedebouw & architectuur’:

“Mede door de Industriële Revolutie ontwikkelden zij met veel geestdrift visioenen voor een leven in de toekomst, 
waarin de mens meer houvast zou hebben aan de techniek, het verkeer, de mobiliteit dan aan de traditie, het 
vertrouwde, het vaderland”.130

Kohl zegt daarbij dat ons dagelijkse leven weliswaar revolutionair veranderd is maar hij zegt tevens dat daardoor 
de traditionele, klassieke stad niet overbodig is geworden:

“De toekomst van de stad ligt in het opnieuw beleven van het wijkgevoel, want de wijk is functioneel voor het 
maatschappelijk leven”.131

127 (de Haan, 2003) p. 16-17
128 (Hulsman, 2002) p. 23
129 Idem p. 21-23
130 (Bekkering, 2004) p. 4
131 Ibidem
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Dus complexe structuren van steden en pleinen zijn enorm belangrijk voor communicatie en identificatie mede 
door een hoge kwaliteit van de openbare ruimte. De geschiedenis van de Europese stedenbouw ziet Kohl als 
bewijs hiervoor.132

Al met al kunnen er een aantal belangrijke uitgangspunten van Kohl gedefinieerd worden: onregelmatige 
doorsnedes, continu bebouwde bouwblokken en gedifferentieerde publieke ruimtes. Daarnaast is de individuele 
woning belangrijk; iedere woning krijgt een eigen gezicht. Deze worden uitgevoerd in de traditionele drie-assige 
gevelconstructie. Gelijktijdig blijft de visuele individualiteit in het totaalbeeld gewaarborgd door strenge regels. 
De historische aandoende vorm van de huizen draagt volgens Kohl bij aan de individuele onopvallendheid. 
De openbare ruimte staat centraal in de belevingswereld van de wijk.133 Kohl geeft in het interview nogmaals 
duidelijk aan dat het opstellen van strenge regels essentieel is voor hun werkwijze. Daarbij zegt hij ook dat het 
scheiden van stedenbouw en architectuur volgens hem even fataal zou zijn als het scheiden van de functies bij de 
moderne stedenbouw. Voor hem is stedenbouw zonder architectuur of andersom ondenkbaar. Er kan volgens 
Kohl geen goed stadsplan worden gemaakt zonder de bebouwing van de nieuwe straten erin mee te nemen.134 
Hans Ibelings zegt in zijn boek ‘Onmoderne architectuur’ over de neo-traditionele architectuur dat het opleggen 
van dat soort regels, hetgeen de realisatie van ondermaatse projecten moet voorkomen, ook een keerzijde heeft, 
namelijk dat door deze regels zelden briljante architectuur wordt gerealiseerd.135

132 (Bekkering, 2004) p. 4-5
133 Idem p. 5
134 Idem p. 6-7
135 (Ibelings, 2004) p. 27-30

Afb. 44 Stedenbouwkundig plan ‘Brandevoort’. Afb. 45 Het straatbeeld van ‘Brandevoort’.
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4. Hoe wordt er heden ten dage over Sitte’s visie gedacht?

Afb. 46 De traditionele wijk opzet volgens het ‘New Urbanism’.

Het is duidelijk dat bij de postmodernistische bouwstijlen weer aandacht is voor het artistieke element in de 
stad. De neo-traditionele stedenbouw toont veel overeenkomsten met het ‘New Urbanism’ in de Amerikaanse 
stedenbouw, waarbij men buitenwijken probeert te verbeteren door terug te grijpen op oude voorbeelden.136 In 
Amerika zijn er in tegenstelling tot Europa altijd neo-traditionalistisch stromingen geweest. ‘New Urbanism’ 
is daarom ook niet volledig nieuw. Eigenlijk is het enige wat nieuw is aan de stroming, de architectonische 
uitstraling ervan, die erkend wordt door sociale wetenschappers en wordt meegenomen in hun onderzoeken. In 
stedenbouwkundig opzicht bevindt deze stroming zich op hetzelfde punt als waar Camillo Sitte aan het einde 
van de 19e eeuw mee was begonnen, namelijk stedenbouw die in zekere mate gekenmerkt wordt door artistieke 
grondbeginselen.137 Naast deze twee stromingen in de stedenbouw / architectuur zijn er ook stadsbesturen 
die het artistieke element in hun beleid opnemen. Zo is in 1999 in Berlijn een structuurplan, het zogeheten 
‘Planwerk Innenstadt’ goedgekeurd voor de komende twintig jaar waarbij het artistieke element is opgenomen. 
Dat betekent dat er, na tientallen jaren van afwezigheid, een wedergeboorte kwam van een stedenbouwkundige 
visie bestaande uit economische, sociale en artistieke overwegingen.138

De interesse in het gedachtegoed van Sitte is ook op te merken uit de symposia die er de afgelopen tien jaar over 
hem geweest zijn. Om er een aantal op te noemen: ‘the symposium Civic Art and International Exchanges’ in 
Miami(Amerika), 2002, ‘the symposium Camillo Sitte for the 100 anniversary of Sitte’s death’ in Wenen(Oostenrijk), 
2003 en ‘the Brazilian conference on Camillo Sitte and the Circulation of Ideas on Urban Aesthetics: Europe 
and Latin America, 1880-1930’ in Agudos/Bauru(Brazilië), 2004.139 Ook zijn er recent nog een aantal boeken 
uitgekomen over de bruikbaarheid van Sitte’s theorie. Zo is het boek ‘Neue perspectieve aus Camillo Sitte’ in 
2005140 uitgebracht en het boek ‘Sitte, Hagemann and the Metropolis’ in 2009.141 

136 (Hoogewoning, van Toorn, Vollaard, & Wortmann, 2001) p. 9
137 (Meuser, 2003) p. 264
138 Idem p. 261
139 (Bohl & Lejeune, 2009) p. 13-14
140 (Semsroth, Jormakka, & Langer, 2005)
141 (Bohl & Lejeune, 2009)
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Een goed voorbeeld dat gegeven wordt in het boek ‘Sitte, Hagemann and the Mertropolis’ is dat het schilderachtige, 
weer terug komt in de ontwerpstrategie van de 21ste eeuw. Het nieuwe centrum van Almere, ontworpen in 2007 
door Rem Koolhaas wordt daarbij als voorbeeld genoemd. Koolhaas legt in dit project de nadruk op de ruimtelijk 
effecten van de stedenbouw in relatie met de menselijke maat en waarneming: een plein en verschillende 
wegoverbruggingen zijn bijvoorbeeld middelen die hierbij ingezet zijn. Ook illustreert Koolhaas met dit project 
zijn drang naar specifieke esthetiek, waarbij hij tevens de omgeving respecteert. Koolhaas hanteerde hier een 
zeer innovatieve historisch-kritische ontwerpmethode. In zijn theorie probeert hij de stedenbouw te verbeteren 
door het bekritiseren van de tekortkomingen van moderne stedenbouw, door de huidige politieke, economische, 
sociale en technologische voorwaarden te accepteren en door een reflectieve methode te gebruiken en als een 
oprechte moderne positie te interpreteren. Vooral de focus op het esthetische element in stedenbouw was de 
sleutel tot het succes van zijn theorie.142 Naast de aan Sitte gerelateerde boeken zijn er ook recente boeken op 
het gebied van stedenbouw die het gedachtegoed van Sitte meenemen in hun theorie. Hiertoe behoren onder 
andere de boeken: ‘The city reader’143 en ‘Urban design: street and square’144 beide uit 2003. Ook het  boek ‘The 
Design of Urban Public Space’ uit 2011 is hier een voorbeeld van. Zo zegt Kees Rijnboutt in het boek ‘The 
Design of Urban Public Space’ dat de theorieën van Camillo Sitte, Kevin Lynch en Gordon Cullen momenteel 
weer erkend en gewaardeerd worden.145 Daarbij vindt Rijnboutt vooral de morfologische analyses van de 
hedendaagse transformaties van de stad van groot belang. Met die kennis van de ontwikkelingen in de stad 
kunnen de karakteristieke eigenschappen van een stad worden benadrukt of opgewaardeerd. Als voorbeeld 
hiervan noemt hij zijn eigen project de ‘Aalmarkt’ in Leiden. Ook zegt hij dat die kennis gebruikt kan worden 
voor het ontwerpen van andere nieuwe stedelijke gebieden. Als voorbeeld geeft hij de ‘Citadel’ in Nijmegen, die 
ontworpen is aan de hand van analyses van Franse ‘bastides’.146

142 (Bohl & Lejeune, 2009) p. 137-138
143 (LeGates & Stout, 2003)
144 (Moughtin, 2003)
145 (Rijnboutt & Koek, 2011) p. 29
146 Ibidem

Afb. 47 Stadshart Almere, stedenbouwkundig ontwerp Rem Koolhaas (OMA).
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5. Conclusie

Heden te dage treft men in de Indische Buurt een vreemde stedenbouwkundige setting aan, met name in het 
zuidwestelijke kwadrant. Op het Ambonplein rangeren de woningen, een school en de Gerardus Majellakerk zich 
op een dusdanige manier dat er een onduidelijke structuur gecreëerd wordt. Dit vormde dan ook de aanleiding 
tot deze scriptie. Hoe is een dergelijke setting tot stand gekomen en hoe kan er mee omgesprongen worden? 
Al snel werd duidelijk dat een groot deel van de ‘nieuwe Indische Buurt’ oorspronkelijk ontworpen is vanuit 
de Amsterdamse School stijl. Hierin is de relatie tussen stedenbouw en architectuur zeer belangrijk, waarbij de 
stedenbouwkundige ruimtes duidelijk gedefinieerd worden en elementen zoals pleinen geaccentueerd worden. 
Dit inspireerde tot een uitgebreider onderzoek naar het artistieke element in de stedenbouw.

Om een antwoord te geven op deze vraag is naar de theorie van Camillo Sitte gekeken, en dan met name 
naar de grondbeginselen van de ‘artistieke stad’  zoals deze stedenbouwkundige visie ook wel wordt genoemd. 
Sitte benadrukte de relatie tussen de plattegrond en het gevelbeeld: het ontwerpen vanuit het beeld van de 
toeschouwer stond hierin centraal.  In navolging hiervan heeft H.P. Berlage een visie ontwikkeld met artistieke 
elementen in de stedenbouw, welke in volle glorie is uitgevoerd getuige het ‘Plan Zuid’ te Amsterdam. Hierop 
volgden meer uitbreidingen in de ‘Gordel 20-40’ die onder dezelfde stijl geschaard kunnen worden, waaronder 
dus ook de oorspronkelijke ‘nieuwe Indische Buurt’. Hierin is dan ook duidelijk de kracht van de wijk terug te 
vinden.

Met de komst van het ‘Nieuwe Bouwen’ en de bijbehorende organisatie die ook wel het ‘CIAM’ werd genoemd, 
kwam er een einde aan het artistieke element in de stedenbouw. Nu stonden technische en functionele aspecten 
voorop, hetgeen heeft geleid tot monotone en massale woonwijken. Toen dit werd opgemerkt door critici binnen 
het vakgebied, is het artistieke element in de stedenbouw weer enigszins teruggekeerd, zij het in een iets andere 
vorm. Zo is onder andere de neo-traditionalistische stijl ontstaan, waarbij het artistieke is opgenomen als relatie 
tussen stedenbouw en architectuur, in een duidelijke structuur en in de ontworpen straten en pleinen. Oftewel, 
een stedenbouwkundige visie die samenwerkt met andere disciplines en die aan de gebruiker duidelijk maakt 
voor wie de ruimte bedoeld is. Het gaat er niet zozeer om met welke stijl of soort bebouwing je te maken 
hebt, maar eerder om de basis principes zoals beschreven door onder andere Sitte. Hij legt een relatie tussen 
stedenbouw en architectuur, en geeft vorm aan zijn uitleg met behulp van een besloten plein dat karakter heeft 
en past bij de locatie. Een ander voorbeeld dat in deze context genoemd kan worden is dat Berlage en Krier regels 
op stelden voor de toekomstige bebouwing. Er moeten voldoende herkenningspunten zijn en een duidelijke 
identiteit van de wijk (eenheid), waarbinnen iedereen een eigen gezicht kan hebben (individualiteit) en zich 
veilig voelt (beslotenheid). Onregelmatige doorsnedes, continu bebouwde blokken en gedifferentieerde publieke 
ruimte zijn belangrijke ontwerptechnische zaken hierin.

Gezien het feit dat het onderzoeksgebied van deze scriptie de stadsvernieuwingswijken in Amsterdam omvat, 
waarbij dus bouwopgaven gerealiseerd worden binnen het bestaande stedelijke gebied, is het van belang om 
te onderzoeken hoe het artistieke in de stedenbouw en architectuur behouden of teruggebracht kan worden 
in een bestaande omgeving. Zoals Colin Rowe in zijn theorie ook aangeeft, is dat een stad die met de tijd mee 
transformeert, reageert leert en verandert maar dit altijd doet met respect voor het gedachtengoed van haar 
voorouders. Rowe stelt hierbij voor om een mix tussen twee werelden te maken. Hetzelfde geldt voor Sitte, 
die stelde dat de toekomst lag in het gebruik maken van de techniek maar waarbij het artistieke element niet 
vergeten mocht worden: het ene sluit het andere niet uit. Dat Sitte volgens sommigen terug zou willen naar de 
middeleeuwen is dus ook niet juist, hij destilleerde enkel de bruikbare aspecten uit deze tijd.
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Onder andere door de slechte bouwkundige staat van de woningen, ten gevolge van de funderingsgebreken, 
was sloop van de oorspronkelijk bebouwing bijna onvermijdelijk. Dit betekende het begin van de 
stadsvernieuwingsperiode. De architectuur van stadsvernieuwing is sober en sluit niet aan bij de architectuur 
van de ‘Gordel ‘20-‘40’. Er was destijds weinig waardering voor de bebouwing van de ‘Gordel ’20-‘40’ en er werd 
dan ook niet gekeken naar de relatie tussen de ‘straatruimte’ en de ‘straatwand’.

De vraag is nu echter, hoe we met deze stadsvernieuwingsarchitectuur om moeten gaan.  Onderzoek naar 
een herinterpretatie van Berlage of historiserend bouwen zoals Krier en Kohl? Toen Berlage zijn theorie toepaste 
was het nieuw voor zijn tijd, maar over de manier waarop Krier en Kohl deze theorie nu toepassen valt te 
twisten. Hiermee wordt niet het neo-traditionalisme in het binnenstedelijk gebied bedoeld, maar uitbreidingen 
zoals ‘Brandevoort’, gelegen op locaties die weinig of geen geschiedenis kennen, qua bebouwing althans. Is het 
juist om hier het principe van een middeleeuwse stad na te bootsen? Los daarvan, moet gezegd worden dat de 
bevolking het vaak wel kan waarderen. Dit fenomeen is ook terug te zien bij veel winkelcentra: het winkelende 
publiek voelt zich prettig in een ‘authentiek’ aandoend dorpje met fraai vormgegeven voorgevels, echter zijn deze 
meestal nep en staan de stalen hallen er gewoonweg achter. 

Stedenbouw wordt door de bewoners als prettig en fijn ervaren wanneer eerder genoemde grondbeginselen 
zoals eenheid, beslotenheid en individualiteit worden nagestreefd en op een eigentijdse manier worden toegepast. 
Bewoners zullen zich dan kunnen identificeren met de wijk en voelen zich erbij betrokken. Om dit in goede 
banen te leiden, kunnen er zoals eerder genoemd regels worden opgesteld voor de toekomstige bebouwing. 
Het is niet zo dat er niks toegelaten mag worden, maar bij een gedegen plan met een sterke samenhang tussen 
de stedenbouw en de architectuur, is het belangrijk dat al tijdens het maken van het stedenbouwkundige plan 
nagedacht moet worden over de toekomstige bebouwing. Dit principe komt terug bij alle eerder genoemde 
stedenbouwkundigen (Sitte e.d.). Maar ook bij Rowe, waarbij het meer gaat over rekening houden met het 
bestaande. Dit komt eigenlijk op hetzelfde neer: ook al is het geen nieuwbouw, het gaat erom dat de verhoudingen 
(blijven) kloppen en dat de stad zijn identiteit behoudt. Supervisie van een plan kan hierbij een uitstekend 
hulpmiddel zijn, zo getuige ook het ‘plan Zuid’ van Berlage. Tevens blijkt ook het merendeel van de geslaagde, 
postmoderne projecten onder supervisie te zijn uitgevoerd, zoals de genoemde projecten van Krier en Kohl, 
maar ook bijvoorbeeld ‘Marienburg’ in Nijmegen onder supervisie van Sjoerd Soeters. 

Op gebouwniveau komen de grondbeginselen die op stedenbouwkundig niveau worden toegepast niet direct 
terug, maar sommige kunnen enigszins verlengd worden zoals bijvoorbeeld beslotenheid. Vooral Sitte maakt 
duidelijk hoe beslotenheid, vooral met betrekking tot pleinen optimaal werkt. Zichtlijnen spelen hierin een 
belangrijke rol: alles wat buiten het zicht van de toeschouwer valt, was niet relevant voor zijn kunstzinnige 
stedenbouw omdat het  niet meegenomen zou worden in de beschouwing van de waarnemer. Door middel van 
zichtlijnen kan op een juiste manier van gebouwen genoten worden en dat is naar mijn mening belangrijk om 
mee te nemen op dit niveau. Ook de begrippen eenheid en identiteit kunnen op gebouwniveau vertaald worden 
in bijvoorbeeld de materialisering.
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