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SAMENVATTING
Open groene ruimtes en een s te rk gemeenschapsgevoel kenme rkten de nieuwe
woonwijken in de jaren vijftig. Het hedendaagse beeld van diezelloe wijl<en wordt
gedomineerd door grootschalige sociale problemen. De oorzaak hiervan wordt vooral
ge:wcht in het eenzi.idige woningaanbod en het bouwkundige verval van de wo ningen.
Sloop lijkt vaak de enige (economisrh rendabele) oplossing te 'l.ijn.
Door de recente erkenning van de cultuurhistorische waarde van naoorlogs er(~oed
is slopen nu mi sschien niet meer zo vanzelfsprekend al s enkele jaren geleden, maar de
werkelijke waarde wordt vaak niet ingezien. Binnen de hedendaagse, gedilTerentieerde
maatschappij vindt de oorspronkelijke ideol ogie via de architectuur nauwelijks
aansluiting met het heden. In plaats van een symbool voor een hechte gemeenschap zijn
de wederopbouwwijl<en juist een zinnebeeld g-eworden voor het tegenoverges telde: de
moderne, onthechte maatschappij.
In de hedendaagse praktijk wordt duidelijk dat men enigszins stuurloos is en niet
goed weet om te g-aan met het naoo dogse erfgoed. In het huidige (non)beleid gaat
nieuwbouw steeds meer de ruimte di cteren en maakt de resterende bes taande gebouwen
en stedenbouwkun<lige structuren ondergeschikt. Toch is het moeilijl< te geloven dat de
Ne<lerlandse samenleving in vijftig j aar zodanig getransformeerd is, <lat de toenmalige
ideologie di e verschol en lag in de gebouwde omgeving, al haar kracht vedoren heet't.
Een urgente vraag is: hoe kan het hedendaagse 'schuim' als hi storische laag van het
huidige decennium ingepast worden in de ruimtelijke s tructuur van een naoorlogse
woonwijl< zon<ler de i<leologie van de jaren vijftig te o ntkennen?
Het rneest kenmerkende voor dejaren vijftig in Nederland is het balanceren tt1ssen traditie
en verniet1wing, dat 01H.ler andere tot uitdrt1kking kwam in contlicten tussen de o udere
en jonge generaties. Deze periode kan gezien worden a ls een overgangsperiode van een
traditioneel georg aniseerde maatschappij naar een moderne samenleving. Er wordt ook
wel gesproken over een stllle revol11t1e, door<lat de moderne ontwikkelingen \'Ooral onder
het oppervlak plaatsvonden. Aan het oppervlak was er voo1·al s pral<e van een consensus.
Men probeer<le gezamenlijk de 'l.ware oorlogsjaren te boven te komen.
Een belangrijke opgave was het herbouwen van g-ebombardeer<le wijl<en en het u itbreiden
van de steden. D e wijl<en die na de oorlog in rap tempo gebo uwd werden, zijn hoota za kelijk
gebaseerd op de wykgedaclzte; een o rdeningsmodel voor de samenleving in de stad, waal"in
de gemeenschap als geheel een belangrijl<ere plek innam dan het individu. Door het steri< e
geloof in de maakbaarheid van de samenleving en de heersende consensus was er een
groot draagvlak voor dit i<leologische gedachtegoed. De a rchitectuur en stedenbouw
van de jaren vijftig moesten uitdrukking geven aan de maatschappelijke utopie die men
nastreefde: een saamhorige gemeenschap als voorwaarde voor een gOt'd le,·en.

Opdrachtgevers, architenen en s tede nbouwe rs verloren zich echter in de omvang
van de wederopbouw- en uitbreidingsopgave. E r werd vooral aandacht be.steed aan de
s tedenbouw kundige structuren e n de ind ividuele woning was ondeq~eschikt. M en ging
uit van ges tandaardiseerde woningplattegronden en bouwsys temen, waardoor gezin nen
aa n elkaar ge lijk gesteld werden. Het keurslijf <lat men min of mee r opgelegd kreeg,
manifesteerde zich in de eindeloze aaneenscha keling va n vrijwel identiel1e won ingen.
Ondanl<s de beeldloze architectuur was er in de jaren vijftig toch s pra ke ,·a n een levendig
s tr aatbee ld. Men voelde zich sterk verbonclen met el kaar en de open bare ruimt e nam
hierdoor een belangrijke plel1 in in het dagelijl1se leven.
H oewel architecten en stedenbouwers de impact van hun plannen ni et geheel konden
ove rzi en, was hun keuze om te focussen op de grotere schaal niet onbewust gemaakt.
Met de wederopbouwarchitectuur werd in de ja ren vijftig al de probl ema ti el< ornt rent de
leefbaarh eid van de moderniteit aangestip t. Toe n werd nog geprobee rd om de sociale en
culturele diversificatie di e de moderni se rin g teweeg bracht te onderdrul1ken. De waa rde
die aa n het grote re geheel werd ge hecht, is duidelijl1 terug te zien in de 'generieke' geve ls
van de woongebouwen.
Het aan elkaar gelijk stellen van burgers is in deze tijd niet meer denkbaar. Men laat
zich tegenwoordig niet meer een leve nsstijl voorschrijven, m aa r maal<t gebr uik van de
mogelijkheid om in grote mate 7.elf een manier van !even te bepalen, en om zieh op allerlei
ma nieren van de massa te ondersc heiden. Een groot verschil met de jaren vijftig is dat
in het heden het individu prioriteit lijkt te hebben in plaats van de gemeensc hap. Een
gevolg van de toegenomen inclividua li se ring is clat de sociale cohesie s tee(ls meer afneernt
e n dat van gemeenschappelijl1e identificatie zoals in de jaren vijftig minder sprake is.
Mensen leven ec hter ni et solita ir; voor dagelijkse behoefte n, maar ook voor het bepalen
van hun eigen ide ntiteit is men afhankefijl1 van andere mensen. Alleen door een bepaalde
houding aan te nemen ten opzichte van een gemeenschap manifesteert ee n persoon zich
als individu.
Met behulp van de schmmtheone van Pe ter Sloterdijk, waarin hij 'sch uim ' al metafoo r voor
de hedendaagse maatschappij gebruil1t, kan va n de maatschappelijke tweest rijd tussen de
massa en het individu een vertaling· gemaakt worden naar een ruimtelijl< vraagstuk over
overgangen tuss en prive en ope n bare ruirntes. Het proces van het same ngaan e n lrnappen
van 'bellen' gaat over het afbakenen van persoonlijke ruimte binnen de rnaatschappij.
Men moet daarbij niet a lleen denken aan fysiel<e beg renzingen, zoa ls rnuren en hel1ken ,
maa r jui s t aan ervaringsdime nsies bepaald door communicatie, waarbi.i Sloterd\jk een
hijzondere ro l toekent aan moderne media als televisi e en internet.

SAMENVATIING
De jaren vijftig en het huidige decennium hebben als overeenkomstig thema: de
leefllaarheid van de moderniteit. De omg-,rngsvormen met de moderne rnaatschappij Iopen
in heide period en echter sterk uiteen. Door de ambivalen te relatie tussen het geuachtegoed
van de jaren "ijftig en van de heuendaagse maatschappij ruimtelijk zichtbaar te maken,
onts taat een interessant spanningsveld in de gebouwde omgeving dat tevens een positieve
ervaring van het naoorlogse erfgoed rnogelijk maakt. De werkelUl<e ontwerpopgave in
wederopbouwwijl1en is tweeledig: het gaat over het herstellen van sociale s tructuren en
daarmee ool< over het terugbrengen van het besef dat men hoven alles deel uit maakt
van een gerneenschap, en tegelijkertijd over het toestaan en zelfs stimuleren van de toeeigening van ruimte, zodat de hedendaagse diversiteit een plel< lrnn opeisen binnen de
naoorlogse woongebouwen.
Op basis ,·an dit onuerzoek is een nieuwe ontwerpmethodiek geformuleerd voor het
naoorlogse woondomein, <lie recht doet aan de geschiedenis wnd er te verval len in een
ordinaire renovatie die zeker op de lange termijn weinig bijdraagt aan een positieve
wij ld>eleving. De ingrepen die geclaan worclen in de hestaande bebouwing moeten
in de eerste plaats voortlmmen uit de wil om de oorspronkelijk geclachten achter de
wederopbouwarchitectuur uit te vergroten en om aansluiting te zoeken met het heden.
De belangrijkste uitgangspunten van deze ontwerpmethodiel< zijn:
I
De sociaal-culturele verschillen tussen de jaren vijftig en het heden moeten
erl1end worden, en de daaruit volgende conclusie, dat het streven naar eenvormigheid op
elk schaalniveau losgelaten moet worden, moet geaccepteerd worden.
2
Men rnoet inzien dat vooral bij transformatie een grote variatie aan ingrepen
denldiaa r is, die de uitwerking van de architectuur op haar omgeving wezenlijk kunnen
veranderen. Hoewel wederopbouwarchitectuur als star en autoritair wordt ge1.ien, biedt
de systernatische constructie van de meeste gehouwen oneindig veel mogelijkheden
voor aanpassingen en vooral voor lokale incis ies, waarmee het functioneren van het hele
woongebouw beYnvloed kan woruen.
3
De focus moet verbreed worden door te zoeken naar ontwerpmogelijkheden op
een kleiner schaalni\'eau. Alleen door aandacht te besteden aan de architectuur zelf en
haar clirecte omgeving, is het mogelijk om he t weerbarstige karakter aan te pakken en
in lmrte tijd een wezenlijk verschil te rnal<en in de wijl<beleving. De gebouwde omg·eving
moet van micro naa1· macro niveau benaderd worden, in plaats van andersom rnals in de
jaren vijftig.
Het eerste aandachtspunt is de individuele woning; de meest persoonlijke steer in de
gel>ouwde omgeving. Door de differentiatie van de maatschappij binnen een woongebouw

te faciliteren in de vorm van verschillende woningtypen wordt bet bes taan ervan erkend.
Echter, alleen daar waar nodig wordt een nieuw gevelelement ingevoegd, 7.oclat de
'generieke' gevels grotendeels behouden worden . De diversiteit voegt zich zo letterlijl1
naar een groter geheel, en tegelijkertijd eist het heden een plaats op binnen de kaders van
de jaren vijftig.
Het tweede aandachtspunt is het reguleren van cle verschill en, ofwel het faciliteren van
het spel van af/.ondering en omarming door fysieke kaders te bieden als houvast en
tegelijl1ertijd het overschrijden van deze lrnders door communicatie te stimuleren. Het
maken van forrnele srheidingen tussen publieke, prive en collectieve ru imtes staat in eerste .
instantie voorop. Door de typen ruimte vervolgens op doordachte wijze ten op1.ichte van
elkaar te positioneren ontstaat een ruimtelijke menging. Ondanks de formele grenzen
rnoeten bewoners hun persoonlijke ervaringsruimte ook nog afbakenen, waarbi.i 1.e voor
de keuze staan orn zich af te zonderen van of juis t te voegen bij 'de g roep'.
Tot slot, om een passend woondomein voor de hedendaagse me ns te creeren in een
wederopbouwwijk, is het van belang om een dialoog aan te gaan met rnaatschappelijke
en architectonische ontwikkelingen uit de jaren ,·ijftig. Het voornaamste doel van de
transformatie , ·an naoor logs woongebouwen is om de oorspronkelijke gedachten achter de
wederopbouwarchitectuur uit te vergroten en te koppelen aan het heden . De wijze waarop
'schuim' ingebed wordt in de bestaande bebouwing, laat zien clat de hedendaagse diversiteit
past in het stramien van de jaren vijftig, zonder dat de onderlinge verschillen verloren
gaan. De aanwezigheid en het belang van het grotere geheel wordt benadrukt door de
architectuur, die het 'generieke' duidelijk ervaarbaar rnaakt zodra met een voet buiten de
deur 7.et. Het raamwerk dat in de jaren vijftig gecreeerd werd en waarop de samenleving
lwn steunen en lwn doorgroeien, heel!: opnieuw een belangrijke ml gel1regen binnen het
heclendaagse woondomein. Tegelijkertijd worden de maatschappelijke ontwil1kelingen
zichtbaar die in de .iaren vijftig onderhuids al ingv.et werden. De icleologie van de
wecleropbouwperiode is ervaarbaar in de architectuur en krijgt een positieve betekenis in
het hedendaagse dagel ij l<se Ieven. De arc hi tectuur rnrmt daardoor pas echt een tastbare
herinnering aan de bijzondere jaren vijftig.
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INLEIDING : DE NAOORLOGSE STAD IN DE 21e EEUW

In de herfst van '2007 was het eindelijk zover. Na het bereiken van
een respectvolle leeftijd van (ruim) vijftig jaren werden honderd
naoorlogse gebouwen benoemd tot rijksmonument. De titel van
het boek dat is verschenen naar aanleiding van deze gelegenheid,
is veelzeggend: Monumenten van herrezen Nederland.'
Deze
wederopbouwarchitectuur vormt een tastbare herinnering aan een
periode waarin een natie de kracht hervond om een vuist te maken
tegen het verleden en te bouwen aan een betere toekomst.
De erkenning van de cultuurhistorische waarde van Nederlandse
wederopbouwarchitectuur was een eerste en vooral noodzakelijke
stap in het kader van bescherming en integratie van dit waardevolle
erfgoed. Het ouder worden van de naoorlogse architectuur heeft
namelijk een keerzijde. Onder andere door achterstallig onderhoud en
een veranderende vraag zijn wederopbouwwijken in verval geraakt.
De verpaupering in deze probleemwijken staat momenteel zelfs hoog
op de politieke agenda. Een groot aantal van de prachtwyken van
minister Vogelaar dateert uit de wederopbouwperiode. In veel steden
hebben naoorlogse bouwblokken reeds plaats gemaakt voor andere
woonvormen, waarover men beweert dat ze beter voldoen aan de
vraag van deze tijd. Vooral economische overwegingen zijn vaak
doorslaggevend bij de besluitvorming over de toekomst van deze
wijken.
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De reden waarom de cultuurhistorische waarde van het naoorlogse
erfgoed vaak niet wordt ingezien, is de vervreemdende werking
van de architectuur. Haar oorspronkelijke functie was het bieden
van een stevige basis voor een goed leven, waarbij de burger tevens
'beschermd' werd tegen de invloeden van de modernisering. De
saamhorigheid die op grote schaal bestond, was een belangrijke
voorwaarde voor het functioneren van dit concept. De sociale cohesie
is nu grotendeels verdwenen en van gemeenschappelijk identificatie
in nauwelijks meer sprake. Men ziet tegenwoordig alleen nog maar
de eindeloze repetitie van vrijwel identieke woongebouwen. Het
weerbarstige karakter van de~.e architectuur roept weinig sympathie
op. Deze 'scheuring' in de beleving van het naoorlogse erfgoed wordt
ook wel aangeduid als het schisma in de naoorlogse stad. 0
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De discussie omtrent dit schisma in de Nederlandse
wederopbouwwijken verloopt moeizaam. Ik verwonder me over de
huidige omgangsvormen met ons naoorlogs erfgoed. Ontwikkelaars
sturen aan - meestal gesteund door de politiek - op grootschalige
sloop om plek te maken voor nieuwe plannen. Maar ook architecten
kiezen vaak voor het plaatsen van andere woonvormen, waaruit blijkt
dat zelfs zij geen mogelijkheden zien om de wederopbouwarchitectuur
en -stedenbouw een plek te geven in de hedendaagse maatschappij.
Toch zijn er meer mensen die zich verbazen over de huidige gang
van zaken. Bijvoorbeeld Aaron Betsky, voormalig directeur van het
Nederlands Architectuurinstituut:
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Het is moeilijk te geloven dat de Nederlandse samenleving in vijftig
jaar zodanig getransformeerd is, dat de toenmalige boodschap die
verscholen lag in de gebouwde omgeving, al haar kracht verloren
heeft. Het is niet mijn bedoeling om een diepgaand betoog te houden
voor de monumentenstatus van wederopbouwarchitectuur. Dat is
slechts voor enkele gebouwen weggelegd. Daarbij zou men met het
'musealiseren' van de woongebouwen voorbijgaan aan de oorsprong
van de7.e woonarchitectuur, die ontworpen is voor de 'gewone man'.
lk ben van mening dat sloop 6f renovatie niet de enige denkbare
oplossingen zijn voor de problematiek in de naoorlogse stad.
Om met een nieuwe blik de (her)vormgeving van wederopbouwwijken
te benaderen is de theorie van de geschiedfilosoof Frank Ankersmit
over de historische ervaring interessant. Waar 'nieuw' en 'oud' elkaar
ontmoeten in de ruimte, bestaat de kans op een historische ervaring
zoals hij deze beschrijft in zijn boek De sublzeme historische ervarlng:
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Bij de herstructurering van wederopbouwwijken komen twee
tijdsperioden samen: de jaren vijftig en het huidige decennium."
In het huidige (non)beleid is van een samenkomst waar Ankersmit
over spreekt, echter geen sprake. Nieuwbouw gaat steeds meer
de ruimte dicteren en maakt de resterende bestaande gebouwen
en stedenbouwkundige structuren ondergeschikt. Maar kan de
ogenschijnlijk tegenstrijdige relatie tussen de gedachten achter de
vijftigjaar oude wederopbouwwijken en de hedendaagse maatschappij
nietjuist tot een interessant ontwerpuitgangspunt leiden? Wanneer
<lit spanningsveld zichtbaar gemaakt wordt in de ruimte, kunnen
wederopbouwwijken ook in het heden betekenis krijgen zonder <lat
de geschiedenis van de plek ondergesneeuwd raakt.
Om deze ambivalentie te vertalen naar de derde dimensie moet er
gezocht worden naar een ruimtelijk concept <lat voortkomt uit een
interpretatie van de hedendaagse maatschappij en <lat ingepast kan
worden in de bestaande naoorlogse structuren. De sclwimtheorie van
de Duitse filosoof Peter Sloterdijk, waarin hij 'schuim' als metafoor
gebruikt voor de maatschappij van de eenentwintigste eeuw, vormt
hierbij een belangrijk fundament. De hoofdvraag die uiteindelijk
beantwoord moet worden, is:
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In het eerste deel , bestaande uit de hoofdstukken 2 en S, zal ik Immen
tot een herinterpretatie van de maatschappelijke situatie in de jaren
vijftig en de wederopbouwarchitectuur.
In het eerstvolgende hoofdstuk beschrijf ik het gedachtegoed dat
als kenmerkend beschouwd kan worden voor de jaren vij ftig om
inzicht te krijgen in de cultuurhistorische achtergrond van de
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wederopbouwwijken. Ik pro beer de bestaande cliches en vooroordelen
over de veronderstelde saaiheid en burgerlijkheid zo goed mogelij k te
duiden, zodat later de ontwikkelingen op het gebied van architectuur
en stedenbouw in een breed kader geplaatst kunnen worden.
In het derde hoofdstuk introduceer ik de Nederlandse
wederopbouwarchitectuur en de ideologie die daaraan ten
grondslag ligt: de wukgedachte. Mijn aandacht gaat vooral uit naar
de wisselwerking tussen de stedenbouw en architectuur en de
maatschappij , en de verhouding tussen stedenbouw en architectuur
onderling. Hieruit wordt duidelijk dat wederopbouwarchitectuur
vooral gebaseerd is op een utopie, een ideeel bee Id van de maatschappij
en niet op de realiteit.
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In het tweede dee!, bestaande uit hoofdstuk 4, zal ik de hedendaagse
maatschappij interpreteren en komen tot een formulering van de
werkelijke ontwerpopgave in wederopbouwwijken.
Ik benader de hedendaagse maatschappij aan de hand van de
sclwimtheorzevan Sloterdijk. Daarbij ga ik in op de sociale en culturele
verschillen tussen de jaren vij ftig en het huidige decennium die tot de
kern van het schisma in Nederlandse wederopbouwwijken behoren.
Tevens wijs ik een overeenkomstig thema aan in beide perioden;
namelijk de leefbaarheid van de moderniteit. Daarna analyseer ik
beknopt de huidige ontwikkelingen in wederopbouwwijken. Dit
brengt mij uiteindelijk tot de kern van de hedendaagse ontwerpopgave
in wederopbouwwijken.
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Tot slot zal ik op basis van di t onderzoek en met de historische ervaring
als uitgangspunt in hoofdstuk 5 een nieuwe ontwerpmethodiek
formuleren voor de naoorlogse stad, die recht doet aan de
geschiedenis zonder te vervallen in een ordinaire renovatie die zeker
op de lange termijn weinig bijdraagt aan een positieve wijkbeleving.
Het streven is niet dat de hedendaagse mens zich letterlijk vijftig
jaar terug in de geschiedenis kan wanen, maar dat de ideologie
achter de wederopbouwwijken weer leesbaar wordt. Een ideologie
die wellicht juist interessant is voor de eenentwintigste eeuw,
waarin onze maatschappij op zoek lijkt te zijn naar haar identiteit
en samenhang. 6 Ik sluit me aan bij de beeldende omschrijving van
10
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DE JAREN '50: EEN STILLE REVOLUTIE?

De zwart-wit foto's van de jaren vijftig tonen een wereld die al
ver achter ons lijkt te liggen. De traditionele rolmodellen zijn nog
duidelijk aanwezig en de zogenaamde 'burgerlijkheid' straalt er
vanaf. Maar in werkelijkheid zijn we pas een generatie verder in
de tijd. Daarbij ging men alles behalve behouden aan de slag met
de enorme wederopbouw- en uitbreidingsopgave. Nieuwe ruim
vormgegeven wijken transformeerde het aanblik en functioneren
van de stad wezenlijk. Van stilstand was allerminst sprake. Door
de 'bril van het heden' lijkt het leven in de jaren vijftig misschien
saai en eenvoudig, maar een genuanceerder beeld is gewenst.

2. 1

Consensus in de maats'

In de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog moest Nederland
letterlijk weer opgebouwd worden. Door grootschalige
bombardementen waren grote delen van het land verwoest en
talloze burgers hun huis kwijt geraakt. Door de zogeheten babyboom
werd het tekort aan woningen aileen nog maar grater. Een van de
belangrijkste aandachtspunten van de politiek was destijds dan
ook de woningbouw. Maar naast het (her)bouwen van een fysieke
leefomgeving werd er ook veel zorg besteed aan de ontwikkeling van
de maatschappij zelf Men wilde het verleden achter zich laten en de
focus lag daarom op de toekomst. Samen met de groeiende welvaart
en het gevoel van vrijheid resulteerde <lit in een onvoorwaardelijk
geloof in vooruitgang. Er was sprake van een algemeen heersend
optirnisme en men geloofde <lat samen gebouwd kon worden aan een
betere toekomst.
Een kernbegrip in de jaren vijftig was het be grip rnimte. In letterlijke
zin speelde het een rol in de maatschappij door de schaalvergroting
die in relatief korte tijd had plaatsgevonden. Onder andere door de
snel groeiende steden, industrie en mobiliteit kwam de beschikbare
ruimte onder druk te staan." Het 'bestaansvolume' per individu nam
steeds meer toe. 9 Maar rnisschien wel belangrijker clan de letterlijke
betekenis, was het metaforische gebruik van het begrip ruimte voor
onder andere onbegrensdheid, vrijheid, welvaart, vooruitgang en
groei-"' Ook het politieke beleid werd voornamelijk beschreven in
ruimtelijke termen. De positieve lading die ruimte in deze periode
had, is opvallend en lijkt een bevestiging te zijn van het optimisme
<lat destijds onder de bevolking heerste.
Hoewel de Tweede \Vereldoorlog definitief ten einde was, bleef de
angst voor een nieuwe oorlog bestaan. Deze angst werd voornamelijk
gevoed door de berichten afkomstig nit het oosten van Europa waar
Tsjechie en Hongarije met bruut geweld binnengevallen waren. De
Koude Oorlog tussen de Verenigde Staten en de Sovjet Unie was in
voile gang. Het uiteindelijke effect hiervan was dat men nog meer
belang hechtte aan de wederopbouw van het land. Het moest zo
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snel mogelijk de kracht terugkrijgen om eventuele klappen op te
vangen en terug te slaan indien nodig. Bij het algemeen heersende
optimisme <lat eerder ter sprake kw am, is een beeld van een euforische
gemeenschap dan ook niet op 7.ijn plaats. Aan de oppervlakte was het
optimisme aanwezig in de vorm van een hecht gemeenschapsgevoel
en het sterke geloof in een betere toekomst, maar daaronder was het
trauma van de oorlog en de angst voor het conununisme cluidelijk
aanwezig.
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De wederopbouwjaren stonden in het teken van vernieuwing, maar
als het ging om sociale verbanden vooral ook in het teken van hers tel
en behoud. Het leek erop dat de samenleving in de oorlogsjaren
tijdelijk 'ingevroren' was geweest, waardoor de traditionele
structuren nadien nog duidelijk aanwezig waren. 11 Mede door de
verwiling wist de burger welke positie hij binnen het gezin en in
de maatschappij behoorde in te nemen. De man zorgcle voor het
inkomen en de vrouw stelde zich'l.elf in dienst van het ge'l.in. Hoewel
vrouwen we! al kiesrecht hadden, was hun rol ondergeschikt aan die
van de echtgenoot. Ook de kinderen dienden zich te houden aan de
regels van het 'familie-hoofd'. Het gezin als geheel werd gezien als
de dragende kracht van de samenleving. Ook op grotere schaal lagen
de verhoudingen vast door een strak georganiseerd hierarchisch
systeem en de autoriteiten genoten nog werkelijk gezag. De
vernieuwingsdrang bestond dus voornamelijk op het gebied van
techniek en de fysieke leefomgeving. Ten opzichte van de sociale
opbouw van de maatschappij had men vooral een conservatieve
houding.

2. 2

Het andere gezicht van de jaren '50

Vanuit het heden terugkijkend op dejaren vijftig lijkt de toenmalige
samenleving op het eerste gezicht erg overzichtelijk. Dit beeld van
de eerste naoorlogse jaren wordt dan ook vaak geschetst in onder
andere de literatuur. '" Toch kan uit verhalen van personen die de
naoorlogse jaren bewust beleefd hebben, geconcludeerd worden <lat
clit algemene beeld niet volledig is. Het blijkt <lat er in de jaren vijftig

toch enige frictie ontstond in de maatschappij en <lit verdient meer
aandacht."
De vertrouwde sociale structuren leken de oorlogsja ren overleefd te
hebben, maar desondanks veroorzaakten het streven naar vooruitgang
en de nieuwe technologische ontwikkelingen als televisie en radio,
toch onrust in de samenleving. Tegelijk met de bewustwording
van de modernisering van de maatschappij ontstond het besef <lat
er sprake was van massifzcatie en individual/sering. Er ontstonden
geleidelijk steeds meer mogelijkheden voor het individu om zich tc
onderscheiden ' 'an het grotere geheel. Tegelijkertijd werd de massa
groter door het vervagen van de grem.en.' • Deze ontwikkelingen
zorgden ervoor <lat de traditionele verbanden in de maatschappij
lokaal op kleine schaal steeds meer onder druk kw amen te staan.

"·
w

i==

::::>

-I

0

>

Waar sornmigen zich vasthielden aan de vertrouwde structuren
die een gevoel van veiligheid en geborgenheid verschaften, voelden
anderen zich juist belemmerd in het keurslijf dat hen vanuit de
samenleving werd aangemeten. Vooral jongeren grepen de nieuwe
mogelijkheden aan om zich op eigentijdse wijze te uiten en om
los te komen van het maatschappelijke verwachtingspatroon. De
tegenstrijdige combinatie van de conservatieve opvattingen over de
sociale structuren en het streven naar vernieuwingen in de fysieke
leefomgeving en techniek veroorzaakte vooral wrijving tussen de
verschillende generaties.
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De oorsprong van de verschuiving in de verhouding tussen de
massa en het individu ligt niet in de jaren vijftig zelf, maar moet
verder terug gezocht worden in de geschiedenis. Zo wordt deze
maatschappelijke ontwikkeling in literatuur over de negentiende
eeuw al ter sprake gebracht. 15 Echter, het is interessant dat in de
jaren vijftig voor het eerst een klimaat ontstond waarbinnen de
traditionele sociale verbanden openlijk ter discussie gesteld werden.
Hans Ibelings omschrijft de individualisering en het opgaan van
het individu in de massa dan ook als twee zijden van hetzelfde
vraagstuk: 'de desintegratie van traditionele sociale verbanden'. 16
D eze desintegratie kwam vooral tot uitdrukking in de zogenaamde

Een etalage met een spelende TV trekt veel publiek

I

r Met het hele gezin voor de TV; vader bedient de knoppen

.<

Het hui shouden werd een stuk makkelijker met nieuwe huishoudelijke apparaten als de stofzuiger

jeugdculturen. Vanaf halverwege de jaren vijftig, toen ook de media
steeds meer in opkomst was, werd er onder andere gesproken over
nozems, die de straten onveilig maakten.

2. 3

Nozems en andere jeugdculturen

Het afzetten van dejeugd tegen volwassenen was ook in dejaren vijftig
geen nieuw fenomeen. Het was vooral de manier waarop dit gebeurde
die voor onrust zorgde. Het ontdekken van de jeugd als consument
resulteerde onder andere in ongekende keuzemogelijkheden op het
gebied van kleding en mu1.iek. In combinatie met de toegenomen
welvaart hadden jongeren hierdoor de vrijheid om hun eigen stgl
te kiezen. Onder andere de uiterlijke vertoning van jeugdgroepen
zorgde ervoor dat ze meer opvielen in de openbare ruimte dan
voorheen, waardoor het vertrouwde straatbeeld werd aangetast.
Er ontstonden allerlei benamingen voor de jeugdculturen, waarvan
nozems er een is. ' 7 Tekenend is de omschrijving van de Nederlandse
journalist Jan Vrijman,'" die destijds regelmatig opvaUend moderne
artikelen publiceerde over dit nieuwe maatschappelijke verschijnsel:
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Deze zogenaamde 'troepen' waren in feite vooral passieve
verzetsgroepen. Ze kwamen in opstand tegen de heersende moraal
en het maatschappelijke verwachtingspatroon. Ze waren op zoek
naar een andere invulling voor hun !even clan volgens de traditie
gebruikelijk was. Een sterk ideaal bleef hierbij echter achterwege en
een alternatief doe! om na te streven hadden ze niet."'
De jeugdproblemen in de jaren vijftig werden door een groot dee!
van de bevolking als ernstig ervaren. Toch behoorde een relatief
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' De jaren '50 volgens Fokke & Sukke

'Voor het eerst nam de jeugd bezit van de

openbare ruimte en daagde openlijk het gezag
uit.'

11 'Actievoeren' tegen de heersende moraal en het

maatschappelijke verwachtingspatroon

klein aantal jongeren tot de 'troepen' die het vertrouwde straatbeeld
wer kel ij k vers toorden. De ku ns tgroep CoBrA, de Ii terai re beweging De
Vijftzgers en de opkomst van de rock 'n roll waren zeker aanwijzingen
<lat er veranderingen plaatsvonden op het gebied van cultuur. Toch
bleef de invloed van de 'pretcultuur' op het grote publiek beperkt."'
De opkomst van de media be·invloedde echter sterk de beeldvorming
van de burgers. Alie ongeregeldheden, hoe klein ze soms ook waren,
werden op nationaal niveau breed uitgemeten in de kranten en in
televisie- en radioprogramma's. Net als nu gold toen de regel 'nieuw
is nieuws'. Alie opmerkelijkheden en nieuwe ontwikkelingen in de
maatschappij werden snel opgepikt en uitvergroot, waardoor zaken
als snel uit hun verband getrokken werden.
Als de jeugdgroepen werkelijk zo revolutionair en grootschalig
waren, dan zouden ze destijds ook een veel duidelijkere stempel op de
samenleving gedrukt hebben. Jan Vrijman sprak halverwege dejaren
vijftig ook al van 'de paniekverschijnselen van onze cultuurmachine,
die niet zo gesmeerd draait als van buiten lijkt', waarmee hij aangaf
dat hij de oon.aak van de jeugdproblematiek in het functioneren
van de maatschappij zocht in plaats van bij de jongeren zelf"" Bijna
veertig jaar later bevestigt Vrijman deze gedachte door te stellen
'dat van de jeugd van de jaren vijftig weinig vernieuwende impulsen
zijn uitgegaan.'" Maar onder andere de jeugdculturen hebben wel
als katalysator gefunctioneerd voor de drastische maatschappelijke
veranderingen in jaren zestig.

2.4

Balanceren tussen traditie en vernieuwing

De culturele en economische veranderingen vlak na de bezetting
hadden invloed op alle facetten van de samenleving en zouden
uiteindelijk leiden tot de ontzuiling en democratisering van
Nederland. De directe gevolgen hiervan zijn echter pas terug te
vinden in de roerige jaren zestig. Over het algemeen hield men in
de jaren vijftig nog vast aan de traditionele normen en waarden,
en de vertrouwde maatschappelijke hierarchie van het interbellum.

G".i

i'.=
::::>
....J
0

>
w

0::

j
IV>

zw

w

a

Lt'l

z

UJ

a::
<(

..,
w

Cl

Het ontstaan van de nozems en andere jeugdculturen vormde
vooral een eerste zzchtbare aanwijzing <lat de burger zijn positie in
de snel ontwikkelende maatschappij ging heroverwegen. De jaren
vijftig kunnen daarom beschouwd worden als een overgangsperiode;
een overgang van de 'goeie ouwe tijd' naar de wereld van nu.
Meer algemeen geformuleerd is de maatschappij in <lit decennium
veranderd van een samenleving die gekenmerkt wordt door schaarste
en soberheid, naar een waar welvaart en overvloed in toenemende
mate aanwezig zijn. 2 "'
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Een herziening van het beeld van de jaren vijftig is noodzakelijk om
de ontwikkelingen in de architectuur en stedenbouw in een breed
kader te kunnen plaatsen. 'Het geijkte beeld van de jaren vijftig als
een tijdperk van rust, orde, moraliteit en gezag ( ... )van gezapigheid
en stilstand', om met de woorden van Siep Stuurman te spreken,
is slechts een kant van het verhaal. 25 Juist het continu balanceren
tussen traditie en vernieuwing is typerend voor deze periode.26
Aan de buitenkant van de sociale constructie van de samenl eving
waren slechts kleine veranderingen zichtbaar, maar van binnen
was er een stzlle revolutie gaande waardoor het fundament voor de
maatschappelijke ontwikkelingen in de jaren zestig gevormd werd.
De vraag die nu rijst, is: hoe kunnen de naoorlogse architectuur en
stedenbouw in <lit kader geplaatst worden:>
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WEDEROPBOUWARCHITECTUUR: DECOR VAN EEN SCHIJNWERELD?

Vooraf aan een inhoudelijke beschrijving van de architectuur
en stedenbouw van de jaren vijftig, is het goed om eerst stil te
staan bij de onderlinge verhoudingen tussen de architecten, zodat
een bredere reflectie op het gedachtegoed mogelijk wordt. In
hoofdstuk 2 is beschreven hoe het balanceren tussen traditie en
vernieuwing frictie veroorzaakte in de maatschappij, die vooral
tot uitdrukking kwam in de uiteenlopende opvattingen tussen de
verschillende generaties. De eenvormigheid in en het moderne
karakter van de wederopbouwarchitectuur lijken op het eerste
gezicht te suggereren dat men het in de architectuurwereld
voornamelijk eens was met elkaar en dat de strijd tussen traditie
en vernieuwing reeds gestreden was. Bij nadere studie blijkt
echter dat dit beeld enigszins genuanceerd moet worden.

3. 1

Architectonische richtingenstrijd in het interbellum

Tussen de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog bracht
de internationale avant-garde nieuwe ideeen over architectuur
onder de aandacht, die samen te vatten zijn in de leus: 'licht, lucht
en ruimte'. "0 Het was een van de eerste architectonische reacties op
het opkomende modernisme in de maatschappij , waarvoor in die tijd
nog nauwelijks draagvlak was in de samenleving zelf. Eenvoudig
geformuleerd was de essentie van deze ideeen dat het introduceren
van licht, lucht en ruimte in de gebouwde omgeving zou leiden tot
betere mensen en daarmee ook tot een betere maatschappij. Dit
gedachtegoed ging hand in hand met de rationalisering van het
bouwproces.
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Belangrijke discussies over de moderne architectonische
opvattingen werden op internationaal niveau gevoerd op de Congres
Intern.atlo11au.x d'Arclutectu.re Moderne (CIAM). Dit kritische platform,
dat voornamelijk bestond uit Europese architecten, vormde 'het
geweten van de moderne architectuur'.2" Uit het opvallend grote
aantal Nederlandse architecten dat actief deelnam aan deze
congressen, kan geconcludeerd worden dat ook op nationaal niveau
het modernistische gedachtegoed een belangrijke rol speelde.
Maar zeker niet iedereen was gecha rmeerd van deze moderne
ontwikkelingen in de architectuur. V66r de Tweede Wereldoorlog
was er binnen de Nederlandse architectuurwereld namelijk sprake
van een zogenaamde richtlngeustrijd. De belangrijkste stromingen
die destijds onderscheiden werden , zijn: het Nieuwe Bouwen
verenigd in de 8 en Opbouw, de meer traditioneel ingestelde Deljlsche
School, en daar tussenin de Groep '32.' 9 Tussen de aanhangers van
deze groeperingen heerste grote verdeeldheid als het ging om
architectonische opvattingen. Eindjaren dertig resulteerde dit onder
andere in een forse afname van het ledenaantal van het genootschap
Architectura et Arnicltia,"0 waardoor architecten steeds meer in
afzonderlijke groepen en soms 1.elfs individueel gingen opereren.
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Hereniging binnen het architectenvak tijdens de bezetting

Onder druk van de oorlog ontstond aan het begin van de jaren
veertig echter opnieuw een sterke behoefte aan een nationaal
Doordat
grootschalige
internationale
architectuurplatform.
bijeenkomsten praktisch onmogelijk waren tijdens de be7,etting, was
de CIAM stil komen te liggen. Daarbij wakkerde de 'verduitsing' van
het architectenvak patriottistische gevoelens aan." Als poging om
opnieuw een dergelijk platform te verwezenlijken werden de DoorrLSe
leergangen in het )even geroepen; bijeenkomsten waar gecliscussieerd
werd over actuele thema's binnen de architectuur van die tijd .'" Door
de verslechterde oorlogsomstandigheden en de deelname aan het
verzet door enkele !eden van Architectura et Arnicitia leek het er
echter op <lat <lit initiatief na twee leergangen al zou eindigen. Totdat
een aantal jonge architecten en bijna afgestudeerde studenten onder
leiding van J.B. Bakema de handen ineen sloegen en de Doornse
leergangen een vervolg gaven. Hun voornaamste doe! was om de
vooroorlogse richtingenstrijd definitief op te heffen.'"'
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Het eerste concrete initiatief van de jonge generatie was het
organiseren van een studieweekend in 194·2, gekoppeld aan een
prijsvraag voor een leergangcentrum.·'"' De bevlogenheid en sterke
overtuiging van deze jonge generatie blijkt alleen al uit de lezingen
die enkelen van hen hielden ter inleiding van het weekend. Het
volgende citaat van F Sevenhuysen illustreert <lit op krachtige
wijze:
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Na de prijsvraag kregen de Doornse leergangen een kleinschaliger

vervolg in de vorm van verschillende studiegroepen. Net als binnen
de politiek werd er binnen deze groepen, die bestonden uit architecten
en stedenbouwers met uiteenlopende architectonische opvattingen,
onder andere al gesproken over de aanpak van de omvangrijke
naoorlogse bouwopgave. Het accent in deze discussie lag vooral op
de rol van architectuur binnen de leefomgeving van de 'moderne'
mens. De studiegroep onder leiding van A. Bos zou uiteindelijk de
wijkgedaclzte in het !even roepen, die de grondslag 7.ou gaan vormen
voor de Nederlandse wederopbouw- en uitbreidingswijken.
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Gezamenlijke (weder)opbouw na de oorlog

Na de Tweede Wereldoorlog was er voldoende bouwgrond
beschikbaar en zoals verwacht was de vraag naar woningen enorm;
er lag een enorme wederopbouw- en uitbreidingsopgave. Hoewel
de CIAM (en daarmee het internationale discussieplatform) weer
werd hervat en de dreiging van de 'verduitsing' van het vak was
verdwenen, bleef het nationale debat onverminderd bestaan.
De richtingenstrijd was grotendeels overwonnen doordat het
accent voornamelijk op teamwork was komen te liggen en minder
op individuele opvattingen."; Gesteund door de politiek en het
sterke geloof in de maakbaarheid van de samenleving, trokken de
architecten en stedenbouwers gezamenlijk ten strijde tegen de chaos
die de door de oorlog was ontstaan.
Maar na enkele jaren werden er al haarscheurtjes zichtbaar in het
ogensch.ijnlijk sterke samenwerkingsverband. De eerste signalen
van onvrede werden vanaf 194·5 al afgegeven tijdens de CIAM, waar
vooral de jongere, naoorlogse generatie kritiek uitte op de oudere,
vooroorlogse generatie. In eerste instantie schreven de ouderen dit
generatieconflict toe aan de drang naar meer individuele (ontwerp)
vrijheid en persoonlijke successen waar in de massawoningbouw
van die tijd nauwelijks ruimte voor was. Maar het gegeven dat het
conflict uiteindelijk in het voordeel van de jongeren uitdraaide, doet
een meer gefundeerde argumentatie voor hun kritiek vermoeden.J:
De oorl'.aak van het gevoel van onbehagen werd door J.B. Bakema
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toegeschreven aan de opvatting 'dat de architectengemeenschap blind
was geworden voor de noden van de mensen - het echte !even':'" Hij
voegde hier aan toe dat er geen tijd meer vrijgemaakt werd voor
enige reflectie.·~ 9 Kortom, de jonge architecten en stedenbouwers
waren van mening dat tot clan toe niet de gewenste resultaten
bereikt waren met de naoorlogse aanpak. Dit generatieconflict was
anders van aard clan de richtingenstrijd van enkele jaren eerder.
De discussie ging nu 'slechts' om de ruimtelijke vormgeving van
de architectonische opvattingen en niet om de opvattingen zelf De
publicaties en eigen projecten, die in de loop van de jaren zestig
en later gerealiseerd werden, la ten zien dat de jonge generatie een
correctie wilden aanbrengen in de driedimensionale vertaling van
het gedachtegoed. De essentie van de oorspronkelijke ideeen bleef
echter grotendeels behouden.
Ook het trekken van een directe parallel tussen de jonge
architectuurgeneratie en de zogenaamde protestjongeren, als de
nozems, is te ver gezocht."' Hoewel in beide gevallen sprake is van een
confrontatie tussen verschillende genera ties, bestaat er een wezenlijk
verschil in doelstelling en opvatting. Waar de protestjongeren
aanschopten tegen de heersende moraal zonder daar nieuwe
ideeen tegenover te zetten, en zich voornamelijk richtten op de
voordelen van de modernisering, wilden de jonge architecten vooral
waarschuwen voor de negatieve efTecten van de vernieuwingen. Met
hun architectuur verzetten ze zich onder andere tegen het in hun
ogen kortzichtige individualisme dat terrein won onder de burgers,
en probeerden ze sturing te geven aan de maatschappij. Dit maakte
hen meer maatschappelijk gebonden. Maar zowel de opstand van de
jeugd als het generatieconflict binnen het architectuurvak bevestigen
de veronderstelling dat dejaren vijft:ig een overgangsperiode was. De
oorzaak van beide ontwikkelingen was de radicale modernisering die
steeds meer vat kreeg op de maatschappij en het balanceren tussen
traditie en vernieuwing op de spits dreef

3.4

Architect als sociale regelaar

In de jaren vijftig trokken architecten dus gezamenlijk ten strijde
als 7.ogenaamde 'sociale regelaars'. Ze waren van mening dat een
wrgvuldig organisatie van de gebouwde omgeving een kader kon
bieden voor het moderne stadsleven. Een kader waaraan elk gezin
zich vast kon houden en waarop de stedelijke samenleving verder
gebouwd kon worden. Op deze manier dachten ze een essentiele
bijdrage te leveren aan een betere toekomst. De wederopbouw en
de strijd tegen de negatieve efTecten van de modernisering werden
gezien als een maatschappelijke taak, waarbij iedereen zich betrokken
voelde; van traditionalist tot modernist, van jong tot oud."
Ondanks de richtingen- en later de generatiestrijd waren architecten
en stedenbouwers het dan ook over enkele samenhangende aspecten
volledig eens met elkaar: de maatschappelijke gebondenheid van het
vak,'" het belang van een hechte gemeenschap," en de noodzaak om
gezamenlijk de wederopbouw en de modernisering aan te pakkenH
Het voornaamste doe! van het vak was, zoals F Sevenhuysen het
treffend verwoorde: ·11. .ii, 11• 1 11 , 11u " " h ,Jo..1 op "11 .. ',.
11i11•· t• 111ld11(·1 ;Ji1 11 11.11 1 l1,lu>it1 ·· •• m 1,,11· 1l·l1Jlpl.1.11 · ·11. •r. De
architectengemeenschap stelde zich volgens eigen zeggen in dienst
van de samenleving.
De genoemde aspecten kwamen samen in de wijkgedachte, die voor
het eerst als zodanig gepresenteerd were! in het boek De stad der
toekomst. De toekomst der stad. Een stedebouwkundige en sociaal-culturele
studle over de groelende gemeensclwp, het resultaat van de studiegroep

onder leiding van A. Bos. De eerste zin van de 'Voorrede' is
veelzeggend:
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Schematische weergave van de wijkgedachte

.l

! Een affiche uit de jaren vijftig ter promotie van de wijkgedachte

Wij
en de

wijkgedachte . ..

Hieruit kan opgemaakt worden, dat men de negatieve uitwerking
van de modernisering op de maatschappij misschien nog we!
als een groter probleem beschouwde dan de wederopbouw. Het
effect van de modernisering was sneller door gedrongen in de
architectuurgemeenschap dan in de maatschappij zelf':

3.5

'Beel.dloze' architectuur in een ruime, groene jas

Het belangrijkste uitgangspunt voor de fysieke (weder)opbouw van de
steden was dus het verlangen naar een hecht gemeenschapsleven. Dit
ideaalbeeld van saamhorigheid en gemeenschapsvorming werd door
middel van dewijkgedachte vertaald in de stedenbouw en architectuur.
Hierbij speelden vooral het be grip ruzmte en de verhouding tussen de
massa en het individu een belangrijke rol.'' Opvallend is wederom
de positieve betekenis die werd toegekend aan het begrip ruimte.
Dit blijkt vooral uit de wijze waarop het werd vormgegeven in de
gebouwde omgeving. De royaal opgezette wederopbouwwijken
beschikten letterlijk over groei- en bewegingsruimte en het gevoel
van ruimte werd versterkt door gebruik te ma ken van transparantie
in de vorm van ruimtelijke structuren en het gebruik van glas.'"
Door het creeren van deze ruimtelijke continu"iteit werd het idee
van onbegrensde mogelijkheden gesymboliseerd en gaf men
tegelijkertijd uitdrukking aan het streven naar samenhang.
De verschuiving in de verhouding tussen de massa en het individu
ten gevolge van de modernisering werd vertaald in de stedenbouw
door de wijkgedachte in te zetten als ordenend principe, zowel
letterlijk voor de stad als symbolisch voor de maatschappij . Binnen
de wijkgedachte stood het gezin centraal en met het plaatsen van
voon,ieningen op verschillende schaalniveaus werd toegewerkt
naar de stad als geheel. Ook het aanbrengen van variatie in de
straatprofielen droeg bij aan de hierarchische opbouw van de stad:; 0
Het positioneren van het individu in de moderne stad werd relatief
pragmatisch uitgevoerd. Het principe van de concentrische cirkels
waarmee de wijkgedachte schematisch weergegeven kan worden, is
vrijwel letterlijk overgenomen in de architectuur en stedenbouw."'
4\1

•

Ruimtelijke structuren

De royaal opgezette wederopbouwwijken beschi kten letterlijk over
groei - en bewegingsruimte

N aast het beschouwen van de wisselwerking tussen architectuur
en stedenbouw, en de maatschappij, nam men ook een duidelijke
houcling aan ten opzichte van de verhoucling tussen architectuur
en steclenbouw onderling. De woonwijken werden voornamelijk
opgebouwd met geclusterde woningen die als massa's in de continue
ruimte werden geplaatst. Door de veelal ritmische herhaling in de
wijken functioneerden deze wooneenheclen niet meer als zelfstandige
objecten, maar als markering van de verschillende open ruimtes. De
naclruk kwam hierdoor op de open ruimtes zelf te liggen , waarcloor
het architectonische schaalniveau binnen de wijkgedachteonderschikt
gemaakt were! aan het stedenbouwkunclige schaalniveau.""
De open ruimtes tussen de woongebouwen waren becloelcl als
plekken waar het clagelijkse !even zich in het openbaar kon
afspelen. Door inclividuen aan te zetten tot participatie, wu men
een eigen identiteit en de identiteit van de gemeenschap kunnen
verwezenlijken.5" Architecten probeerclen op deze manier een
bepaalcle icleale levensstijl vast te leggen in de gebouwde omgeving
die moest leiclen tot gemeenschapsvorming. Het samenspel van
de architectuur en de stedenbouw moest gaan functioneren als de
sociale hoofdstructuur van de samenleving.,., Met de mogelijkheden
voor individuele ontplooiing werd veelal geen rekening gehouden ,
omdat het belang van de gemeenschap voorop stond. De woningen
werden hoofdzakelijk vormgegeven op basis van gestandaardiseerde,
functionele eisen. Het uiteindelijke resultaat clat met de wijkgeclachte
tot stand kw am, was een 'beeldloze' architectuur in een ruime groene
jas.""

f'•

0

--'
w
w

0::

~

:z.

:c:

u
V'I
zw
w

z

~
a::
0

u

I.I.I
0

a::

:::>

::>

~

:c
u
0::

~

::>
0
cc
a.
0

a::
l..LJ
3.6

Schijn en wezen van wederopbouwarchitectuur

Hoe het naoorlogse gedachtegoed een driedimensionale vertaling
kreeg in de architectuur en stedenbouw is reeds in grote lijnen
uiteengezet. De vraag is nu of de wederopbouwarchitectuur werkelijk
voldeed aan de verwachtingen en of het beoogde resultaat bereikt
werd. De kritiek van clejonge, naoorlogse generatie in de loop van de
jaren vijftig doet vermoeclen clat er, net als in de maatschappij, enkele
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• 'Beeldloze' architectuur in een ruime, groene jas (Oen Haag Zuid-West omstreeks 1960)

< Eindeloze

aaneenschakeling van identieke woningen (wederopbouwarchitectuur in Den Haag Zuid-West vijrtig jaar later)

tegenstrijdigheden zijn aan te wijzen in de architectuur van deze
periode die onder andere het gevolg zijn van het balanceren tussen
traditie en vernieuwing.
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Dit balanceren is onder andere terug te vinden in de ~. oekende
houding van de architectuurgemeenschap. Aan de ene kant stelden
architecten zichzelf in dienst van de maatschappij en waren ze van
mening dat ze slechts konden reageren op de ontwikkelingen die ze
op <lat moment aantroffen in de samenleving, en niet op toekornstige
veranderingen_,;c; Aan de andere kant was het theoretische model voor
de stedenbouw, de wijkgedachte, relatief dwingend van aard en leek
het er sterk op dat architecten hun visie over de ideale leefstijl, die
gesteund werd door de politiek, via hun architectuur en stedenbouw
aan de burgers wilden opleggen."1 Daarbij stonden hun sociale
bedoelingen haaks op de dynamiek van het stedelijke leven.r." De
sociale verbanden die de hierarchische opbouw van de wijkgedachte
doorkruisten, werden ondergeschikt gemaakt in hun plannen en de
onontkoombare consequenties van de individualisering werden niet
onderkend. Ook Dirk van den Heuvel legt de vinger op de zere plek
door te stellen <lat het al mis gaat bij de opvatting <lat architectuur
'een drager van de algemeen aanvaarde en geldende waarden' is. "' Dit
maakt <lat de wederopbouwarchitectuur dus verre van een complete
weerspiegeling is van de werkelijkheid. In plaats van in te spelen op
de actuele maatschappelijke ontwikkelingen, wilden de architecten
en stedenbouwers de maatschappij in de jaren vijftig met behulp van
architectuur en stedenbouw in toom houden.
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Het volgende voorbeeld illustreert hoe het balanceren tussen
traditie en vernieuwing tot dualiteit leidde in de opvattingen over
wederopbouwarchitectuur. Ter referentie van hun maatschappelijke
ideaal grijpt A. Bos in het boek De stad der toekomst. De toekomst der
stad terug op de middeleeuwse stad. Hij beargumenteert <lat de
overzichtelijkheid en de heldere omkadering van de Nederlandse
steden in de Middeleeuwen zorgden voor een gelijkgestemde
gemeenschap die het wezen van de stad bepaalden 60 Ook Hoddesdon
haalt de kwaliteiten van deze steden aan in zijn betoog over 'core',
ofwel 'wezenlijke samenhang'. 0 ' Opmerkelijk is <lat de architecten

uiteindelijk irwderne middelen en ontwerpmethoden inzetten, die
weinig te maken hebben met de middeleeuwse stad, om het vroegere
gemeenschapsbesef terug te brengen in de stedelijke samenleving
van dejaren vijftig. De architectuur werd gerealiseerd met behulp van
moderne productietechnieken als systeembouw, en de vormgeving
leek sterk op de strakke, avant-gardistische architectuur van voor
de Tweede Wereldoorlog. De tegenstrijdigheid hiervan wordt
extra duidelijk met Rene Boornl<ens' (Nederlandse cultuurfilosoof)
interpretatie van modernistische architectuur:
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In plaats van een symbool voor een hechte gemeenschap zijn
de wederopbouwwijken juist een zinnebeeld geworden voor het
tegenovergestelde: de moderne, onthechte maatschappij.
In de hedendaagse literatuur komt men steeds vaker tot een
vergelijkbare conclusie. Als een van de belangrijkste oorzaken van de
'oppervlakkige' invulling van wederopbouwarchitectuur wijst Endry
van Velzen in zijn artikel in Oase de problematische vertaling aan
van de algemeen gestelde, moderne, democratische welvaartsstaat
in architectuur en stedenbouw.i;' In een ander essay (in hetzelfde
tijdschrift) <lat Van Velzen samen met Henk Engel schreef, wordt de
volgende conclusie getrokken:

lu·l
1<>1'
•••• t1

I)" 111111111 .~l""ill 111 ti• · ~1a.! 1i1lin1d111i.:;• 11 lol · ·I 111 d1·
puit11.1t 1o111 di J.ir111·1.1fl•": 111 ' 1~ l• .1 •1it rl'I ·u1 t• r' n
ft• I jq II
111 1·1 H idr •i·l1 ~;lllJ( 11h, II• I ll" ' II ,11, !11tn t1111r ,.fl

11L1

6
I I ' "

Dirk van den Heuvel doet er nog een schepje bovenop door te stellen
dat het architectonische project een tragische en utopische dimensie
gekregen heeft en <lat het vooral een constructie van een mogehjke
werkelijkheid is geworden. 6 " Tot slot spreekt Joris Molenaar

zelfs van 'vervreemding' en 'misleiding' m ;1,1Jn beschouwing van
wederopbouw archi tee tuur. 5 H
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De naoorlogse architectuur is dus vooral een uitdrukking geworden
van een maatschappelijke utopie en niet van de realiteit. De rnissie
van de architecten, waaraan ze vol goede moecl als 'sociale regelaars'
begonnen, is maar gedeeltelijk geslaagcl. In een bewonderenswaardig
hoog tempo werclen duizenden woningen uit de grond gestampt
en gezinnen voorzien van een degelijk dak boven hun hoofd. Het
maatschappelijke raamwerk dat zeker nodig was, werd echter
niet door de autoritaire architectuur geboden. Onbedoeld heeft
de wijkgedachte ertoe geleid dat de naoorlogse architectuur en
stedenbouw vooral het decor \'Ormden van een aspzrante wereld, die te
weinig aansloot bij de werkelijke maatschappelijke situatie in die tijcl.
Hoewel Aaron Betsky het rnisschien niet zo bedoeld heeft, illustreren
;1,ijn woorden op krachtige wijze het idealistische karakter van de
architectuur en stedenbouw van de jaren vijftig:
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ONTMOETING TUSSEN DE JAREN '50 EN HET HEDEN IN ARCHITECTUUR

In de twee voorgaande hoofdstukken is een herinterpretatie van
de jaren vijftig en de wederopbouwarchitectuur geformuleerd.
Het is onder andere gebleken dat de wederopbouwarchitectuur
en de gedachten die daaraan ten grondslag liggen niet eenduidig
zijn. Maar naast de tegenstrijdigheden in het doen en denken in
de jaren vijftig zelf, zijn ook de sociale en culturele verschillen
tussen de jaren vijftig en het heden een belangrijke oorzaak
van het schisma ·in de naoorlogse stad . De vraag is hoe groat
deze verschillen werkelijk zijn. Beperkt het verschil zich tot de
omgangsvormen met de moderniteit, of zijn de omstandigheden
van het dagelijks leven inderdaad zoveel complexer geworden?
En welke aanknop·ingspunten bieden de maatschappelijke
veranderingen voor de (her)vormgeving van wederopbouwwijken?
Om wederopbouwarchitectuur weer een wezenlijke functie
te geven in het heden, is het noodzakelijk om de werkelijke
verschillen en de overeenkomsten helder te krijgen. Alleen dan
kunnen er zinvolle ontwerpuitgangspunten geformuleerd warden,
waarbij de jaren vijftig en het heden elkaar ontmoeten in de
architectuur.

4.1

Heden: sociale en culturele diversiteit

De maatschappij is sinds het begin van de jaren vijftig veranderd van
een samenleving die gekenmerkt wordt door schaarste en soberheid,
naar een waar welvaart en overvloed in toenemende mate aanwezig
zijn. Tevens is de strakke hierarchische opbouw van de maatschappij
verslapt; het belang van de autoriteit van politieke partijen in het
dagelijkse !even is aanzienlijk verminderd. Maar het belangrijkste
verschil tussen de j aren vij ftig en het huidige decennium is de grote
sociale en culturele diversiteit. De individualisering, ofwel het proces
van 'algemene geestelijke ontworteling' zoals de studiegroep Bos
het omschreef en waartegen de architectengemeenschap zich hevig
verzette, heeft zich onverminderd verder ontwikkeld. Dit is ten dele
het gevolg van de toename van het aantal culturen in Nederland. Maar
van grotere invloed is de transformatie van de relatief traditionele
samenleving naar een consumptiemaatschappij onder invloed van de
opkomende welvaart. Men heeft steeds meer keus en middelen ter
beschikking, en daardoor ook controle over hoe men in het !even
staat en zich aan de buitenwereld presenteert.
In zijn bijdrage aan het boek De grate verbouwzng. Verandering van
naoorlogse woonwyken definieert de Nederlandse journalist HJ.A.
Hofland deze maatschappelijke ontwikkelingen als de demognifi.sche,
de politiek-culturele en de economische revolutie. Hij spreekt zelfs van
'een historisch feit dat ons land van toen een ander Nederland met
een ander volk was'. 68 Rene Boomkens beschrijft daarnaast nog de
digitalzseriug van het culturele !even."" Met de lwmst van moderne
communicatiemiddelen (a ls mobiele telefonie en internet) en een grote
varieteit aan transportmiddelen (zelfs vliegen ligt tegenwoordig voor
een aanzienlijk deel van de wereldbevolking binnen handbereik) is
het mogelijk om met bijna elke uithoek van de wereld in verbinding
te staan, waardoor de wereld steeds meer binnen handbereik ligt.
Echter, tegelijkertijd wordt er vaak verontrust opgemerkt, dat
men hierdoor het contact met de directe leefomgeving steeds meer
verlies t.
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Er zijn dus twee uiteenlopende benaderingen van de hedendaagse
maatschappij te onderscheiden: het optimisme over de mogelijkheden
d.ie het hedendaagse !even biedt en de angst voor het uiteenvallen
van de wereld, vergelijkbaar met de onzekerheid in de jaren vijftig.
Beide benaderingen worden voornamelijk gevoed door de informatie
die via de media geventileerd wordt.
In de eerste plaats wordt men via de media op de hoogte gehouden
van alle mogelijkheden en nieuwe ontwikkelingen in de wereld. Ook
in hedendaagse literatuur wordt de huidige maatschappij geregeld
afgeschilderd als bron van onbeperkte mogelijkheden. Zo verwoorden
Alex de Jong en Marc Schuilenburg in hun boek Mediapolis.
Populaire cultuur en de stad hun eigentijdse visie op de hedendaagse
stad, samengevat in de term 'mediapolis'. 70 Ze analyseren uitgebreid
het effect van films, games en mu1.iek, ofwel de 'populaire cultuur'
op het stedelijke !even. In hun boek geven ze geen garantie voor
een probleemloze toekomst, maar door zich te concentreren op de
mogelijkheden die de hedendaagse maatschappij biedt, wordt het
'moderne' !even een uitdaging met een positieve inslag.
In de tweede plaats wordt er in de media een beeld geschetst van de
hedendaagse maatschappij waarin er sprake is van onthechting van
het individu.7 ' Men laat zich graag een (kunstmatige) werkelijkheid
voorspiegelen en bepaalt op basis daarvan een persoonlijke koers voor
het leven. 7 ' De media volgen is voor velen makl<elijker dan te !even
volgens een visie volledig gebaseerd op persoonlijke ervaringen en
beslissingen. De verantwoording die daarbij afgelegd moet worden,
is vaak te confronterend. De collectieve massa, die weerspiegeld
wordt in de media, is dan grotendeels bepalend. Dit gaat vaak ten
koste van een fundamen tele verbondenheid tussen mensen en hun
levensopvattingen. Een eenduidig gemeenschapsgevoel ontbreekt op
grote schaal en men is voortdurend op zoek naar een bevredigende
positie ten opzichte van de maatschappij; op zoek naar een eigen
identiteit.
In de hedendaagse maatschappij is de positie van een individu dus niet
eenduidig. De mogelijkheden zijn tegenwoordig divers, waardoor

men zelf een 'rol' kan bepalen binnen het grotere geheel. Maar door
het ontbreken van een duidelijke sociale hierarchie en rolverdeling
is de positie van elk individu ook meer onzeker. Men kan in mindere
mate terugvallen op een sociale hoofdstructuur, waardoor een vaste
plek in de maatschappij niet vanzelfsprekend is.
0:::

4.2

Hedendaags 'schuim': een spel van afzondering en
omarming

In de jaren vijftig probeerde men de samenleving te schematiseren
met behulp van de wijkgedachte. De concentrische cirkels werden
toen als model gezien voor de ideale maatschappelijke situatie. De
Duitse filosoof Peter Sloterdijk grij pt voor zijn benadering van
de hedendaagse maatschappij ook terug op een geschematiseerde
voorstelling van zaken. Hij beschrijft in zijn boek Sferen een trefTende
metafoor voor de huidige samenleving: 'Het morfologische archetype
van de polysferische wereld die we bewonen is niet !anger de bol
maar het schuim.''3 Kort gezegd bedoelt Sloterdijk daarmee, <lat men
tegenwoordig leeft in zelfgecreeerde bellen, ook wel iferen genoemd,
die elk moment kunnen knappen of samengaan met andere bellen.
Waar in het verleden grote groeperingen samenleefden op basis van
dezelfde tradities en levensovertuigingen, treft men tegenwoordig
steeds meer diversiteit aan op verschillende schaalniveaus in de
samenleving.
Maar wat is schuzm nu precies~ Om die vraag te kunnen beantwoorden
is het zinvol om eerst de bouwstenen te bekijken: de sferen. Volgens
Sloterdijk betekent in sferen !even een dimensie voortbrengen die je
kan bevatten. Net als in de jaren vijftig heeft de mens in het heden
behoefte aan een eigen plek in de wereld. Het grote verschil is echter
<lat men tegenwoordig veel meer invloed heeft op de definiering
daarvan. Men verwerft een dergelijke plek door sferen om zich heen te
creeren die tezamen een positie in de maatschappij bepalen. Volgens
de theorie van Sloterdijk is het 'nulpunt' van schuim het individu. De
inhoud van de sferen, die elk individu om zich heen creeert, zijn >'.eer
divers. Denk alleen al aan de keuzemogelijkheden die men heeft op
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het gebied van cultuur, geloof, studie en beroep. Maar ook het land
en de stad waarin men woont, kunnen als sferen opgevat worden.
Sferen kunnen zich uitstrekken over de hele wereld en zijn dus niet
noodzakelijkerwijs fysiek omkaderd. Ze worden gedefinieerd door de
(sociale) verbanden die een individu aangaat met zijn omgeving door
middel van communicatie. Omdat elk individu in grote mate zelf
verantwoordelijk is voor deze verbanden, verschilt het aantal en de
omvang van de sferen per persoon. De hedendaagse maatschappij
kan in haar totaliteit opgevat worden als een verzameling van deze
verschillende sforen; ofwel als schuim.
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Wat de schuimtheorie van Sloterdijk zo bruikbaar maakt, is het
herkenbare beeld van schuim. Het zoeken van het individu naar een
positie ten op;-,ichte van zijn medemens en omgeving, is kenmerkend
voor het huidige decennium. Door relaties aan te gaan met anderen
- het samengaan van sferen - of juist door zich terug te trekken ten
opzichte van (een dee! van) de maatschappij - het knappen van sferen
- zoekt men naar een positie, waarbij men zich het meest comfortabel
voelt op <lat moment. Dit spel van afzondering en omarming waar
elk individu bewust of onbewust aan deelneemt, wordt inzichtelijk
door de heldere visualisatie van het samengaan en knappen van
bellen in schuim.
Er is een opvallend en veelzeggend verschil aan te wijzen tussen
de wijkgedachte en de schuimtheorie van Sloterdijk. Binnen de
wijkgedachte werd het gezin als 'nulpunt' gehanteerd, terwijl in
Sloterdijks schuim het individu centrnal staat. Het individu lijkt
in he t heden prioriteit te hebben boven de samenleving als geheel;
de 'massa'. Illustratief zijn de verhoudingen in een hedendaags
doorsnee gezin. De (sociale) verbanden zijn niet meer hetzelfde als
vijftig jaar geleden. Er is veel meer sprake van een gesprekscul tuur
in plaats van een zogenaamde vaderlijke autoriteit. Ieder gezinslid
heeft veel meer ruimte om zelf te bepalen welke verbanden hij of zij
aangaat met de omgeving.

4. 3

Hedendaagse ontwerpopgave in wederopbouwwijken

Als reactie op de sterk toegenomen indiviclualisering en de ontstane
heterogene bewonerssamenstelling in de wederopbouwwijken lij kt
het streven naar sociale cohesie op steclenbouwkundig niveau in de
naoorlogse wijken in opkomst te zijn. Van een eenduidige aanpak
zoals in de wederopbouwperiode is echter geen sprake. Opvallend
is we! <lat er net als in de jaren vijftig vooral gefocust wordt op
steclenbouwkundige ingrepen. Een tenclens die steeds meer zichtbaar
wordt, is bijvoorbeeld de privatisering en verdichting van de open bare
ruimte. Een veel gebruikt argument voor de privatisering is dat
alleen clan de veiligheid van de burger gewaarborgd kan worclen.
In afgesloten buitenruimtes denkt men het gebruik beter te kunnen
reguleren en con troleren. Maar ook de onevenredige verhouding
tussen de gebruiksintensiteit en de onderhouclskosten in de ruim
opgezette wederopbouwwijken is vaak een reden om de openbare
ruimte te verdichten en te privatiseren.
De polarisatie van de scheiding tussen prive en openbare
buitenruimtes wordt oncler andere zichtba ar in de vorm van fysieke
scheiclingselementen. De van oorsprong collectieve ruimtes tussen
de woongebouwen worden grotendeels afgesloten met hoge hekken
en afrasteringen. Ze worden vaak alleen nog maar opengesteld voor
publiek op ge7,ette t~jden of ze worden zelfs volleclig geprivati seercl.
De resterende open bare ruimte bestaat voornamelijk uit een netwerk
van wegen dat slechts een praktische verbinding vormt tussen de
bewoners en de stad, niks meer en niks minder. In plaats van ruimte
te bieden aan het spel van afzondering en omarming (de vorming
van 'schuim' ), worclt de afstancl tussen mensen vas tgelegd met
autoritaire, fysieke grenzen. Verblijfsplaatsen in de buitenlucht zijn
steeds meer voorbehouclen aan een selectieve groep mensen. Een
eigenschap die haaks staat op de gronclbeginselen van naoorlogse
wijken. 7 ' Ook bij nieuwbouw, die de oorspronkelijke naoorlogse
bebouwing vervangt, lijkt men niet los te kunnen komen van het iclee
clat een fysieke afbakening van buitenruimtes noodzakelijk is.
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Het is zeer de vraag of de privatisering en verdichting van de open
ruimtes het gewenste effect hebben. De starre afbakeningen maken
het contact met het openbare !even zelfs nog problematischer. In
plaats van het naoorlogse woondomein te ontdoen van de autoritaire
eigenschappen, worden deze juist uitvergroot. Daarbij is het
twijfelachtig of ingrepen op een groot schaalniveau wel de sleutel tot
succes zijn, wanneer men streeft naar meer sociale cohesie. Net als in
dejaren vijftig gaat men ook nu weer voorbij aan het architectonische
schaalniveau. Er zijn enkele voorbeelden van nieuwbouwwijken
waarbij men wel aandacht heeft voor de architectuur. Echter, daar
wordt de hedendaagse maatschappij vaak gevat in een banale collage
van allerlei 'stijltjes' en typologieen. 1 ·•
Vooralsnog biedt de huidige praktijk dus weinig kansrijke methoden
voor het revitaliseren van wederopbouwwijken. Maar waar gaat het
nu precies mis? Het probleem ontstaat, doordat men de werkelijke
ontwerpopgave in wederopbouwwijken niet scherp gedefinieerd
lijkt te hebben. De veronderstelling dat het met elkaar in contact
brengen van verschillende mensen en het geven van gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor delen van de buitenruimte vanzelf tot
saamhorigheid leidt, is een misopvatting. Iedere mens heeft in meer
of mindere mate behoefte aan contact met de buurt en wenst op eigen
wijze te !even. Wanneer men niet de mogelijkheid heeft om zelf de
onderlinge afstand te bepalen, juist dan ontstaan er conflictsituaties.
Ook Arnold Reijndorp betoogt dat het bevorderen van de sociale
cohesie niet de oplossing is voor wijken waarin sprake is van sociale
en culturele diversiteit:
,.,.
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Er moet gezocht worden naar een balans waarbij men zich niet
geheel kan onttrekken aan de buitenwereld (het doorslaan van
de individualisering voorkomen ), maar waarbij men ook niet
samengevoegd wordt tot een geforceerde eenvormige gemeenschap
(gedwongen participatie voorkomen). De werkelijke ontwerpopgave
in wederopbouwwijken is dus tweeledig: het gaat over het herstellen
van sociale structuren en daarmee ook over het terugbrengen van
het besef <lat men boven alles dee! uit maakt van een gemeenschap,
en tegelijkertijd over het toestaan en zelfs stimuleren van de toeeigening van ruimte, zodat de hedendaagse diversiteit een plek kan
opeisen binnen de naoorlogse woongebouwen.
In eerste instantie lijkt men binnen deze opgave al snel op het
probleem te stuiten, dat de diversiteit wringt met de eenvormigheid
van de architectuur. Het grootste probleem is echter niet de aanblik
van de naoorlogse architectuur, maar de ruimtelijke werking ervan.
De huidige organisatie van de prive en openbare ruimtes werkt
interactie eerder tegen, dan in de hand. Men moet zich daarom
voornamelijk concentreren op de organisatie van verschillende
typen ruimte ten opzichte van elkaar, zodat communicatie tussen de
bewoners bevorderd wordt.
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4.4

Het belang van collectieve ruimte in het heden

Prive en openbare ruimtes kunnen in functioneel opzicht gezien
worden als ellrnars tegenpolen. De scherpe grens tussen deze twee
typen ruimte is in het begin van de negen tiende eeuw formeel-juridisch
vastgelegd in het kadaster. ~ [n tegenstelling tot de kadastrale
kaarten, waarop de eigendomsgrenzen van particuliere kavels en
gebieden die onder de verantwoordelijkheid van de overheid vallen,
exact staan aangegeven, blijkt de grens tussen prive en openbare
ruimtes in de praktijk niet zo eenduidig te 7.ijn. Vooral de manieren
waarop een ruimte uiteindelijk gebruikt wordt, zijn doorslaggevend
voor de aard ervan. Met name door een collectief gebruik kunnen de
grenzen tussen de ruimtes sterl< vervagen. Ter illustratie volgt een
citaat van Manuel de Sola Morales:
7

~

06 Een collage van allerlei 'stijltjes' in de
vinex-wijk Vathont (Amersfoort)
Is dit bedoeld als een weerspiegeling
van de hedendaagse maatsdlappij?

4. 07 Het overschrijden van de formele grenzen door toe-eigening van de rulmte
Is hier sprake van een prive tuin of van openbare ruimte?
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De Nederlandse planoloog Arie Lengkeek omschrijft collectieve
domeinen als 'de tussenwerelden tussen publieke en private ruimte'.'"
Een enigszins misleidende definitie aangezien het suggereert dat het
een begrensde ruimte betreft tussen prive en openbare ruimtes in,
terwijl een collectie"e ruimte in de eerste plaats een verby.zondering
is \'an een prive en/ of openbare ruimte.' 0 Door de wijze waarop
verschillende personen gebruik maken van een ruimte kan er een
soort 'wij-gevoel' ontstaan dat gefundeerd is op een homogeen
normbeseP' Het gaat er niet om dat iedereen zich bezig houdt
met dezelfdc activiteiten. I-let is de intimiteit, die voortkomt uit de
afstemming van het gedrag van gebruikers ten opzichte van elkaar,
die kenmerkend is voor een collectief domein. Het is duidelijk
dat collectieve ruimtes een belangrijke drager \'Ormen voor een
saamhorige gemeenschap.
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Eerder is gebleken dat men met de wijkgedachte een pogmg
wilcle doen om een collectief gebruik van de ruimte te stimuleren,
waardoor er op grote schaal betrokkenheicl zou ontstaan. Maar de
grenzen werden fysiek zo streng vastgelegd, dat het nauwelijks
mogclijk is om in hct gebruik deze formelc grenzen te O\'Crschrijden.
Directe ontmoetingen zijn binnen naoorlogse woongebouwen
niet vanzelfsprekend en de ,·erhouding tussen de bewoners en het
openbare leven is afstandel~jk. Voor de hedendaagse mens vonnen
de 'autoritaire' grcnzen van de oorspronkelijke architectuur een
belemmering bij het bepalen van de afstand ten opzichte \'an
de andere bewoners en de omgeving. De architectuur moet die
afstand niet opleggen, maar slechts de randvoon.vaarden vonncn,
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waarbinnen het spel van afaondering en omarm ing kan plaatsvinden
en bij voorkeur zelfs ges timuleerd \\' Ordt.
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4. 5
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Ten gevolge van de toegenomen individualisering is er op gro te
schaal sociale en culturele di,·ersiteit on ts taan. Deze diversiteit is
het belangrijkste \'erschil met de relatief homogene samenleving
in de jaren vijftig. Het is niet vreemd, dat de eenvormigheid in
wederopbouwwijken en de sterk ged ifferentieerde samenleving van
vandaag de clag een ambivalente com binatie oplevert. Echter, in
plaats ,·an een beperk.ing is di t spannings ,·elcl juist een interessant
aanlmopingspunt bij de (her)vormgev ing van het naoorlogse
erfgoed.
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'Schuim' inbedden in wederopbouwarchitectuur
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De vergelijking va n het heden met de jaren vijftig moet wel in
het juis te perspectief gez ien worden . Het proces van continue
vernieuwing is inmidd els to t het !even van alledag gaan behoren. In
plaats van zich te late n beperken door de twijfel s die de moderniteit
met zich meebrengt , maakt men ook op timaa l gebruik van de
vrijheden die het moderne !even biedt. \.Vaar de tele,·isie en rad io in
de jaren vijftig bijvoorbeeld Iet terlijk en figuurlijk een 'eye-opener'
waren, is het tegenwoordig bijna vanzelfsprekend <lat men op de
meest uiteenlopende loca ti es con tact kan maken met de rest van
de wereld door de aanwezigheid van de zogeheten wireless hotspots.
Het schaalniveau ,·an de modernisering was vijftig jaa r ge leden
vele malen kl einer, maar de impact op het !even van de burger was
daardoor zeker niet minder groo t. Het gevoel van compl exiteit was
ook in de ja ren vijfti g ster k aanwezig. De term 'werelclcrisis' werd in
deze con tex t niet voor niks gebru ikt door de studiegroep Bos. '"
Ondanks de sociale en cu lturele verschillen kan er clu s ook een
belangrijke parallel ge trokken worclen tussen de jaren vijftig
en het heclen. Net als toen is tegenwoordig een van de groots te
vraagstu kken van het all edaagse Je,·en: de leefbaar heid van de
moderniteit. In de jaren vijfti g g ing men hier op geheel andere

wijze mee om, waardoor de maatschappelijl1e situatie op het eerste
gezicht op weinig pun ten overeen lijkt te komen met de hedendaagse
samenleving. Deze overeenkomst vormt een tweede belangrijk
aanlrnopingspunt voor een nieuwe ontwerpmethodiek, waarmee
twee tijdsperioden samengebracht kunnen worden in de bestaande
we<leropbou \\' W ij ken.
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De veranderingen in de inrichting en het beheer van de openbare
ruimte heeft de oorspronkelijke status van wederopbouwwijken
ernstig aangetast. Daarbij lijkt er ook vanuit de maatschapp~j zelf
een roep te zijn om het vergroten van de saamhorigheid in het
woondomein. Naoorlogse wijken vragen daarom nadrukkelijk om
een herdefiniering van de grenzen tussen de verschi\lende typen
ruimte. De redactie van het boektijclschrift Stadscahiers bevestigt
het belang van bewonersparticipatie. Ze wijst het aan als een van
de essentie\e factoren \'OOr een succesvolle verbetering van de
wederopbouwwijken. Het bevorderen van betrokkenheid moet echter
niet resulteren in een geforceerd samengebracht, eenvormig geheel.
De hedendaagse diversiteit moet een eigen plek krijgen binnen de
bestaande naoorlogse structuren.
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De werkelijke ontwerpopgave in wederopbomvwijken omvat het
herstellen van een sociale basisconstructie en tegel ij kertijd het
inbedden van heclendaags 'schuim'. De uitwerking van cleze opgave
moet vooral in de architectuur ;r.elf gezocht worden. Daarbij moet
men zich voornamelijk rich ten op het creeren van interactie. Formele
grenzen zijn in het hedendaagse woondomein nooclzakelij k, maar
ook het belang \'an de mogelijkheid om deze grenzen in gebruik
(gevoelsmatig) te overschrijden moet erkend \\'Orden . Alleen clan
ontstaat architectuur waarbinnen elk indi\·idu een eigen plek kan
definieren. Een juiste ruimtelijke menging moet ervoor zorgen dat
bewoners verleid worden tot interactie en zodoende een positie
innemen ten opzichte qn de omgeving. De mate van participatie,
en daarmee de afstan<l tot anderen moet men ;r.elf kunnen bepalen.
In de ruimtes moeten er gradaties in mate \'an toegankelijkheid
aangebracht worden, waardoor voor bewoners mogelijkheden
ontstaan om zich tijdelijk te onttrel1ken aan het openhare !even of
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juist contact te zoeken met anderen. Zowel bij het ontwerpen van
openbare als prive ruimtes moet nageclacht worclen over de conclities
voor het ontstaan van collectiviteit.
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EPILOOG: HISTORISCHE ERVARING VAN DE JAREN '50?

De recente erkenning van de cultuurhistorische waarde van
naoorlogs erfgoed verscherpt de discussie over het voortbestaan
ervan. Slopen is nu misschien niet meer zo vanzelfsprekend als
enkele jaren geleden, maar het schisma is er niet mee opgelost.
De gewone burger wordt nog altijd geconfronteerd met de
vervreemdende werking van wederopbouwarchitectuur. Van
belang is het begrip de historische ervaring, dat als fundament
kan dienen voor de (her)vormgeving van wederopbouwwijken.
Een koppeling tussen twee tijdsperioden is hierbij essentieel. De
jaren vijftig en het huidige decennium hebben als overeenkomstig
thema: de leefbaarheid van de moderniteit. De omgangsvormen
met de moderne maatschappij lopen in beide perioden echter sterk
uiteen. Door de ambivalente relatie tussen het gedachtegoed van
de jaren vijftig en van de hedendaagse maatschappij ruimtelijk
zichtbaar te maken, ontstaat een interessant spanningsveld in de
gebouwde omgeving dat tevens een positieve ervaring van het
naoorlogse erfgoed mogelijk maakt. Een urgente vraag hierbij is:
hoe kan het hedendaagse 'schuim' als historische laag van het
huidige decennium ingepast worden in de ruimtelijke structuur
van een naoorlogse woonwijk zonder de ideologie van de jaren
vijftig te ontkennen?

5. 1

De jaren '50 versus het heden

Het meest kenmerkende voor de jaren vijftig in Nederland is het
balanceren tussen traditie en vernieuwing. De1,e periode kan ge1,ien
worden als een overgangsperiode van een traditioneel georganiseercle
maatschappij naar een moderne samenleving. Er wordt ook we!
gesproken over een stillerevolutie, doordat de moderne ontwikkelingen
vooral onder het oppervlak plaatsvonden. Pas in de roerige jaren
zestig begonnen de veranderingen zich duidelijk af te tekenen in de
maatschappij. Hoewel de vormgeving van de wijken en gebouwen
refereert naar de vooruitstrevende modernistische arch.itectuur van
het interbellum, is de hang naar de vooroorlogse sociale hierarchie
duidelijk terug te vinden in de opzet van wederopbouwwijken. Ze zijn
hoofdzakelijk gebaseerd op de wijkgedacltte; een ordeningsmoclel voor
de samenleving in de stad, waarin de gemeenschap als geheel een
belangrijkere plek innam dan het individu. Door het sterke geloof in
de maakbaarheid van de samenleving en de heersende consensus was
er een groot draagvlak voor dit ideologische gedachtegoed. Echter,
de concentrische cirkels van de wijkgedachte stonden model voor wat
wenselijk werd geacht, en niet voor de werkelijke maatschappelijke
situatie. De architectuur en stedenbouw van de jaren vijftig moesten
uitdrukking geven aan de maatschappelijke utopie die men nastreefde:
een saamhorige gemeenschap als voorwaarde voor een goed !even.
Opdrachtgevers, architecten en stedenbouwers verloren zich
echter in de omvang van de wederopbouw- en uitbreidingsopgave.
Er werd vooral aandacht besteed aan de stedenbouwkundige
structuren en de individuele woning was ondergeschikt. Men ging
uit van gestandaardiseerde woningplattegronden en bouwsystemen,
waardoor gezinnen aan elkaar gelijk gesteld werden. Het keurslijf
dat men min of meer opgelegd kreeg, manifesteerde zich in de
eindeloze aaneenschakeling van vrijwel identieke woningen .
Ondanks de beeldloze architectuur was er in de jaren vijftig toch
sprake van een levendig straatbeeld. Men had elkaar nodig om de
zware oorlogsjaren fysiek en mentaal te boven te Immen, en was erg
begaan met het lot van de ander. De openbare ruimte nam hierdoor
een belangrijke plek in in het dagelijkse !even. Het contact tussen de
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mensen werd extra gestimuleerd door de kleinschalige faciliteiten
die ook als ontmoetingsplekken in de buurt fungeerden.
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Hoewel architecten en stedenbouwers de impact van hun plannen niet
geheel konden overzien, was hun keuze om te focussen op de grotere
schaal niet onbewust gemaakt. Met de wederopbouwarchitectuur
werd in de jaren vijftig ook de problematiek omtrent de leefbaarheid
van de moderniteit aangestipt. Toen werd nog geprobeerd om de
sociale en culturele diversificatie die de modernisering teweeg
bracht tegen te gaan. Met woorden als 'geestelijke ontworteling'
werd aan de toenemende individualisering vooral een negatieve
betekenis toegekend. In de gebouwde omgeving werd dan ook bewust
geprobeerd om de uitdrukking van het individu zoveel mogelijk te
neutraliseren . Uit de 'generieke' gevels is duidelijk af te leiden <lat
het grotere geheel, de 'massa', prioriteit had boven het individu.
Tegenwoordig zijn de onderlinge verhoudingen tussen mensen
wezenlijk anders. Door de komst en uitbreiding van nieuwe media en
technologie lijkt de maatschappij steeds meer in een stroomversnelling
te raken. Men laat zich tegenwoordig niet meer een levensstijl
voorschrijven, maar maakt gebruik van de mogelijkheid om in grote
mate zelf een manier van !even te bepalen, en om zich op allerlei
manieren van de massa te onderscheiden. Het aan elkaar gelijk
stellen van burgers is in deze tijd niet meer denkbaar. De spanning
tussen de massa en het individu is bij het !even van alledag gaan
horen. Een groot verschil met de jaren vijftig is dat in het heden
het individu prioriteit lijkt te hebben in plaats van de gemeenschap.
Mensen !even echter niet solitair en voor dagelijkse behoeften, maar
ook voor het bepalen van hun eigen identiteit is men afhankelijk van
andere mensen. Alleen door een bepaalde houding aan te nemen ten
opzichte van een gemeenschap manifesteert een persoon zich als
individu. De Duitse filosoof Peter Sloterdijk omschrijft <lit proces
als de ontwikkeling van 'schuim'.
In de media wordt de hedendaagse maatschappij tweeledig
gepresenteerd. Aan de ene kant lijkt men zich meer clan ooit bewust
te zijn van de ongekende mogelijk.heden die het hedendaagse !even

biedt. Aan de andere kant bestaat (net als in de jaren vijftig) ook de
angst <lat de modernisering van het dagelijks !even het 'uiteenvallen'
van de wereld in de hand werkt. Deze tegenstrijdigheid toont aan
clat naast het grote verschil, de sociale en culturele diversiteit op
grote schaal, er ook een duidelijke overeenkomst is tussen de jaren
vijftig en het heden; ook nu speelt het thema 'de leefbaarheicl van de
moderniteit' nog een grote rol in het dagelijks !even.
In de wederopbouwwijken heeft de toegenomen individualisering
tot gevolg <lat de sociale cohesie steeds meer afneemt en <lat van
gemeenschappelijke identificatie zoals in dejaren vijftig minder sprake
is. Ook het verdwijnen van de kleinschalige buurtvoorzieningen
heeft de steer in wij ken geen goed gedaan. De architectllllr lijkt
tegenwoordig symbool te staan voor een grootschalige, anonieme
cultuur, terwijl ze oorspronkelijk juist de mens hiertegen moest
beschermen. Binnen de hedendaagse, gedifferen tieerde maatschappij
vindt de oorspronkelijke ideologie via de architectuur nauwelijks
aansluiting met het heden. In de hedendaagse praktijk wordt duidelijk
clat men enigszins stuurloos is en niet goed weet om te gaan met
het naoorlogse erfgoecl. De oorspronkelijk opzet van de wijken is op
veel plaatsen ernstig aangetast door nieuwbouw en grootschalige
herstructurering, waardoor de grondgedachte nog verder naar de
achtergroncl is verdwenen.

5.2

Uitgangspunten ontwerpmethodiek

Voordat gestart wordt met het daadwerkelijke (her)ontwerpen
van wederopbouwwijken, is het formuleren van enkele concrete
uitgangspunten essentieel. De eerste stap is <lat men geen
vooringenomen stanclpunt moet hebben ten opzichte van
het voortbestaan of slopen van naoorlogs erfgoed. Ik wil
wederopbouwarchitectuur niet als 'heilig' bestempelen en in sommige
situaties is sloop inderdaad een redelijke optie. Maar renovatie en
vooral transformatie mo gen niet ui tgesloten worden. Het nadeel
,·an renovatie is dat he t maar een summiere bijdrage levert aan een
nieuwe, positieve zienswijze van wederopbouwwijken. De gebouwen
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zien er misschien weer fatsoenlijk uit, maar een laagje verf verandert
niet het functioneren en evenmin het bevooroordeelde beeld <lat men
heeft van wederopbouwarchitectuur. De gevels bestaan nog steeds
uit een alles overheersende repetitie van identieke woningen en de
oorspronkelijke intenties van de makers zijn nog altijd onleesbaar.
Echter, bij transformatie is een grote variatie aan ingrepen denkbaar,
die de uitwerking van de architectuur op haar omgeving wezenlijk
kunnen veranderen.
Als tweede stap zou men de focus moeten verbreden door ook te
zoeken naar ontwerpmogelijkheden op een ldeiner schaalniveau.
De meeste herstructureringsplannen voor wederopbouwwijken
worden gemaakt op stedenbouwkundig niveau. Het probleem in
wederopbouwwijken wordt echter voornamelijk veroorzaakt door
de ervaring die de gebouwen teweeg brengen. Alleen door aandacht
te besteden aan de architectuur zelf en haar directe omgeving, is
het mogelijk om het weerbarstige karakter aan te pakken. Op deze
manier kan in korte tijd een wezenlijk verschil gemaakt worden in
de wijkbeleving. Het grootste verschil met de benadering in de jaren
vijftig is <lat met deze nieuwe aanpak de gebouwde omgeving van
micro tot macro niveau ontworpen wordt, in plaats van andersom.
Hoewel wederopbouwarchitectuur als star en autoritair wordt
gezien, biedt de systematische constructie van de meeste gebouwen
oneindig veel mogelijkheden voor aanpassingen en vooralvoor lokale
incisies. Zonder <lat een heel woongebouw op de schop moet, kan
met enkele lokale ingrepen, die situatieafhankelijk zijn en zich vooral
toespitsen op het uitvergroten van de spanning tussen de jaren vijftig
en het heden, het functioneren van het hele woongebouw be"i"nvloed
worden. Alie creatieve interventies tezamen brengen een ervaarbare
dynamiek tot stand die afrekent met het autoritaire karakter van de
architectuur.
De derde en laatste stap is de erkenning van de sociale en culturele
verschillen tussen de jaren vijftig en het heden, en het accepteren van
de daaruit volgende conclusie dat het streven naar eenvormigheid op
elk schaalniveau losgelaten moet worden. Men moet inspelen op de

Yeranderlijkheid en complexiteit Yan de hedendaagse maatschappij,
en haar niet in een ideeel keurslijf proberen te duwen. Het is
noodzakelijk dat de woongebouwen ruimte bieden aan de sociale
en culturele diversiteit. Om conflictsituaties te voorkomen moeten
bewoners tevens de mogelijkheid krijgen om zelf de onderlinge
afstand te kunnen bepalen.
De werkelijke ontwerpopgave in wederopbouwwijken is dus
tweeledig: het gaat over het herstellen van sociale structuren en
daarmee ook over het terugbrengen van het besef dat men boYen
alles dee! uit maakt van een gemeenschap, en tegelijkertijd over het
toestaan en zelfs stimuleren van de toe-eigening van ruimte, zodat de
hedendaagse diversiteit een plek kan opeisen binnen de naoorlogse
woongebouwen.

5.3

Ontwerpmethodiek: acceptatie en regulering van diversiteit

Met deze uitgangspunten kan Yervolgens nagedacht worden over
de werkelijke (her)Yormgeving Yan wederopbouwwijken. Er zijn al
enkele positief ontvangen praktijkvoorbeelden waar men gekozen
heeft voor het samenvoegen van woningen in flats in horizon tale en/
of verticale richting. Ook het individueel ontsluiten van woningen
op de begane grond in portieketage-flats is bij enkele projecten
uitgeprobeerd. De argumentatie bij deze ingrepen is dater zo meer
variatie in woningtypen gecreeerd kan worden, wat ten goede komt
van het wooncomfort en de bevolkingssamenstelling in de wij k.
Toch zijn dergelijke oppervlakkige ingrepen, die voornamelijk
uitgaan van de huidige functionele behoeften, niet voldoende om
uitdrukking te geven aan het spanningsveld tussen de jaren vijftig en
het heden. Door het ontbreken van een theoretisch fundament mist
het richting en wordt er geen duidelijke koppeling gemaakt tussen
beide tijdsperioden. De ingrepen die gedaan worden in de bestaande
bebouwing moeten in de eerste plaats voortkomen uit de wil om de
oorspronkelijk gedachten achter de wederopbouwarchitectuur uit te
vergroten en om aansluiting te zoeken met het heden.
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Met behulp van de sdwimtheorie van Sloterdijk kan van de spanning
tussen de massa en het individu in de hedendaagse maatschappij een
vertaling gemaakt worden naar een ruimtelijk vraagstuk. Het proces
van het samengaan en knappen van sferen gaat over het afbakenen
van persoonlijke ruimte binnen de maatschappij. Men moet daarbij
niet alleen denken aan fysieke begrenzingen, zoals muren en hekken,
maar juist aan en·aringsdimensies bepaald door communicatie,
waarbij Sloterdijk een bijwndere rol toekent aan moderne media
als televisie en internet. Dit spel van afzondering en omarm.ing
kan in de ruimtelijke omgeving tot uitdrukking gebracht worden
in de grensgebieden van publieke en prive ruimtes. De formele
grenzen tussen deze typen ruimte kunnen fysiek vormgegeven
worden. Echter, het uiteindelijke (collectieve) gebruik bepaalt pas de
werkelijke status en omkadering van de ruimtes.
Zoals gezegd wordt met deze ontwerpmethodiek de gebouwde
omgeving van micro naar macro niveau benaderd. Het eerste
aandachtspunt is daarom de individuele woning; de meest
persoonlijke sfeer in de gebouwde omgeving. Door in de bestaande
woningplattegronden te zoeken naar de maximale flexibiliteit kan er
binnen een woongebouw ruimte geboden worden aan bewoners met
verschillende levensstijlen. Door de differentiatie van de maatschappij
binnen een woongebouw te faciliteren wordt het bestaan ervan
erkend. De aanwezigheid van verschillende woningtypen moet
echter niet een op een overgenomen worden in de gevels. Alleen
daar waar nodig wordt een nieuw gevelelement ingevoegd. Op deze
manier wordt enkel lokaal de strakke ritmiek verstoord en blijft het
'generieke' karal<ter van de oorspronkelijke bebouwing overheersend
aanwezig. De diversiteit voegt zich zo letterlijk naar een groter
geheel, en tegelijkertijd eist het heden een plaats op binnen de kaders
van de jaren vijftig.
Het tweede aandachtspunt is het reguleren van de verschillen,
ofwel het faciliteren \'an 'schuim' door fysieke kaders te bieden als
houvast en tegelijkertijd het overschrijden van deze kaders door
communicatie te stimuleren. Aandacht voor de relatie tussen de
bewoners onderling en tussen de bewoners en het openbare !even

is hierbij essentieel. Het maken van formele scheidingen tussen
publieke en prive ruimtes staat in eerste instantie voorop. Door
de typen ruimte vervolgens op doordachte wijze ten opzichte va n
elkaar te positioneren ontstaat een ruimtelijke menging. De formele
grenzen omkaderen duidelijk de verschillende ruimtes, maar doordat
interactie wordt 'uitgelokt' door de organisatie van de ruimtes ten
opzichte van elkaar, wordt elke bewoner alsnog uitgedaagd om zich
uit te spreken over zijn omgeving en medemens. Ondanks de formele
grenzen moeten bewoners hun persoonlijke ervaringsruimte zelf
nog afbakenen, waarbij ze voor de keuze staan om zich af te zonderen
van of juist te voegen bij 'de groep'.
Elke bewoner moet zich door en langs de verschillende typen ruimte
bewegen om van en naar zijn woning te komen. Daarbij wordt
men in meer of mindere mate geconfronteerd met de omgeving en
medemens. Ook vanaf prive buitenruimtes worden bewoners bloot
gesteld tot directe ontmoetingen. Op deze manier ontkomt geen
enkele bewoner aan de confrontatie met het grotere geheel, waardoor
de bewustwording van de onontkoombare relatie tussen de massa en
het individu niet uit kan blijven. De formele grem.en die fysiek in de
ruimte aanwezig zijn, bieden houva st, doordat ze de afstand tussen
de bewoners waarborgen. Maar tegelijkertijd zorgt de ruimtelijke
menging ervoor, dat interactie nooit uit kan blijven. Het spel van
afzondering en omarming wordt zo ingebed en ervaarbaar in het
woondomein.
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5.4

Dialoog tussen de jaren '50 en het heden

Tot slot, om een passend woondomein voor de hedendaagse mens te
creeren in een wederopbouwwijk, is het van belangomeen dialoog aan
te gaan met de maatschappelijke en architectonische ontwikkelingen
in de jaren vijftig. Ten grondslag aan de1.e ontwerpmethodiek ligt
de nood1.aak van een andere, nieuwe aanpak van het naoorlogs
erfgoed, zodat de essentie van de historische gebouwde ruimte in
het heden ervaren kan worden. De boodschap die men in de jaren
vijftig met de architectuur en stedenbouw wilde uitdragen , krijgt
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met de voorgestelde ontwerpmethodiek een wezenlijke functie in het
hedendaagse woondomein. De wijze waarop het spel van afzondering
en omarming ingebed wordt in de bestaande bebouwing, laat zien dat
de hedendaagse diversi teit past in het stramien van de jaren vijftig,
zonder dat de onderlinge verschillen verloren gaan. De aanwezigheid
en het belang van het grotere geheel wordt benadrukt door de
architectuur, die het 'generieke' duidelijk ervaarbaar maakt zodra
met een voet buiten de deur zet. Het sociale en fysieke raamwerk
dat in de jaren vijftig gecreeerd werd en waarop de samenleving
kon steunen en kon doorgroeien, heeft opnieuw een belangrijke rol
gekregen binnen het hedendaagse !even.
De historische ervaring, zoals Frank Ankersmit deze omschrijft,
is als uitgangspunt van essentieel belang. In plaats van alleen te
concentreren op de verschillen, vraagt deze benadering om het
zoeken naar overeenkomsten, waardoor er parallellen getrokken
kunnen worden tussen twee tijdsperioden. Hierdoor is het gelukt
om de waarde en relevantie van wecleropbouwarchitectuur en de
achterliggende ideologie voor het heden te ontdekken en te komen
tot een ontwerpmethodiek die uitgaat van de kwaliteiten van de
oorspronkelijke bebouwing. Binnen de voorgestelde strategie wordt
zorgvuldig omgesprongen met de cultuurhistorische waarde van
wederopbouwarchitectuur, waardoor het een betere oplossing is clan
sloop. Daarbij is de7.e aanpak ook op korte termijn effectiever, omdat
het zich concentreert op relatief kleinschalige ingrepen.
Het voornaamste doel van de transformatie van naoorlogs
woongebouwen is om de oorspronkelijke gedachten achter de
wederopbouwarchitectuur uit te vergroten en te koppelen aan het
heden. De aanwezigheid van de 'massa' blijft beeldbepalend in de
gevels. De ruimtelijke organisatie va n de verschillende typen ruimte
maak t dat de bewoners de spanning tussen het individu en de mass a
ook daadwerkelijk ervaren. Tegelijkertijd worden de maatschappelijke
ontwikkelingen zichtbaar die in de jaren vijftig onderhuids al ingezet
werden; de sociale en culturele diversificatie. De ideologie van de
wederopbouwperiode is ervaarbaar in de architectuur en krijgt
een positieve betekenis in het hedendaagse dagelijkse leven. De

architectuur vormt daardoor pas echt een tastbare herinnering aan
de bijzondere jaren vijftig in Nederland.
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