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"De Meer" 

"Tussen Diemen en de stad 
Daar ligt een oord 
Dat wel iets apart steeds had 

En ons bekoort 
Altijd trekt het je toch weer 

Dat plekje grond 
Wijl j' er steeds en telkens weer 
iets grappigs vond. 

Zo oud, dat blijft de kern 
En toch zo modern." 

Uit de voorstelling: 'Dat is niet gelogen' 
Gezongen ter ere van het tienjarige bestaan 
van de buurtvereniging 'Oud Watergraafsmeer' 
in 1933 
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Voorwoord 

Dit voorwoord schrijf ik als laatste waarin ik 
terugblik op de eerste momenten van het 
atelier. Voor mij is de Master Architecture een 
uitdaging in een nieuwe stad geweest. De 
keuze om deze master te gaan doen is zeker 
geslaagd te noemen. Na het opdoen van 
kennis en ervaringen in de projecten en de 
hoorcolleges is de tijd gekomen dat het 
afstudeeratelier prioriteit nummer één had. Alle 
concentratie moest liggen op het laatste werk 
van mijn afstudeerperiode. 

Dat er in het begin ruimte was voor 
intellectuele verdieping in architectuurtheorie 
beschouw ik als een voorrecht. De combinatie 
tussen theorie en ontwerp blijf ik bijzonder 
interessant vinden. Mijn architectonische 
denken en handelen is verruimd door het vele 
onderzoek naar de oorspronkelijke ontwerp 
grondslagen van mijn project. 

Dit project heb ik natuurlijk niet alleen 
tot een einde gebracht. De hulp van enkele 
mensen is hierbij van wezenlijk belang 
geweest. Als atelier mochten wij de spits 
afbijten bij de nieuwe hoogleraar Bernard 
Colenbrander. De bijeenkomsten gaven stof 
tot denken en zijn kritiek is zeer leerzaam 
geweest. Hüsnü Yenenoglu heeft me geholpen 
om inzicht te krijgen in de naoorlogse 
woningbouw. Zijn bijdrage hebben mijn 
architectonische denken positief beïnvloed. 

-lil-

Christian Rapp wil ik bedanken voor zijn 
betrokkenheid en interesse voor mijn project. 
Zijn positie als relatieve buitenstaander 
beschouw ik als een zeer waardevolle 
aanvulling, een slijpsteen voor mijn ideeën. 
Tot slot wil ik mijn familie en vrienden 
bedanken voor alle momenten dat ik even niet 
aan deze scriptie hoefde te denken zodat ik 
elke keer met frisse moed ertegenaan kon. 

Allemaal heel erg bedankt, 

Bart van Berkel 
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Hoofdstuk 1 I Aanleiding voor het 
onderzoek 

1.1 Maatschappelijke aanleiding 

Technische en economische ontwikkelingen 
hebben de afgelopen honderd jaar de 
Nederlandse huishoudens ingrijpend 
veranderd. De moderne ideologie heeft, zoals 
elke andere, haar eigen historische referenties 
gecreëerd. In de begin jaren werd zelfs 
veelvuldig gesteld dat zij zonder historisch 
precedent de nieuwe tijd in ging. Voor de 
bouwkunst betekende dit een definitieve 

afsplitsing tussen de nieuw te bouwen werken 
en het behoud van het monument. De laatste 
jaren is de maatschappelijke interesse voor het 
historische erfgoed gegroeid. Het rijksinstituut 
voor monumentenzorg heeft een zeer 
omvangrijk archief van Nederlandse 
bouwkunst aangelegd. Er zijn duizenden 
monumenten aangewezen. De huidige 
omgang met monumenten kenmerkt zich als 
een voorzetting van de status quo. Het 
teruggrijpen op een al dan niet bestaande 
oertoestand wordt vermeden. De interpretatie 
van een architect is verdreven en het 
monument is buiten haar discipline geplaatst. 
Het project zoekt verdieping in het ontstane 
schisma. Welke rol kan een architect spelen en 
wat zijn de mogelijkheden van het monument? 
Welke creatieve speelruimte kent hij zichzelf 
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toe en welke waarde moeten wij hechten aan 
het gebouwde monument? 

In een maatschappij die steeds meer op zoek 
gaat naar het gelikte beeld van het monument 
is daar nog een tegengeluid? Er ligt een 
bijzondere kans voor studenten en architecten 
om opnieuw standpunten in te nemen ten 
opzichte van het monumentale gebouw en 
landschap. Het bestuderen van deze objecten 
zou kunnen leiden tot een nieuwe 
stellingname. 

De terreinen van het gebouwde object zijn 

divers. Van oudsher is een stad de plaats waar 
de gebouwde cultuur zich het sterkst 
manifesteert. De bestaande binnensteden 
kennen een grote hoeveelheid woningen van 
na de oorlog. Dit aanbod is inmiddels sterk 
verouderd en toe aan vernieuwing. Deze 'grote 
verbouwing' beslaat omvangrijke gedeeltes 
van de Nederlandse steden. Een bestudering 
van de essentiële eigenschappen van deze 
wijken en woningen kan leiden tot nieuwe 
architectonische en maatschappelijke 
inzichten. Een uitgelezen kans om 
monumentaliteit en architectuur een stap 
dichter bij elkaar te brengen. 



1.2 Woonwijk 'Jeruzalem' te 
Amsterdam 

De stad Amsterdam is te lezen als een 
verzameling van verschillende lagen van 
stedelijk ontwerp. 1 Naast de oude en 
herkenbare grachtenstructuur is er ook de 
'moderne' voornamelijk naoorlogse stedelijke 
structuur. De woonwijk 'Jeruzalem', gelegen in 
het stadsdeel Watergraafsmeer is onderdeel 
van deze stedelijke ontwikkeling. Als 
onderzoekshypothese functioneerde zij als 
opmaat naar de westelijke tuinsteden. 
Stedebouw en architectuur werden hierin de 
vormgevers van een nieuw sociaal utopisch 
betoog. De ontwerpers van de wijk deden 
ervaringen op binnen de C.I.A.M. en het 
Frankfurt van Ernst May. Het oude bouwblok 
werd radicaal open gebroken en 
getransformeerd volgens het moderne 
adagium van licht, lucht en ruimte. De eerste 
ontwerpen van strokenbouw zijn 
doorontwikkeld. Stedebouw en architectuur 
werden vervlochten tot een superdiscipline van 
ruimtelijke ordening, in Amsterdam onder de 
bezielende leiding van C. van Eesteren. De 
stad en in het bijzonder de woonwijk als 
onderdeel van de mantra: wonen, werken, 
verplaatsen en recreëren. De hoofdingenieur 
van de dienst stedelijke ontwikkeling stelt in de 
toelichting op het ontwerp: 
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"De woningen zijn het grondmateriaal, de 

materie, welke moet worden samengevoegd 
tot stedenbouwkundige vormen. Oe gerichte 
strook is de eerste primitieve samenvoeging. 
Herhaling van de stroken kan worden 
gerythmiseerd door geleding welke ontstaat 
door na een aantal herhalingen een afstand 
tussen twee stroken groter te maken dan de 
vorige. Stroken kunnen worden 
samengevoegd tot een grondvorm, b.v. een L. 
twee grondvormen kunnen een motief vormen, 
welk motief, groter van formaat zijnde dan een 
strook, minder malen behoeft te worden 
herhaald bij een gelijk blijvend aantal 
woningen en dus minder snel tot manatomie 
leidt. Het motief kan zoveel malen worden 
herhaald als visueel vatbaar is waardoor een 
nieuwe eenheid ontstaat, welke de 
Amerikanen wel een superblock noemen, die 
op haar beurt weer rhytmisch kan worden 
toegepast door er na een aantal herhalingen 
een grote ruimte tussen te brengen of door 
een onderbreking met een gebouw van een 
bijzondere schaal of van een ander karakter 
dan de woningen." 2 



Het subject (mens en infrastructuur) werd de 
drager van de nieuwe organische woonwijk. 
De drang van de 'modernen' naar processen 
van rationalisering werden ingelost. De 
radicale ideeën van de avant-garde uit de 
jaren twintig werden getransformeerd naar het 
idee van een nieuwe gesloten, grootstedelijke 
cultuur. Met de behoefte naar woningbouw van 
na de oorlog werden de nieuwe ontwerpers op 
hun wenken bediend. Vooral het tuinstad idee 
vond in Nederland veel navolging (dit ten 
nadele van bijvoorbeeld de verdere 
ontwikkeling van het stedelijke bouwblok) . 
Verwijzend naar een meer buitenstedelijke 
structuur werd dit type veelvuldig toegepast in 
de periferie van de stad. De autonomie van het 
architectonische bouwblok verdween naar de 
achtergrond en werd overschaduwd door het 
sociale programma van het subject. Zo ook bij 
de woonwijk 'Jeruzalem'. 

Deze tekst gaat over de ingreep in het 
monument. Als eerst zal een idee bestudeerd 
worden : De rationele woonwijk in open 
bebouwing, een versteend sociaal programma 
als monument van de vroege jaren vijftig . 
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1.3 Opzet van het onderzoek 

In het theoretisch kader wordt de relatie tussen 
architectuur en monumentaliteit aan de hand 
van drie fragmenten nader bestudeerd. Het 
onderzoek start met een theoretische 
uiteenzetting van de ontwikkelingen rond de 
woonwijk 'Jeruzalem' te Amsterdam. De 
oorspronkelijke denkbeelden worden 
gerangschikt rond thema's als rationaliteit en 
woonwijk in open bebouwing. Het tweede 
gedeelte zoekt aansluiting en verdieping in de 
de ontwikkelde gedachten over stedelijke 
ontwikkeling. Aan de hand van een tweetal 
casussen wordt het stedelijke bouwblok 
onderzocht als een autonoom architectonisch 
concept. Hierin blijft het architectonische 
ontwerp een hypothese die afstand bewaard 
tot haar natuurlijke omgeving. Het derde 
gedeelte volgt als een nadere beschouwing op 
de ontwerpvisie zoals die eerder tot stand is 
gekomen. In hoofdstuk 3 wordt de ingreep 
beschreven aan de hand van drie 
architectonische schaalniveau's. Hier worden 
de sociaal maatschappelijke thema's verder 
uitgewerkt. Het voorgestelde woonprogramma 
wordt onderbouwd. 

De gekozen thematiek uit het theoretisch 
kader wordt uitgewerkt in een ontwerp. In 
hoofdstuk 4 zijn de resultaten verwerkt in 
conclusies om een discussie te geven over de 
gevonden resultaten. 
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Hoofdstuk 2 I Theoretisch kader 

2.1 De rationele woonwijk in open 
bebouwing 

De heersende tegenstelling tussen 
monumentenzorg en architectuur geldt als 
vertrekpunt voor de nadere bestudering van 
een aantal verschillende projecten. Met deze 
tegenstelling op de achtergrond stelt het atelier 
vragen rond thema's als monumentaliteit, 
continuïteit, de autonomie van architectuur en 
de universele waarde van een gebouwd 
object. 

Binnen de selectie van projecten 
bevindt zich de woonwijk 'Jeruzalem' te 
Amsterdam. Gebouwd net na de Tweede 
Wereldoorlog als onderdeel van het 
Uitbreidingsplan voor Amsterdam ontworpen 
en is door C. van Eesteren. De gestelde 
vragen en opgaven zoals die nu voor liggen, 
gaan uit van een herstructureringsopgave met 
ingrijpende sloop/nieuwbouw. Illustratief voor 
de aanpak van de naoorlogse woonwijk is dat 
fysieke ingrepen als uitgangspunt dienen voor 
het oplossen van sociaal maatschappelijke 
problemen3

. Voordat de specifieke casus van 
de woonwijk wordt bekeken, is het zinvol de 
denkbeelden rond monumentaliteit en de 
ontwikkeling van de rationele woonwijk nader 
te bestuderen. 
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Rationaliteit I Een eenzijdige interpretatie van 
de term is praktisch onmogelijk en zou geen 
recht doen aan de sterke gelaagdheid in 
betekenis. Hilde Heynen stelt terecht in haar 
essay 'Rationaliteit, rationalisering, 
rationalisme' dat er op zijn minst een 
onderscheid moet worden gemaakt tussen de 
verwijzing naar de noodzaak tot rationalisering 
- als onderdeel van de vernieuwing binnen de 
architectuur- en de verwijzing naar een traditie 
van rationalisme als essentie van 
architectuur gelegen in geometrische, 
elementaire vormen of basistypen die door de 
eeuwen heen telkens opnieuw worden 
geïnterpreteerd4

. De eerste vorm van 
rationalisme is nauw verbonden met de 
kapitalistische moderne samenleving. 
Processen van arbeid en distributie worden 
bestudeerd en geoptimaliseerd. Deze 
ontwikkelingen doen zich ook voor binnen de 
architectuur. 

Het is bijvoorbeeld Mart Stam die stelt: 'De 
juiste maten zijn die maten die aan onze eisen 
voldoen, die zonder enig representatieve 
bedoeling aan onze behoeften beantwoorden, 
die niet meer willen lijken dan ze zijn.' 5 De 
tweede vorm van rationalisme koppelt de 
ontwikkeling van de relatie tussen huis en stad 
aan de basistypen, de primaire elementen die 
bestaan en de heldere ordening die erin moet 
worden nagestreefd. 



Aldo Rossi stelt bijvoorbeeld dat elk stedelijk 
element gekoppeld is aan de stad maar in zich 
alleen refereert aan zichzelf. Wanneer hij 
spreekt over het primaire element zegt hij: 
'Sommige oorspronkelijke kwaliteiten en 
functies zijn bewaard gebleven, andere 
daarentegen zijn volledig veranderd; sommige 
aspecten van de vorm kunnen wij stilistisch 
plaatsen, terwijl andere aspecten ons vreemd 
voorkomen. Maar wij allen denken aan de 
kwaliteiten die zijn overgebleven, en moeten 
constateren dat, hoewel deze kwaliteiten niet 
los staan van de materie, want alleen door de 
materie worden ze een empirisch gegeven, het 
toch vooral om de geestelijke waarden gaat. ' 6 

De eerste vorm van rationalisme lijkt bij de 
casus het meest relevant. Zij is namelijk direct 
te koppelen aan de ontwikkeling van het 
bouwblok. De tweede vorm raakt weer in beeld 
wanneer het object zelf ter sprake komt. 

Ontwikkelingen I Het moment dat rationaliteit 
zich in de stedelijke orde aankondigt, wordt 
door Jean Caslex omschreven als het punt dat 
twee factoren samenkomen: 'De noodzaak of 
gelegenheid om in een hoog tempo een groot 
aantal gebouwen neer te zetten en een 
overheid die de zorg daarvoor op zich kan 
nemen.' 7 Na bijvoorbeeld de 'Grote Brand' in 
Londen uit 1666 doet zich deze opgave voor 
en ontstaat een uitvoering naar systematische 
verkaveling. Het bouwblok wordt voor het eerst 
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een eenheid binnen de stedelijke morfologie, 
dit in tegenstelling tot de dan bestaande stad, 
die voornamelijk bestond uit individuele 
autonome gebouwen en ensembles. 

Deze nieuwe benadering wordt verder 
op grote schaal toegepast in Parijs onder 
Haussmann. Dit voorbeeld toont aan dat het 
bouwblok nog steeds bestaat uit verschillende 
eenheden van diverse architecten, een 
structuur die ook duidelijk is af te lezen aan de 
Amsterdamse werkelijkheid van voor H.P. 
Berlage. De rationalisering van het bouwblok is 
dan nog nauw verbonden met de 
homogenisering van de binnentuinen. Waar 
eerst deze ruimtes behoorden aan de 
bewoners van de woningen op de begane 
grond worden zij getransformeerd tot een 
uniform geheel. 

Binnentuinen, volledig geïsoleerd van de 
publieke ruimte 



Langzaamaan wordt de gevelindeling van het 
bouwblok aan de straatzijde teruggebracht 
naar een aantal typen. Na 1900 gaan deze 
ontwikkelingen verder in Amsterdam. De stad 
kent tot 1850 een langdurige economische 
stagnatie. 
In de periode die dan volgt tot 1920 zijn het 
aantal inwoners van de stad verdrievoudigd tot 
690.000. Met de komst van het 
Noordzeekanaal en de modernisering van de 
havens komen de ontwikkelingen vanaf 1875 
pas echt op gang. Tot die tijd wordt de 
huisvesting voornamelijk verzorgd door de 
oude stadsomtrek zoals die bestond vanaf de 
zeventiende eeuw. 
Met de ongekende uitbreiding van haar aantal 
inwoners verschuift ook de plaats van de 
woning als stedelijk element naar de 
voorgrond. Echter niet in de traditionele zin 
van het grachtenpand als handelshuis. 

Door de opkomst van de industrie 
wordt het wonen meer en meer een autonoom 
stedelijk feit. Men kan over een proces van 
rationalisering spreken zoals gesteld door 
Jean Castex omdat vanaf deze periode ook 
wordt voldaan aan de twee gestelde eisen. De 
noodzaak om in een hoog tempo gebouwen 
(woningen) neer te zetten en een lokale en 
nationale overheid die onder meer door de 
Woningwet van 1901 en het ter beschikking 
stellen van verschillende budgetten de 
gestelde taken op zich neemt. Deze processen 
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dragen verder bij aan de ontwikkeling van de 
woning als een primair stedelijk element. 

Amsterdamse uitleg negentiende eeuw 

Wonen 1 In deze context gaan de stedelijke 
woongebieden voldoen aan de door Aldo 
Rossi gestelde voorwaarden van het primaire 
element. Hij stelt: 'In algemene zin daartoe 
moeten worden gerekend die elementen die in 
staat zijn het urbanisatieproces van een stad 
te versnellen en, met betrekking tot een groter 
territorium, die elementen die de ruimtelijke 
transformatie van het betreffende gebied 
karakteriseren.' 8 Al eerder werd aangegeven 
dat Aldo Rossi vertrekt vanuit de empirie van 
de Europese stad. Hij is verbonden met de 
tweede vorm van rationalisme (als gesteld 
door Hilde Heynen). 



Het primaire element vertoond echter gelijkenis 
met de 'identifying devices' zoals die worden 
beschreven door Aldo van Eyck in zijn essay 
'de straling van het configuratieve' 9

. Bernard 
Colenbrander en Endry van Velzen wezen 
eerder al op deze gelijkenis. 10 Zowel Aldo van 
Eyck als Aldo Rossi zetten zich met hun 
denkbeelden af tegen de 'moderne stad' 
(bedacht door de 'oude' C.I.A.M.-Ieden). De 
denkbeelden van de configuratieve discipline 
raken aan twee problemen die zich voordoen 
rond mijn casus. Als eerste de éénzijdigheid 
van de bouwblokken en daarnaast het 
ontbreken van herkenbare elementen. 

Aldo Rossi maakt nog een duidelijke 
scheiding in de elementen van de stad tussen 
woongebieden en primaire elementen. Deze 
tegenstelling bestaat bij Aldo van Eyck niet. Hij 

beschrijft de stad als een geconstrueerd 
organisme wat voortdurend onderhevig is aan 
mutaties. 

Amsterdam heeft zich de laatste 
honderd jaar steeds verder ontwikkeld als een 
krachtig woongebied. Het is niet toevallig dat 
er naast een aantal stedelijke elementen toch 
zeker de wooncultuur een belangrijke positie 
inneemt in de beeldvorming van de stad. 

Vitaliteit Het wonen als belangrijk 

Amsterdams stedelijk element zegt echter nog 
niks over de opgave die nu wordt gesteld . Het 
is wederom Aldo Rossi die er op wijst dat er 
een wezenlijk verschil is tussen permanente 
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elementen die vitaal zijn en die pathologisch 
zijn aan te geven. Hij zegt terecht wanneer hij 
het voorbeeld van de Palazzo della Ragione in 
Padua aanhaalt: 'Ik wees op het karakter 
ervan als overlevend element, en permanentie 
betekent daarbij niet enkel dat je in dit 
monument nog altijd de vorm van het verleden 
ervaart, maar dat de fysieke vorm van het 
verleden andere functies in zich heeft 

opgenomen en daardoor is blijven leven. Op 
die manier oefent het door zijn nieuwe functie 
invloed uit op de stedelijke omgeving waarvan 
het nog altijd een brandpunt is. ' 11 

Terugkerend naar de woonopgave zoals die 
nu voorligt te Amsterdam is het van wezenlijk 
belang dat het woongebied zich vormt naar de 
huidige vraag. Het zijn de gebieden, die zich 
vormen naar de huidige behoeftes, waaraan 
veel waarde kan worden gehecht. Het 
conserveren van een object enkel en alleen als 
een soort stedelijk natuurbehoud lijkt mij niet 
wenselijk. Dit kan met grote uitzondering 
worden aangeraden voor een zeer klein aantal 
objecten maar is rond mijn casus ongepast. 
Dit geldt overigens te meer omdat een statisch 
monument niet meer onderhevig kan zijn aan 
economische wetten. 



Deze stelling roept vragen op rond de waarde 
van het object en de wijze van behoud. Een 
verdere uitwerking van haar positie in de 
stedelijke ontwikkelingen is op zijn plaats en 
daarmee keren we terug naar de eerder 
beschreven situatie van Amsterdam rond 
1910. Bij de plannen van Haussmann in de 
Parijse situatie is het proces van 
homogenisering van het bouwblok reeds in de 
binnentuinen ingezet. De volgende stap is de 
constructie van een samenhangend 
gevelbeeld aan de straatzijde. Deze 
ontwikkeling komt met het Plan Zuid van H.P. 
Berlage voor Amsterdam in een 
stroomversnelling. Toch merkt Jean Castex 
terecht op dat het blok nog steeds niet een 
eenheid is in architectonische zin, het wordt in 
meerdere fragmenten uitgevoerd en door 
verschillende architecten.12 De jaren tussen 
1910 en 1930 zullen echter een definitieve 
doorbraak forceren in de ontwikkeling van het 
bouwblok. In deze periode verkrijgen een 
aantal ontwerpers posities in de ontwikkeling 
van de Amsterdamse stedelijke morfologie die 
later van belang zijn voor het ontwerp van de 
casus 'Jeruzalem'. Voor de verdere verdieping 
rond de casus is het van belang om onze blik 
op Frankfurt te richten. 
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De woonwijk in open bebouwing I In de 
jaren twintig loopt Duitsland voorop met de 
ontwikkelingen rond stedebouw en 
woningbouw. Bijvoorbeeld in de plaats 
Frankfurt waaronder Ernst May nieuwe 
woonwijken aan de rand van de stad worden 
gebouwd in de zogenaamde 'Zeilenbau' (later 
naar het Nederlands vertaald als 
strokenbouw).nDeze bouwblokken 
beantwoorden aan de nieuw gestelde vragen 
rond 'licht, lucht en ruimte' en vervangen de 
gesloten vorm zoals die tot dan toe veel 
gebruikt is. 

Ontwerp voor een Siedlung te Frankfurt 



De avantgarde voorziet niet alleen van een 
nieuwe manier van bouwen maar zelfs van 
een nieuwe manier van leven zo stellen zij. Het 
is Ernst May die zegt: 'Der moderne Städtebau 
ist funktion der neuen Einstellung des 
Menschen zum Leben.' 13 Hier komen ook Mart 
Stam en Ben Merkelbach in beeld (beide 
ontwerpers van het casus project). Zij vormen 
op dat moment een belangrijke schakel tussen 
Nederland en Frankfurt. Mart Stam ontwerpt 
tussen 1928 en 1931 de woonwijk 'Hellerhot' 
onder leiding van Ernst May, Ben Merkelbach 
werkt op dat moment als tekenaar aan de 
opgave en zal deze ervaring later wederom 
inzetten voor het ontwerp van 'Jeruzalem'. Van 
belang voor de verdere ontwikkeling is de 
aanstelling van C. van Eesteren als 
hoofdarchitect bij de dienst Stadsontwikkeling, 
de zojuist benoemde mensen zijn overigens 
allen lid van de CIAM waarbij C. van Eesteren 
vanaf 1933 ook voorzitter is. Onder zijn leiding 
wordt in 1935 Het Algemene Uitbreidingsplan 
(AUP) aangenomen in de gemeenteraad van 
Amsterdam. 

Hellerhof te Frankfurt 
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In de periode tot 1933 werken Ben Merkelbach 
en zijn compagnon J.F. Karsten aan 
verschillende studieprojecten met daarin de 
nieuwe opengewerkte bouwblokken. 

Daarnaast wordt er veelvuldig 
gepubliceerd waaronder in het blad 
deS/Opbouw 14 vernoemd naar de 
gelijknamige architectenverenigingen. In 1932 
vindt de tentoonstelling 'Oe rationeele 

woonwijk' plaats in het Stedelijk Museum te 
Amsterdam. Op 25 juni 1932, de dag dat de 
tentoonstelling opent, presenteren de leden 
van 'de 8' en 'de Opbouw' onder leiding van 
Ben Merkelbach en W. van Tijen aan het 
Nederlandse Instituut voor Volkshuisvesting en 
Stedenbouw het preadvies 'Oe organische 
woonwijk in open bebouwing', 15 de term 
organisch refereert hier naar de juiste 
plaatsing van alle voorzieningen en elementen 
binnen de wijk. Het is Ben Merkelbach die pleit 
voor een meer gevarieerd beeld binnen de 
woonwijk als hij stelt: ' . .Zij n.l . . , die in een stad 
zien een eindeloze massa blokken en straten, 
stellen zich de open bouwwijze gauw voor als 
een einde/oaze dorre opvolging van 
gelijkgerichte huizenrijen. Ook hebben enkele 
pioniers van de open bouw wel tot dergelijk 
misverstand aanleiding gegeven. ' 16 Nagenoeg 
alle elementen zijn aanwezig voor de verdere 
ontwikkeling van het stedelijke bouwblok in de 
Amsterdamse context. Wat echter ontbreekt en 
cruciaal is, de politieke wil en daarmee de 
financiële draagkracht. 



Door het uitbreken van een zeer onrustige 
economische situatie ( na de 'Krach' van 1929) 
wordt er nog maar mondjesmaat gebouwd en 
kunnen projecten alleen worden gerealiseerd 
met een zeer lage grondprijs. Zo zijn er al ver 
voor de Tweede Wereldoorlog plannen om 
Watergraafsmeer van zijn oude lusthoven te 
ontdoen en om te toveren volgens de principes 
van de tuinstad. De annexatie door 
Amsterdam zorgt voor de verdere integratie 
van het gebied binnen de plannen van 
stedelijke uitbreidingen. Vooralsnog blijven de 
ontwikkeling echter stil liggen. Grote 
uitzondering zijn de woningen van Betondorp 
net ten zuidoosten van 'Jeruzalem' die hun 
oorsprong nog vinden in de plantekeningen 
van voor de annexatie. Het blijft daarom bij 
projecten als bijvoorbeeld Landlust van B. 
Merkelbach en J.F.Karsten uit 1937 en de 
Atelierwoningen aan de Zomerdijkstraat van 
Zanstra, Giesen en Sijmons uit 1934. 
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Het duurt nog even voordat opnieuw aan de 
eisen voor rationaliteit in de stedelijke context 
wordt voldaan (zoals gesteld door Jean 
Castex), daar is nog eenmaal een grote 
omwenteling voor nodig. 

Voorstel voor Landlust 

De doorbraak I De woningbouwopgave van 
na de Tweede Wereldoorlog is een enorme 
sprong in het totale bestand van woningen in 
Nederland. In de periode van 1945 tot 1970 
komen er ruim 2 miljoen woningen bij (voor de 
oorlog waren er 1,5 miljoen in Nederland). 
Daarvoor is tijdens de oorlog al begonnen met 
het maken van plannen. Ook het 
uitbreidingsplan van C. van Eesteren ligt dan 
al enkele jaren klaar voor uitvoering. Het is in 
deze periode dat er een breed politiek 
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draagvlak ontstaat voor het gedachtegoed van 
het Nieuwe Bouwen. 
De leden van deze beweging krijgen toegang 
in de belangrijke organen binnen de 

bouwwereld (bijvoorbeeld de 'Kerngroep 
Woningarchitectuur' uit 1942- 1949) . Tevens 
vindt er een cultuuromslag plaats die door Ad 

Hereijgers en Endry van Velzen als volgt wordt 
beschreven: 'Oude principes en vormen waren 
in cultureel opzicht 'besmet' geraakt, waardoor 
er ruimte ontstond om de vooroorlogse 
experimenten met de moderne stad en de 
open bebouwingswijze op grote schaal voort te 
zetten. In deze context was het 'open' een 
metafoor voor vrijheid en gelijkheid. Het 
'bevrijde wonen' werd tot zinnebeeld van de 
democratische ontwikkeling gemaakt. '17 

Onder leiding van C. van Eesteren worden er 
op de afdeling Stadsontwikkeling te 
Amsterdam studies gedaan naar verschillende 
vormen van verkaveling (waaronder de 
tuinstad verkaveling zoals toegepast in 
'Jeruzalem' door Jakoba Mulder). 



• tot 1945 1945-1971 • 1971-1998 • 1998-2005 

Uitleg Amsterdam in de twintigste eeuw 

Om de behoefte van woningen op te vangen 
wordt tevens het duplexprincipe ontwikkeld, 
waarbij eengezinswoningen voor een kortere 
periode zijn opgedeeld in een boven- en 
benedenwoning zodat er twee gezinnen in 
kunnen worden gehuisvest. Er wordt 
geëxperimenteerd met verschillende nieuwe 
bouwsystemen van betonnen prefab 
elementen. Al deze ontwikkelingen komen 
samen in het ontwerp voor de woonwijk 
'Jeruzalem' waarvoor het bureau van B. 
Merkelbach en J.F. Karsten (later met P.J. 
Elling) wordt gevraagd. 

- ~·;;·r;-~7.~.1:;,, ·.~; .... .;a"t'é:Z.. kt:'Z" 
fi,'.U.1.D1.. (JCP.t~ .J 

Het duplexprincipe, strip uit de jaren vijftig 
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Ook Mart Stam zal deelnemen in de 
ontwerpfase, net als Mien Ruys die 
verantwoordelijk is voor de groenstructuur. 

Aldo van Eyck tekent de speelvoorzieningen. 
Deze climax van ontwikkelingen en 
samenkomst van een aantal sleutelfiguren 
binnen de Nederlandse bouwpraktijk van die 
tijd benadrukt het belang van de woonwijk. 
Hiermee keren we terug naar de 
positiebepaling rond de eerder beschreven 
thematiek. 

De opgave I De woonopgave is nog steeds 
een wezenlijk beslandsdeel van de stedelijke 

morfologie, echter zij is in haar hoedanigheid 
wel veranderd. Het bureau de Nijl Architecten, 
die zich ondermeer bezighoudt met deze 
problematiek zegt hierover: Tegenover de 
eenheid, continuïteit en homogeniteit van de 
naoorlogse woonwijken staat de fragmentatie 
van de hedendaagse gebouwde omgeving. In 
de naoorlogse stad vormde het woongebouw 
het primaire element waarmee de moderne 
stad werd opgebouwd.' 18 

Een opgave die uit zou gaan van enkel behoud 
van de objecten zou geen recht doen aan de 
eisen die tegenwoordig worden gesteld aan de 
woonomgeving. Zinvoller naar mijn idee is de 
benadering die eerder is omschreven toen ik 
refereerde naar het idee van het primaire 
element omschreven door Aldo Rossi en meer 
nog de 'identifying devices' van Aldo van Eyck. 
De bestaande bebouwing wordt hier 
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teruggebracht in de vorm van een 

basisprincipe, een type. In zijn boek 'De 
Architectuur van de Stad' citeert Aldo Rossi , 
Quatremère de Quincy wanneer hij schrijft: 
'Het woord type heeft niet zozeer betrekking 
op het beeld van iets dat gekopieerd of perfect 
nagebootst moet worden, als wel op de idee 
van een element dat zelf als regel voor het 
model dient. ......... Het artistieke model 
daarentegen is een object dat moet worden 
gereproduceerd zoals het is; in tegenstelling 
daarmee is het type iets op grond waarvan 
werken kunnen worden geconcipieerd die in 
niets op elkaar lijken. In het model ligt alles 

van tevoren precies vast; in het type blijft alles 
min of meer ongedefinieerd. Daaruit volgt dat 
de nabootsing van 'typen' niets heeft wat 
gevoel en geest niet kunnen herkennen. ' 19 

Deze stelling legitimeert een ingreep die men 
het beste nog zou kunnen definiëren met het 
woord 'Rehabilitatie'. Deze toepassing sluit 
aanpassingen aan compositie en objecten niet 
uit maar verplicht ze wel een directe dialoog 
aan te gaan met het oorspronkelijke type. De 
bestaande toestand vormt geen contrast met 
de nieuw toegevoegde elementen. 



In het geval van de casus 'Jeruzalem' zou dat 
betekenen de toevoeging van moderne 
woonvormen en de aanpassing van het 
bestaande bestand naar de behoeftes van 
deze tijd waardoor de woonwijk aan vitaliteit 
wint. De eenzijdigheid van de bouwblokken 
wordt verbroken. Het gaat hierbij dus om het 
complementeren van de sociaal ruimtelijke 
compositie. Als uitgangspunt dient niet alleen 
de ruimtelijke indeling van de woning maar ook 
bijvoorbeeld het ontwikkelde maatsysteem. 
Daarnaast vraagt de schade die zich in de 
jaren tachtig heeft opgedrongen aan de 
woningen door middel van slechte renovaties 
om een reactie . 
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2.2 Het autonome stedelijke bouwblok 

In het eerste gedeelte, De rationele woonwijk 
in open bebouwing, is de ontwikkeling van het 

stedelijke bouwblok geplaatst in de traditie van 
rationalisering van het bouw- en 
ontwerpproces. Er zijn mogelijkheden gezocht 
om dit concept te laten fungeren als een 
'identifying device'. De woningtypologie werd 
geduid als de drager van de moderne 
stedelijke ontwikkeling zoals die zich voordoet 
in Amsterdam. Deze tekst zoekt aansluiting en 
verdieping in de tijdens M4 ontwikkelde 
gedachten over stedelijke ontwikkeling. Aan de 
hand van een tweetal casussen wordt het 
stedelijke bouwblok onderzocht als een 
autonoom architectonisch concept. Hierin blijft 
het architectonische ontwerp een hypothese 
die afstand bewaard tot haar natuurlijke 
omgeving. 

De autonomie van architectuur en parallel 
daaraan die van de stedebouw is de laatste 
drie decennia regelmatig onderwerp van 

discussie. Onlangs verscheen er nog een 
nummer van Oase waarin Henk Engel wijst op 
de rol die Care! Weeber hierin heeft vervuld 20

. 

De periode vanaf de jaren zeventig in 
Nederland wordt bestudeerd parallel aan die in 
Italië. Het begin van beide ontwikkelingen ligt 
bij de breuk binnen Team X, waarbij aan de 
ene zijde Bakerna en de Smithsons plaats 
nemen en aan de andere kant Rogers en De 
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Carlo. Op verschillen in denkbeelden is al 

regelmatig gewezen (o.a. E. Taverne), Henk 
Engel gaat op zoek naar overeenkomsten. Hij 
doet daarbij de 'gewaagde' stelling (naar eigen 

zeggen) door de tijdschriften 'Casabella' en de 
'Deftse School' op theoretisch vlak aan elkaar 
te koppelen. Deze discutabele stelling brengt 
met zich mee dat hij in zijn verdere onderzoek 
ingaat op de ontwikkeling aan de TH te Delft 
en de rol van Care! Weeber in dezen. Waar 
Henk Engel de ontwikkeling terug brengt tot 
een Delftse ontwikkeling zou ik hem graag 
plaatsen in een breder Nederlands verband. 
Paradoxaal is hierbij dat het juist de Italiaan 
Giorgio Grassi is die wijst op de betekenis van 

J.J.P. Oud. Zijn Artikel in Plan uit 1981 is 
hiervan een mooi voorbeeld 21

. Nu hebben 
zowel Weeber als Oud een omvattend oeuvre 
waaraan jaren lang is gewerkt. De door mij 
gedane arbitraire keuze om hieruit twee 
projecten te nemen zal in het vervolg van dit 
stuk duidelijker worden. 

Voor een verdere studie zijn twee 
prijsvraaginzendingen gekozen: het ontwerp 
voor het Beursgebouw uit 1928 van J.J.P. Oud 
en dat voor de stadsbibliotheek van C. Weeber 
uit 1977, beide te Rotterdam. De projecten 
kunnen worden gelezen als een kritische 
beschouwing op de dan heersende 
Nederlandse bouwconsensus. Opvallend is dat 
bij beide ontwerpen de belangrijkste juryleden 
(bij de Beurs is dat H.P. Berlage, bij de 



bibliotheek A. van Eyck) de vaandeldragers 

zijn van de bestaande status quo. Als eerste 
worden nu beide projecten verder uitgewerkt 
aan de hand van een aantal thema's waarna 
nog eenmaal wordt teruggegaan naar een 
aantal meer algemene inzichten die mij 
hopelijk kunnen helpen in het ontwerpproces. 

Perspectieven van J.J.P. Oud en C. Weeber 
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'Zwijgen' van architectuur I Zowel bij de 
beurs als de bibliotheek werd in de 
beoordeling gewezen op het belang van de 
boodschap en communicatie van het gebouw 
en in het verlengde hiervan het ontbreken 
ervan in beide ontwerpen. Zo beschouwt zou 
architectuur overdrachtelijk moeten zijn door 
middel van beelden en daarmee inhoud 
overbrengen die zelf geacht werden alleen 
verkregen te kunnen worden via nogal 
ingewikkelde processen van symbolisering en 
betekenisverlenging. Deze stelling wordt 
andermaal onderschreven door Aldo van Eyck 
wanneer hij tijdens de discussie aan de TH 
stelt dat: " .... dan is het geen gebouw. Er was 
in de prijsvraag maar één gebouw voor mij ter 
beoordeling - of het nu goed of slecht was is 
een tweede. Het andere is een ontkenning van 
een gebouw" 22

. In beide ontwerpen wordt het 
uiteindelijke ontwerp los gemaakt van zowel 
haar vorm als functie en is het materiële 
bouwsysteem de essentie van de 
architectonische statement. De uiteindelijke 
compositie staat daarin neutraal ten opzichte 
van het hybridische karakter van het 
programma. Zowel Oud als Weeber lijken het 
'Programma van Eisen' te beschouwen als een 
marge waarbinnen het gebouw wordt 
ontworpen. Onderdeel van dit 'Programma van 
Eisen' is ook de plek in de stad waarin het 
gebouw verschijnt. 



Voor beide gaf de omgeving geen directe 
aanleiding deze af te maken met een vorm die 
eruit zou kunnen worden afgeleid, evenmin 
biedt het programma een duidelijke aanleiding 

voor de te maken keuzes. Deze benadering 
levert Oud een soortgelijk oordeel op als 
Weeber: " ... de architectuur voor het doel en de 
plaats is niet geschikt" 23

. Een nadere 
bestudering van het ontwerp door de jury lijkt 
bij beide overbodig omdat zij op een 
fundamentele foute aanname berust. 
De erkenning dat het bij het ontwerp van Oud 
toch wel degelijk om architectuur gaat blijft 
hierdoor dan ook een lege huls. Een soort 
troostprijs die de meester toevalt en een 
erkenning waarop Weeber ten tijde van zijn 
ontwerp nog niet kon rekenen. De 
zwijgzaamheid van beide projecten wordt naar 
mijn idee opgevat als leegte en daarop 
fundamenteel afgewezen als zijnde 'kaal' en 
'leeg'. Deze abstractie verdient schijnbaar 
geen plaats in de kakofonie van het stedelijke 
leven. De stedelijke uitgangspunten die beide 
ontwerpen wel degelijk beschikken, worden 
hierbij maar al te makkelijk aan de kant gezet. 
Een gevaar wat ook een gedeelte van de 
'moderne' projecten in Nederland kan worden 
aangesmeerd. De essentie van een aantal 
moderne wijken, waaronder 'Jeruzalem' zit 
namelijk in het gekozen maatsysteem en 
bouwsysteem (op verschillende niveau's). Een 
architectonisch ontwerpaspect dat in de 
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huidige beeldcultuur te snel terzijde wordt 

geschoven. 

Het lijnenspel en het stedelijk ontwerp I 
Hoewel beide projecten een prominente plaats 
binnen de stad in nemen zijn ze naar 
maatstaven van de jury leeg. Zo wordt het 
ontwerp van Weeber verworpen omdat het 
ogenschijnlijk geen relatie aan gaat met de 
stad. Waar de concurrentie (plan Bakema) in 
zijn project de stad ziet in de vorm van 
looplijnen en relaties en deze direct vertaald 
naar zijn ontwerp kent het plan Weeber deze 
vertaling niet (hij noemt het ontwerp van 
Bakema dan ook een 'Bakemastad'). Ook het 
ontwerp voor de beurs van Oud zou geen 
rekening houden met het nabij gelegen Post
en Telegraafkantoor en Raadhuis. De 
hoofdingang wordt immers haaks op de 
bestaande straat (Coolsingel) gesitueerd en 
richt zich op het nog te bouwen Hofplein. 

De keuze van beide ontwerpers om te 
starten vanuit de bestaande rooilijnen doet 
naar mijn idee wel degelijk een uitspraak over 
het leven in de stad. Het respecteert de 
bestaande stedelijke situatie maar verwerpt 
haar uitgangspunten in vorm om zo op zoek te 
gaan naar nieuwe fundamenten voor het 
architectonische ontwerp. De stedelijke situatie 
wordt niet uitgesloten of afgekeurd, de huidige 
staat is niet onveranderlijk. 



x 

Stedebouwkundige situatie van beide plannen 
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Zowel Oud als Weeber gebruiken de rooilijnen 
om het gebouw los te maken van haar 
omgeving. Dit lijnenspel wordt versterkt door 
de toevoeging van een maatsysteem. Deze 
keuze wordt vanuit bouwtechnische, 
praktische en economische waarden 

bestudeerd en onderbouwd. Weeber gebruikt 
de rooilijnen gelegen langs het plein, Oud die 
langs de CoolsingeL Daarbij gebruik1 Oud de 
rooilijn (en hoogte) van het Postkantoor voor 
zijn hoofdmassa en de rooilijn van het 
stadshuis voor de voorbouw met daarin 
winkels en een café. Weeber maakt het 
stedelijk bouwblok af door de toevoeging van 
twee stroken woningbouw (wat onderdeel van 
de prijsvraag was). 



Leegte in de vorm Waar bij het 
beursontwerp Oud het maatsysteem verder 
dooNoert in de gevel (zeer ten ongenoegen 
van Berlage) kan ook Weeber hier niet veel 

potten breken bij zijn jury. Zijn gekozen ronde 
openingen in de gevel en dragende wanden 
worden versleten als puntenslijper en 
nauwelijks gebouwwaardig. Toch passen 
beide keuzes wel degelijk binnen de gekozen 
ontwerpstrategie. Het stedelijk bouwblok moet 
voldoende van maat zijn om haar hybride 
programma te kunnen omvatten, een vorm van 

directe communicatie met het stadsleven blijft 
echter achterwegen. Er ontstaat juist een 
zekere distantie in de gevel die als voorwaarde 
voor het functioneren van het gebouw wordt 
gezien. Op deze manier wordt het interieur een 
ontsnapping uit de drukke en chaotische 
wereld van de moderne stad. 
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Plattegronden van beide plannen 



De synthese tussen exterieur en interieur 

wordt verbroken en het stedelijk bouwblok 
wordt getransformeerd naar een 
Eisenmaniaanse 'presence of the absence' . 

Deze benadering maakt de weg vrij voor een 
nieuwe architectuur, een architectuur 
gebaseerd op een nieuwe stedelijke 
autonomie. Maar ook voor een architectuur die 
zich los maakt van taal. Een proces waar 
bijvoorbeeld O.M. Ungers met de 
herintroductie van de meetkunde al zoveel 
jaren hard aan werkt. In zijn werk is de 

meetkunde als representatief systeem allang 
uitgeput en gedoemd tot passiviteit. Zij 
communiceert niet meer als systeem, net als 
de cirkels van Weeber symbolen zijn die 
zwijgen. Deze denkbeelden worden pakkend 
door Joost Meuwissen omschreven wanneer 
hij stelt: "waar het echter om gaat is dat typen, 
vormen en vormidiomen van architectonische 

elementen uit het verleden ook steeds in de 
eerste plaats begrippen in theorieën zijn 
geweest. Een geïsoleerde. op zichzelf staande 
citering ervan op het gebouwoppervlak vertelt 
niets over hun inhoud. Hoe scherp 
vormgegeven ze er mogen zijn, het is dan 
alleen hun aanwezigheid die telt. In plaats van 
een goed gekozen verhaal te vertellen zouden 
ze eigenlijk zichzelf voor moeten stellen zoals 
ze werkelijk zijn, 'wie sie eigentlich gewesen', 
namelijk een narrativiteit als zodanig. Ze 
vertellen niet, ze 'zijn' vertelling." 24 
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De mogelijke congestie in het ontwerp is dus 

niet zozeer een natuurlijke conditie in het 
stedelijk ontwerp maar meer een algemene 
conditie die overal in de architectonisch model 
kan worden opgenomen. De plaats binnen de 
stad is hier dus meer 'om het even'. De 

rooilijnen zijn een uitgangspunt maar het 
gebouw wordt niet aan de situatie aangepast, 
ze zijn onderdeel van het verhaal dat wordt 
verteld . Daarmee ontstaat een eigen 
verschijning in beide ontwerpen met een eigen 
identiteit. Hiermee is de architectonische 
discipline niet 'leeg', zoals haar critici stellen, 
zij communiceert vanuit haar eigen 
hoedanigheid als autonome wetenschap in het 
stedelijk leven. 



2.3 Autonomie en prothese 

Monumentaliteit I Nu is de vraag wat 
monumentaliteit betekent voor een locatie als 
de woonwijk Jeruzalem. In het eerste gedeelte 
werd ingegaan op het totstandkomen van de 
wijk met haar betrokken ontwerpers. In 

verschillende publicaties, waaronder het boek 
Toonbeelden van de wederopbouw werd al 
meerdere malen gewezen op de 'waarde' van 
het project. Bij de ingreep moet dus rekening 
worden gehouden met dit gegeven maar 
tevens haar plaats op eisen in het heden. Het 
sociaalruimtelijke programma van toen is de 
these voor de ingreep van nu. Dit levert 
meteen het eerste probleem op: de sociale 
belofte, zichtbaar in de woningen door het 
duplexprincipe, kan niet worden ingelost. 
Ontduplexen op basis van het oorspronkelijke 
ontwerp zou in deze een te rigide oplossing 
zijn. De principes van de middengang en het 
maatsysteem zijn waardevol om te behouden 
als onderdelen van het originele type. De 
ruimtelijke indeling en bouwtechnische 
uitwerking zijn dat minder. Aanpassingen zijn 
hier gewenst, zij het op beperkte schaal. De 
bestaande voorraad wordt aangepast met 
behoud van een aantal van haar 
ontwerpprincipes. In grote lijnen een stelling 
die in het verlengde ligt van het voorstel van 
Bertus Mulder uit 2003. Het eerste deel van 
het proces naar monumentaliteit is het 
zichtbaar maken van de these. Onderdeel van 
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dit proces is het ontbreken van een nieuwe 

vitale boodschap in het ontwerp. De oude 
boodschap wordt zichtbaar maar niet 
voortgezet, een nieuwe ontbreekt. Een nieuwe 
montage of confrontatie ontbreekt op dit 
niveau. Het tweede deel van het proces is de 
antithese. 

De prothese I "Overal waar het functioneren 
van de stad tekort schiet en zij invalide dreigt 
te worden, treed de architectuur op. De 
architectuur komt in plaats van het spontane 
en organische functioneren van de stad, zij is 
een pro-these, iets dat komt in de plaats van 
iets anders." 25 Ook op het niveau van de wijk 
is er geen nieuwe montage. De bestaande 
opbouw van superblokken met tussenruimte 
blijft bestaan. Het gecreëerde lijnenspel dient 

nog steeds als uitgangspunt. Montage kan 
alleen wanneer een reeks verwante termen 
zonder einde bij elkaar komen, zij is dus 
principieel oneindig. 
Monumentaliteit kan niet verkregen worden 
door een montage van oud met nieuw, er is 
een these die een nieuwe antithese mogelijk 
maakt. In het beste geval ontstaat een nieuwe 
synthese. De nieuwe structuur komt dus altijd 
in plaats van, hoewel gebouwd, blijft zij tijdelijk. 
In haar beste geval ontstaat een zekere 
autonomie in de antithese, herleidbaar tot 
hetzelfde principe van autonomie in de these. 
Architectuur kan dus aanpassingen aan de 
stedelijke structuur aanbrengen zonder te 



pretenderen het oorspronkelijke karakter ervan 

te bewaren. Op niveau van de wijk wordt het 
programma van het subject plaatselijk 
doorsneden door de autonomie van het object. 
Tegenover het idee van een complete wijk met 
ontsluiting, woningen en voorzieningen staat 

het vlijmscherpe mes van de architect. Deze 
architect is uitgerust met het autonome 
gebouw, programmaloos en leeg: 'Niets 
menselijks is zijn ontwerp vreemd'. 
Het nieuwe programma wordt als een spons in 

de wijk en het gebouw opgenomen. De 
oorspronkelijke structuur biedt voldoende 
ruimte hiervoor. Nieuwe mogelijke congestie in 

het ontwerp is dus niet zozeer een natuurlijke 
conditie in het stedelijk ontwerp maar meer 
een algemene conditie die overal in de 
architectonisch model kan worden 
opgenomen. De organisatie van het nieuwe 
sociale programma is autonoom ten opzichte 
van de bestaande structuur. De plaats binnen 
de stad of het gebouw is hier dus meer 'om het 
even'. 

De antimontage I Waar montage dus vooral 
berust op een paradigmatisch 
betekenisverband met een oneindige reeks 
verwante termen is monumentaliteit het 
tegenovergestelde. Monumentaliteit is a priori 
syntagmatisch, zij berust op een 
structuurmodel met daarin een eenheid en een 
einde. Dit komt duidelijk in de wijk naar voren 
wanneer de hiërarchische ordening van 
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grondvorm, motief, superblok en tussenruimte 
wordt beschouwd. Ook de woningen kennen 
deze ordening met hun bouwsysteem en 
'tijdelijk' inbouwpakket van duplexwoningen. 

Deze structuur blijft bestaan, ontdaan van zijn 
sociale utopie en doorsneden met een 
antithese. De antimontage functioneert vanuit 
haar eigen theoretisch veld, haar reflecties zijn 
autonoom. 



Hoofdstuk 31 Het project 

3.1 Het ontwerp 

Mijn voorstel is op het eerste gezicht 
behoudend, bijna doorzichtig. Waar de 

stedebouwkundige bureau's die aan de wijk 

werkte uitgingen van een verhouding sloop -

behoud van 50 %, kies ik hier bewust niet 
voor. Confrontatie en montage zijn niet de 
gereedschappen van mijn project. 

Aanpassingen aan de compositie en objecten 
zijn niet uitgesloten, monumentaliteit is echter 

geen montage tussen oud en nieuw. De 
ingreep komt altijd in plaats van het 

bestaande. Zij is niet zelden leeg. Waar het 
bouwkundige of sociale programma te kort 

schiet komt zij als een prothese naar voren. 

Het structuurmodel waarin de oude 
uitgangspunten van de wijk liggen verscholen 
is eindig. De oude grenzen tussen privé en 
openbaar, vormgegeven in de strakke 
rooilijnen aan de straatzijde of in de meer 

ambigue binnentuinen blijven bestaan. De 

oude uitgangspunten: grondvorm, motief, 
superblok en tussenruimte, hier en daar fragiel 
in haar verschijningsvorm zijn in 

zeggingskracht voldoende scherp en bruikbaar 
in de huidige situatie. Op een meer detail 
niveau geldt dit ook voor de constructieve 

(sterk op het maatsysteem gerichte) opbouw 
en onderdelen van het ruimtelijke programma 
als de middengang en het onderscheid tussen 
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verblijf- en faciliterende ruimtes. Op plekken in 

de wijk waar aan het originele ontwerp 
aanpassingen zijn gedaan vanuit een meer 

economisch oogpunt worden echter wel enkele 

binnenterreinen opnieuw vormgeven als 
groene ruimtes. 

Uit de tekeningen die zijn bestudeerd 

in het archief van het NAI blijkt een sterke 

discipline in schaal. De wijkopzet wordt 
uitgewerkt op de schaal 1 : 1000, dit is het 
terrein van de stedebouwer en de 

landschaparchitect . De woningen zijn het 
terrein van de architect en zijn uitgewerkt op 

de schaal 1 : 100. Als laatste is er de schaal 1 
: 1 0 van het detail, een terrein van de 

systeembouwer en de architect samen. Deze 
schalen worden verbonden door de 

ideologische grondslagen die aan het project 

verbonden zijn. Deze zijn in de eerste twee 
delen van hoofdstuk twee uitvoerig 
beschreven. Deze drie ontwerpstappen 
worden nu opnieuw uitgewerkt en toegelicht. 



3.2 Schaal 1 : 1 000 

Belangrijke kenmerken van de wijkstructuur 
zijn de grondvormen, de motieven, de 
superblokken en de tussenruimtes. Naast de 
strakke structuur is er de tussenruimte. Deze is 
opgevuld door bebouwing voor scholen, 
kerken en winkels . Met deze opzet 
beantwoorde de wijk aan de nieuwe idealen 
van na de oorlog. Een sociaal programma 
waarin de beloftes echter letterlijk niet zijn 

ingelost ( ontduplexen heeft grotendeels nooit 
plaatsgevonden). 

De motieven van de L-vormige blokken die 
samen een hof vormen is het meest duidelijk 
tussen de Hugo de Vrieslaan, de van 't 
Hofflaan, de Maxwellstraat en de Pieter 
Zeemanlaan. Waar deze structuur minder 
helder is, wordt dan al snel naar de 
sloophamer gegrepen. Economische 
beginselen vormen de basis voor het 
nieuwbouw betoog. De woningen zijn echter in 
het bezit van maatschappelijke organisaties, 
de grondeigendom ligt bij de gemeente via het 
erfpachtsysteem (waarvan de pachtdata 
verstreken zijn). De omgeving van de wijk (het 
stadsdeel Watergraafsmeer) heeft de laatste 
jaren aan dynamiek gewonnen. 

Watergraafsmeer is een stadsdeel dat inzet op 
differentiatie van woonomgevingen binnen 
haar grenzen.26 De ruimtelijke identiteit van de 
verschillende wijken (waaronder 'Jeruzalem') 
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dient in de toekomst dan ook als uitgangspunt 
voor verdere ontwikkelingen binnen deze 
wijken. 

De wijk is een relatief rustige welgestelde 
groene omgeving gefundeerd op de lusthoven 
van twee eeuwen geleden. Veel bewoners 
nemen dan ook de bouwtechnische problemen 
voor lief omdat de kwaliteit van de 

woonomgeving veel goed maakt.27 Mien Ruys 
voelde de onvolkomenheden van het wonen in 
de duplexwoningen goed aan. Zij gaf de wijk 
een groenstructuur met een ongekende 
variatie van planten en bomen. De beplanting 
is zowel in de zomer als in de winter 
gevarieerd in kleur en vorm. In het voorjaar en 
de zomer zijn er de bloeiende heesters en het 
paars van de lavendel. In de herfst en de 
winter zijn er de gele bladeren van de berken 
met de rode takken van wilg en berberis en het 
groen van de rhododendrons. 



Een structuur die wellicht wordt aangetast bij 
grootschalige sloop en nieuwbouw. Waar bij 
de westelijke tuinsteden wijken hun sociale 
dragers verloren en concensus tijdens het 
ontwerp- en bouwproces leidde tot 
verschraling blijft 'Jeruzalem' daar 
ogenschijnlijk vrij van. Om de woningen deze 
duurzaamheid te laten behouden zijn ingrepen 
echter wel noodzakelijk. Nu langzaam de oude 
bewoners verdwijnen, dreigt het gevaar van 
verouderde woningen met lage huren ook hier. 
Het ontwerp zet dan ook in op een 
differentiatie en woonkwaliteit van de nu nog 
monotone bouwblokken. Er moet dus plek zijn 
voor de oudere bewoners maar er is ook 
ruimte voor nieuwe bewoners. De toegepaste 
technieken behouden een grote 
terughoudendheid ten opzichte van het 
aanwezige. Enkel waar de structuur niet 
functioneert, volgt een ingreep. 
Architectuur is ook het durven nalaten van 
extreem bouwkundig 'geweld' en de bestaande 
fragiele structuur met zijde handschoenen te 
benaderen. De wijk krijgt dan ook een aantal 
minimale ingrepen, speldenprikken die de 
bestaande structuur rehabiliteren. 
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Oe wijk en zijn voorzieningen, het omliggende 
groen en de tussenruimte, de voorgestelde 
sloop. 



Ingreep 1 I In het oorspronkelijke ontwerp 
werd de L-figuur gevormd door twee rijen 
woningen en een hoekwinkeL Deze structuur 
is sociaal en economisch niet meer houdbaar. 

Het nabij gelegen winkelcentrum aan het 
Christian Huygensplein en het buurtcentrum 
aan de van 't Hofflaan hebben deze 

straatwinkeltjes overbodig gemaakt, leegstand 
is hun deel. Op de hoeken worden de 
winkeltjes gesloopt. De lege ruimte wordt niet 
opnieuw ingevuld. Ze vormt een nieuwe 
doorgang naar de binnenhoven. Hierdoor 
ontstaat een nieuwe, directe relatie tussen de 
openbare ruimte aan de straatzijde en de 
groene binnenhoven. Van de aanliggende 
gevels worden de houten schroten verwijderd. 
De oorspronkelijke structuur van betonpanelen 
wordt gereconstrueerd. De bestrating van de 
pleintjes op de binnenhoven wordt 
doorgetrokken tot de versmalling bij de twee 
hoeken. De groenstructuur aan de binnenzijde 
van de hoven wordt niet aangepast. De 
diagonaal die Mien Ruys voor de hoven 
ontwierp wordt opnieuw betrokken in de 
stedelijke structuur door haar te koppelen aan 
de publieke ruimte aan de straatzijde. De 
buitenruimte van de tuintjes op de begane 
grond zijn voldoende groot. De ruimte in de 
hoven blijft een plek waar bewoners elkaar 
kunnen ontmoeten en die direct is geschakeld 
aan de buitenruimte van de hoekbebouwing. In 
de bijlage is van deze ingreep een 
perspectieftekening bijgevoegd. 
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Principe van de doorbraak: verwijdering van de 

hoekbebouwing en doorzetten van de 
diagonaal die is ontworpen door Mien Ruys. 



Ingreep 2 De hoven aan de 
Pekelharingstraat zijn gevuld met woningen. 
Deze woningen doen afbreuk aan het 
algemene beeld van de totale hofstructuur in 

de wijk. Bij sloop van deze woningen ontstaat 
er een nieuw beeld van een haak met drie 
zijdes gelegen aan een doorgaande weg. Een 
principe dat bekend is uit de tuinstad ideologie. 
De orientatie van de woningen is in de 
bestaande situatie echter anders. Zo ontstaat 
een prothese die wordt gevormd door iets weg 
te halen en een nieuw hofprincipe toe te 
voegen. Als basis hebben zij hetzelfde 
referentiekader, de nieuwe situatie gebruikt de 
historische grondstof voor een nieuwe 
interpretatie. Het sociale programma 
ondergaat een soortgelijke ontwikkeling. 

Het gedeelte van de wijk ligt zeer 
gunstig ten opzichte van de A 10, maar is 
tevens een rustige hoek binnen de wijk. De 
situering is ideaal voor gezinnen met kleine 
kinderen. Hier worden de woningen dan ook 
'ontduplexed' en vervangen door 
eengezinswoningen met drie slaapkamers. Het 
bouwblok dat evenwijdig aan de 
Pekelharingstraat ligt wordt ingericht als 
beneden- en bovenwoningen en is geschikt 
voor alleenstaanden. De parkeerplaatsen die 
nu aan deze straat aanwezig zijn hebben 
voldoende capaciteit om het wagenpark op te 
vangen. In de bijlage is van deze ingreep een 
perspectieftekening bijgevoegd. 
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Principe van het nieuwe hof: verwijderen van 
twee bouwstroken binnen de U -vorm 



Ingreep 31 De tussenruimte is een belangrijk 
element van de wijk. Naast het wonen in de 
hoven zijn er de bijzondere functies en de 
ruime ontsluiting aan de Van 't Hofflaan. Deze 

laan (voorheen Maliebaan) komt al terug op 
een kopergravure uit 1725 van Daniel 
Stopendael. Daarop is te zien hoe de laan 
gebruikt werd om te flaneren tussen de 
bomen. Tegenwoordig loopt zij vanaf het 
winkelcentrum naar het Darwinplantsoen 
dwars door de wijk heen. Aan de zijde waar de 
tuinen van de woningen liggen (noordwest) 
bestaat een grote lege ruimte. Een trottoir is 
hier nu niet aanwezig. Hierdoor mist deze laan 

de allure die bijvoorbeeld de Hugo de 
Vrieslaan wel heeft. 

Kopergravure van Daniel Stopendael 
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Voorgesteld wordt om een rij bomen vanaf de 
kerk tot het Darwinplantsoen te planten en 
over deze lengte een voetpad aan te leggen. 
Dit voetpad sluit aan op de bestaande paden 

die naar de hofjes van de Snelliusstraat, de 
Bakhuys Roozenboomstraat en de 
Daltonstraat lopen. 
Zij komt uit bij de bestaande woningen aan de 
rand van het Darwinplantsoen en het 
plantsoen zelf. Zo wordt met minimale 
middelen het idee van de laan versterkt op een 
manier die aansluit bij haar oorspronkelijke 
uitgangswaarde. De Van 't Hofflaan wordt 
versterkt als element van tussenruimte in de 

wijk. Gelijk aan de tweede ingreep wordt een 
gedeeld referentiekader (historische 
ondergrond) gebruikt om een nieuwe invulling 
aan het plan te geven. In de bijlage is van 
deze ingreep een perspectieftekening 
bijgevoegd. 



3.3 Schaal 1 : 1 00 

De oorspronkelijke situatie I De vorm van de 
blokken is strak en kent geen uitstulpingen. De 
bergruimte is binnen de woningen gelegen. 
Hiermee ontstaat een helder en begrensd 
stedebouwkundig beeld. Er zijn twee ingangen 
(onder- en bovenwoning), waaNan de 
hoofdingang (boveningang) is geaccentueerd 
met een stalen luifeltje. Aan de straatzijde zijn 
de woningen bekleed met betonpanelen. De 
hemelwaterafvoer komt ritmisch terug op het 
stramien van de woningscheidende wanden. 
Aan de tuinzijde zorgen de bakstenen 
schoorstenen voor hetzelfde effect. Hiermee 
wordt ook de privé buitenruimte aan de 
tuinzijde helder. De oorspronkelijk technisch 
zeer vernuften gevelkozijnen van hout en glas 
aan de tuinzijde zijn veNangen door mindere 
kunststofvarianten. De wel uitgetekende 
tuinmuurtjes van stalen buizen zijn nooit 
uitgevoerd. De verblijfsruimtes zijn aan de 
buitengevels gelegen. De woningplattegrond 
wordt ontsloten door de al eerder genoemde 
'middengang'. 

De woningen zijn gebouwd in het 
Dotrement-Ten Bosch bouwsysteem. Zij 
bestaat uit een skelet van betonnen kolommen 
en balken die aan de buitenzijde zijn bekleed 
met witte, betonnen platen. Dit systeem is een 
van de vele betonbouwsystemen die in de 
jaren na de oorlog werden toegepast. Het is 
echter uit de gratie geraakt na de eerste 
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projecten. Door de geringe kolomafstand in de 

gevel konden moeilijk grote gevelopeningen 
worden gerealiseerd. In de bijlagen zijn 
tekeningen van de oorspronkelijke situatie 
opgenomen. 

Bouwtechnisch zijn de woningen, 
ondanks de renovaties uit de jaren 80 niet 
meer van deze tijd. De buitenmuren en vloeren 
zijn niet geïsoleerd. Op het dak is later wel 
isolatie aangebracht. De verdiepingsvloer (van 
betonnenliggers) is in de scheidingswanden 
verbonden met de naastgelegen woning 
(vermoedelijk vanuit stabiliteits oogpunt). 
Ter plaatsen van de keuken en de badkamer 
ligt er een betonnen plaat op. Parallel aan de 
scheidingswanden loopt ongeveer halverwege 
een onderslagbalk die is opgelegd op twee 
kolommen en is verbonden met de gevel. De 
begane grondvloer is ter plaatse van de woon
en slaapkamer uitgevoerd als balklaag op een 
betonnen ondeNioer. De gas-, elektrische-, 
water-, en verwarmingsinstallaties zijn sterk 
verouderd. De sanitaire ruimtes en de keuken 
kennen tussen de woningen onderling zeer 
sterke verschillen. 



Oe wijk net na de oplevering Oe wijk nu 

- 33 -



Het nieuw ruimtelijke programma I De 
oorsprong van de verschillende ruimtelijke 
programma's ligt verscholen in het ontwerp uit 
de jaren vijftig. In het theoretisch kader werd 
eerder al gesproken van 'het type'. De eerste 
ideeën van het onduplexen zijn dan ook niet 
gekopieerd of perfect uitgewerkt. Het type 
dient als basis voor de verdere uitwerking van 
de verschillende programma's. Alles wat 
binnen de grenzen van het type bedacht kan 
worden is mogelijk. Daarom ook de term 
rehabilitatie en geen restauratie. Binnen de 
ingreep is ruimte voor nieuwe woonvormen. Er 
blijft echter de behoefte naar de bestaande 
boven- en benedenwoningen aangevuld met 
de eengezinswoningen (onduplexen). De 
ruimtelijke aanpassingen zijn gebaseerd op de 
afgebeelde modellen op de volgende pagina. 
De middengang wordt geaccentueerd en vormt 
een scheiding tussen de facilitaire ruimte aan 
de straatzijde met de verblijfsruimte aan de 
tuinzijde. In de bijlage staat de uitwerking van 
de modellen in de vorm van tekeningen. 
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De Gevel I Aanpassingen aan het gevelbeeld 
kennen twee redenen. Als eerste zijn er de 
elementen die in de jaren tachtig zijn 
'gerenoveerd'. Het bouwsysteem is nog fragiel 
aanwezig, kunststof en trespa bepalen het 
huidige gevelbeeld. Gezocht is om met respect 
tot het oorspronkelijke beeld de gevel te 
herstellen. Ook voor de gevel geldt dat het 
type maatgevend is. Dit wil zeggen dat binnen 
de grenzen uitvoerig is gestudeerd naar een 
eigen interpretatie. Zo is onduidelijk of de 
betonnen panelen aan de achterzijde ooit 
helder aanwezig zijn geweest. Zo worden zij 
echter wel terug gebracht. 

Wijziging in het ruimtelijk programma 
is de tweede rede om aanpassingen aan het 
gevelbeeld te doen. Dit komt het sterkst naar 
voren bij de hoekbebouwing. Hier wordt een 
nieuwe ruimte aan de woningen toegevoegd. 
Deze gemeenschappelijke woonkamer vormt 
een nieuwe buffer tussen de straat en de 
woningen. Hetzelfde gevelprincipe van de 
tuinzijde wordt opnieuw toegepast. Ook hier 
vormt een groot kozijn de overgang tussen 
privé en openbaar. Een houten kozijn dat gelijk 
ligt met de andere kozijnen aan de straatzijde. 
De structuur herinnert aan de oorspronkelijke 
kozijnen maar vormt een nieuw geheel over 
verschillende stramienen van de gevel. 



Oe bestaande situatie en het ruimtelijk 
idee. 
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Huisvesting voor ouderen, huisvesting voor 
jongeren. 



3.4 Schaal 1 : 10 

Het archief van Ben Merkelbach in het NAi 
toont een uitgebreid overzicht van de studie 
naar het bouwkundige detail. Voornamelijk de 
kozijnen aan de tuinzijde van de woningen zijn 
zorgvuldig uitgewerkt. De renovatie uit de jaren 
tachtig heeft dit krachtige gevelbeeld 
vertroebeld. De kunststofkozijnen volgen nog 
maar gedeeltelijk het oorspronkelijke ontwerp. 
Daarnaast is de dakrand met trespa bekleed. 
Voorgesteld wordt om opnieuw houten 
kozijnen te gebruiken en de betonnen dakrand 
terug te brengen. Aan de straatzijde wordt het 
beeld met de betonpanelen behouden. Ook 
hier worden de trespa dakranden verwijderd. 
Zoals eerder besproken word plaatselijk een 
nieuwe ruimtelijke ingreep toegevoegd. Dit 
nieuwe programma krijgt in de gevel een eigen 
expressie. De bestaande beukmaat blijft 
gehandhaafd, de deuren en het keukenraam 
verdwijnen. Het nieuwe gevelelement wordt 
uitgevoerd als een houten kozijnen over de 
breedte van de oorspronkelijke woning . De 
diepte correspondeert met die van de andere 
kozijnen in de gevel . Zoals bij de achtergevel 
het geval is wordt ook hier het maatsysteem 
van de gevelkolommen herkenbaar gemaakt. 
Daarnaast zitten er enkele kleine verwijzingen 
naar de oude toestand zoals een extra 
raamstijl waar eerst het keukenraam zat. 
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Waar de hoekbebouwing wordt 
verwijderd ontstaat een nieuwe doorgang naar 
het hof. Ook hier komt op de begane grond 
een kozijn. Zij versterkt de relatie tussen de 
inwendige publieke woonkamer en de 
overgang tussen hof en straat. 

De middengang, een ontwerpelement 
wat al eerder is besproken, wordt versterkt 
door de plaatselijke toepassing van een 
'lichtstrook' over het bouwblok. Deze glazen 
strook verscherpt een van de oude 
ontwerpprincipes die door Mart Stam is 
meegenomen uit de Duitse ontwerppraktijk uit 
Frankfurt. Zij zorgt tevens in de woningen voor 
extra daglichttoetreding in de keukens. 

In de bijlage zijn enkele principe details 
opgenomen. 



Hoofdstuk 4 1 Conclusies 

De woonwijk 'Jeruzalem' heeft een kwalitatief 
belang voor de woningbouwproductie van na 
de tweede wereldoorlog. Zij biedt een 
samenkomst van sleutelfiguren uit de 
Nederlandse ontwerppraktijk. Zo verleent zij 
inzicht in een rijk scala van ideeën als: de 
hakenverkaveling, het duplexprincipe, de 
woonwijk in open bebouwing, en de nieuwe 
plattegrond met middengang. 

In het theoretisch kader is deze positie 
uitgewerkt aan de hand van thema's als: 
rationaliteit, wonen en monumentaliteit. De 
oorspronkelijke opgave van het project 
onderzocht het schisma tussen 
monumentenzorg en architectuur. De 
stedebouwkundige bureau's die aan de wijk 
werk(t)en tonen aan dat dit schisma blijft 
bestaan. De historische uitgangswaarden 
worden gereduceerd tot een enkele grondvorm 
en deze wordt vervolgens gerenoveerd. Mijn 
project zoekt naar oorspronkelijke 
uitgangswaarden en geeft die een nieuwe 
invulling in het heden. Zo is al in een vroeg 
stadium de gebouwstructuur doormiddel van 
modellen onderzocht. Dit 'type' diende als 
basis voor de uitwerking van mijn project. 
Architectuur onderzoekt historische principes 
om deze vervolgens nieuw leven in te blazen 
in het heden. Het streven naar een 
architectonische monumentaliteit (zonder 
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schisma) wordt hier; de herinterpretatie van het 
oorspronkelijke ontwerpmodeL De wijk wordt 
niet gesloopt en gerenoveerd maar 
gerehabiliteerd. 

Naast het theoretische veld kent de 
wijk ook een sociale dimensie. Zij biedt 
onderdak aan honderden Amsterdammers. 
Mensen die er vaak al lang wonen, maar 
kennende de leus 'Jeruzalem blijft, wij wonen 
hier prachtig', nog steeds zeer aangenaam. 
Een groep oudere bewoners waarvoor binnen 
de wijk oplossingen zijn gezocht. Zo zijn er 
enkele woongebouwen ontwikkeld op basis 
van een 'gebouw- en wijktype'. Woningen met 
een bufferruimte aan de straatzijde en een 
gemeenschappelijke woonkamer. Er is ook 
ruimte voor nieuwe woonvormen. Zo komt er 
meer plaats voor gezinnen en jongeren met 
een kleine beurs. Een differentiatie in het 
woningaanbod. 

Het oude krachtige gevelbeeld wordt 
hersteld. De straatzijde en tuinzijde worden op 
de hoeken, waar voorheen de winkeltjes zaten, 
opnieuw vorm gegeven. De diagonaal 
ontworpen door Mien Ruys wordt doorgezet. 
De wijk krijgt een nieuwe groen drager door 
het scherper maken van de Van 't Hofflaan. 
Met een brede architectonische interpretatie 
van het verleden wordt de wijk voorzien van 
een toekomst met behoud van haar 
karakteristieke waarden. 
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