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Vijf jaar lang heeft Noud de Vreeze zich verdiept in de geschiedenis van 
Duitse steden en daarbij de bombardementsgeschiedenis centraal gesteld. 
De meest gestelde vraag die hij de afgelopen jaren kreeg als hij vertelde over 
zijn boek is hoe hij er eigenlijk toe gekomen om zich in dit onderwerp te verdie-
pen. In 2007 was hij met de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling op 
excursie in Hamburg. Bij een antiquair kocht hij een fotoboek over Hamburg 
in 1946. Hamburg is in de tweede wereldoorlog meer dan tweehonderd keer 
gebombardeerd, en na het grote bombardement in de zomer van 1943 nog 
achtenzeventig keer. Voor wie in Hamburg rondloopt zonder kennis van de 
bombardementsgeschiedenis is de confrontatie met een dergelijk boek hef-
tig. Er stonden gruwelijke foto’s in van platgebombardeerde buurten. Schok-
kend was ook dat het allemaal kleurenfoto’s waren waardoor de geschiede-
nis nog dichterbij kwam. Hierdoor is het idee ontstaan om uit te zoeken hoe 
dat eigenlijk met die Duitse steden zit. Iedereen kent het bombardement op 
Dresden. Dat is een soort iconische herinnering aan de bombardementen op 
Duitse steden. Dresden is twee maanden voor het eind van de oorlog plat 
gebombardeerd. Maar daarna zijn er nog veertien andere Duitse steden plat-
gegooid. Dat waren steden zonder al te veel militair strategische betekenis. 

Fascinerend is hoe die Duitse steden na de oorlog zijn herbouwd, omdat bijna 
overal de structuur van de oude binnenstad en de belangrijke monumenten 
zijn hersteld. Een mooi voorbeeld is het gotische stadhuis van Münster, waar 
in 1648 de vrede van Münster is getekend. In 1946 stonden er van het stad-
huis alleen nog een beschadigde voorgevel en stukken van de zijmuren. Het 
gebouw is vanaf 1947 volledig herbouwd. Geïnspireerd door beelden van 
verwoesting en wederopbouw heeft Noud De Vreeze tweeëntwintig Duitse 
steden bestudeerd. In boekwinkels en bibliotheken, in stadsarchieven en 
tentoonstellingsruimtes heeft hij naar informatie gezocht over wat er heeft 
plaatsgevonden. Veel Duitse analyses over dit onderwerp zijn sterk lokaal 
gericht. Boeken over dit onderwerp zijn doorgaans monografieën over steden 
als Hamburg, München, Keulen en Münster. Maar er is nauwelijks informatie 
te vinden over het hele verhaal. Dat begint de laatste jaren te veranderen. 
Er zijn een paar spraakmakende publicaties verschenen. In veel Duitse ste-
den worden nu  tentoonstellingen georganiseerd over wat er gebeurde in de 
jaren veertig en vlak na de tweede wereldoorlog tijdens de wederopbouw.
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Stunde Null 

Stunde Null is een term die in verband met de bombardementen op Duitse 
steden in veel Duitse literatuur van onder andere kunst- en architectuurhis-
torici opduikt. Het is een term met zowel een uitroepteken als een vraagteken. 
Was er in 1946 in Duitsland sprake van een nulpunt waarin alles opnieuw 
bedacht moest worden of zijn er elementen uit de vooroorlogse periode die 
zijn doorgezet na de tweede wereldoorlog? Deze vraag speelde in Duitsland 
veel meer dan in andere Europese steden. Vanaf 1945 moest in Duitsland een 
nieuwe samenleving uitgevonden worden. Het boek van De Vreeze gaat over 
de vraag of de wederopbouw nog verbonden is geweest met de Duitse steden-
geschiedenis. Wat is nog zichtbaar van die geschiedenis na de wederopbouw 
van de gebombardeerde Duitse steden? 

Het schrijven van het boek begon met de fascinatie voor de wederopbouw. 
Wandelend door een Duitse stad is het verrassend om te zien wat daar na 
veertig jaar tot ontwikkeling is gekomen. De vraag is allereerst hoe die bom-
bardementen precies zijn verlopen. En daarna is er het verhaal terug in de 
tijd, om het spoor te volgen van de geschiedenis van de Duitse steden. Daar 
horen ook de visioenen van Nazi’s bij over de ontwikkeling van steden, de mo-
derniseringsexperimenten van de jaren twintig en de negentiende eeuwse 
stad. In het boek komt ook de vroege geschiedenis van de Duitse steden aan 
de orde. De opzet van het boek volgt deze zoektocht in omgekeerde volgorde. 
Het boek begint met een hoofdstuk over de oudste geschiedenis van Duitse 
steden. In hoofdlijnen wordt de Romeinse geschiedenis beschreven met ne-
derzettingen als Keulen, Trier en Regensburg en daarna de Hanze steden en de 
achttiende en negentiende eeuw. Deze geschiedenis is nodig om het verhaal 
over de wederopbouw te begrijpen. Na 1946 zijn de verhalen over de geschie-
denis van de Duitse steden weer tot leven gekomen. Daarom heeft het boek 
ook als titel ‘De ziel van de Duitse steden’.  

De bombardementsgeschiedenis is het schokkende keerpunt in de Duitse 
stedengeschiedenis. Veel steden zijn meerdere keren gebombardeerd. Keulen 
is 260 keer gebombardeerd, Hannover 125 keer, Hamburg 233 keer, Stuttgart 
93 keer en München 68 keer. Een mythische foto – symbool van Stunde Null 
- toont een rijtje vrouwen die op de ruïnes van een gebouw staan en stenen 
aan elkaar doorgeven. Het toont een soort keerpunt. De foto schijnt in scene 
te zijn gezet om bij de Engelsen en de Amerikanen steun te verwerven voor de 
Duitse wederopbouw. Het romantische verhaal deed de ronde dat vrouwen 
zich daar actief voor inzetten. Dat is waarschijnlijk op een aantal momenten 
en locaties ook wel gebeurd, maar daar stonden dan voedselbonnen tegen- Reconstructie van de Romeinse nederzetting die de basis vormt voor het stadscentrum van Keulen  

over. Er werden ook strafmaatregelen toegepast vanwege echtgenoten die in 
de oorlog fout waren geweest. 

 
Van Romeinse nederzettingen tot de stad als probleem 

Het boek begint bij de Romeinse nederzettingen. De Romeinse geschiedenis 
is nog terug te zien in de plattegrond van steden langs de Donau en de Rijn. 
Een bekend voorbeeld is Keulen. Ook de middeleeuwse stedengeschiedenis 
is soms nog goed herkenbaar in Duitse steden. Op oude prenten van middel-
eeuwse Duitse steden staan kerken, stadhuizen en marktplaatsen waar in de 
stad ruimte is gemaakt voor samenkomst, markt en handel. In Duitsland zijn 
overal restanten en compleet gerestaureerde en gereconstrueerde gebouwen 
die ooit zijn neergezet door feodale families en de bestuurlijke elite. Er staan 
overal kastelen. Op prentjes van middeleeuwse steden is ook de stadsom-
walling te zien met muren, grachten, poorten en torens. In veel steden is dat 
alleen nog leesbaar als je de stadsplattegrond goed begrijpt. In de overgang 
van de middeleeuwse en negentiende eeuwse stad is er dan een ruimte waar 
de stadsmuren hebben gelegen. In sommige  steden is de (herstelde) middel-
eeuwse stadsomwalling nog aanwezig, zoals in Neurenberg. 
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De stedenontwikkeling in de eerste decennia van de twintigste eeuw is niet te 
begrijpen zonder kennis van wat er in de negentiende eeuw steden gebeurde. 
De samenvattende term voor het hoofdstuk over de negentiende eeuwse stad 
is de stad als probleem. Er waren radicale ingrepen nodig om in steden ruimte 
te maken voor toekomstige ontwikkelingen. Een van de grootste problemen 
was overbevolking in de oude middeleeuwse stad. De bevolking was sterk ge-
groeid binnen de kaders van de middeleeuwse omwalling. Volgens critici was 
de toestand in deze overbevolkte woonbuurten aan het eind van de negentien-
de eeuw onaanvaardbaar. Er werd veel over gepubliceerd, onder andere door 
Friedrich Engels. Het tweede grote probleem was de toename van het verkeer. 
Dit was nog niet direct heel acuut, maar het was een factor die in de toekomst 
van doorslaggevend belang zou zijn. Er waren rond de eerste wereldoorlog in 
Duitsland al achttien verschillende autofabrieken. Er is een snelle toename van 
het aantal auto’s en ook van verkeersongelukken. Het verkeer werd een thema 
in de stadsontwikkeling, waar architecten, stedenbouwkundigen en planologen 
zich over gingen buigen. 

De ontwikkeling van het spoor was eveneens een nieuw fenomeen. Tussen 
1847 en 1913 is het spoornetwerk in Duitsland sterk gegroeid en verdicht. In 
het eerste decennium in de twintigste eeuw werden meer dan zevenhonderd 
stations gebouwd. De aanleg van het spoor leidde in veel steden tot een ont-
wrichting van de stedelijke structuur. Het spoor werd aangelegd door par-
ticuliere ontwikkelaars en bedrijven zonder dat het deel uitmaakte van een 
plan voor de ontwikkeling van de stad. Toen Van Eesteren met de Prix de 
Rome naar Berlijn ging, was men met dit soort nieuwe ontwikkelingen bezig. 
Er werd gediscussieerd over overbevolking, stedelijke uitbreidingen, verkeer 
en vervoer en groen in de stad. Van Eesteren raakte in Duitsland verzeild in 
discussies onder progressieve architecten, stedenbouwkundigen, planologen 
en bestuurders. Van Eesteren was opgeleid als architect, maar hij vond het 
probleem van de stad veel interessanter. Voordat hij in Amsterdam met het 
AUP de moderne stad uitwerkte deed hij in Duitsland kennis op van stadsont-
wikkelingen en nieuwe concepten. Berlijn was een spil in deze ontwikkeling, 
maar ook in andere steden groeiden uit tot onoverzichtelijke metropolen. 
Het Ruhrgebied werd in de jaren twintig gezien als een chaotisch planolo-
gisch gebied. De term ruimtelijke ordening komt ook uit Duitsland. De term 
Raumordnung duikt in 1910 voor het eerst op in Berlijn. Met ´Raumordnung´ 
richtten ontwerpers en bestuurders zich niet op het ontwerpen van een buurt 
of een stadsdeel maar op plannen voor een hele regio. Dat was nieuw en van 
dergelijke initiatieven zijn voorbeelden te vinden in metropolen als München, 
Hamburg, Berlijn en het Ruhrgebied.
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De traditie van idealistische reacties

Vanaf 1920 ontstaat er een periode die in het boek de traditie van de idea-
listische reacties is genoemd. Er worden er vier onderscheiden: 1. de stad als 
kunstwerk; 2. de stad als planningsprobleem; 3. de tuinstad-beweging; 4. de 
moderniseringsexperimenten. Deze reacties vormen een belangrijk deel van 
de Duitse stedenbouwkundige geschiedenis. 

De stad als kunstwerk slaat vooral op Wenen en Parijs. Deze steden golden 
in Duitsland als succesvolle voorbeelden van ingrijpende stadsreconstruc-
ties. Men koesterde ook voorbeelden van ingrijpende stadsreconstructies in 
Londen en de Verenigde staten. Voorbeelden van radicale stadsreconstructies 
werden bestudeerd en men publiceerde erover in Duitse tijdschriften over 
stedenbouw. 

De regionale ontwerpopgave is een schakelstuk en een belangrijke verbindende 
factor tussen de jaren 1910/1920 en de wederopbouwperiode. Vanaf 1910 werden 
in Duitsland interessante grote projecten opgezet die zijn samen te vatten als 
de stad als planningsprobleem. De begrippen planologie en regionaal ontwerp 
kregen in Duitsland handen en voeten. In 1910 is er een omvangrijke integrale 
inventarisatie gemaakt van de ontwikkeling van München. Het is de eerste 
grote planologische studie van een grote stad met 700.000 inwoners. Het 
betreft een eerste integrale studie met typologieën van buurtjes en steden-
bouwkundige structuren, van verkeer en groenvoorzieningen. Dat werd kwan-
titatief uitgewerkt in statistische analyses en prognoses. Een vergelijkbare 
analytische aanpak komen we later tegen bij Van Eesteren en het AUP. 

Een vroeg voorbeeld van regionale planning in Duitsland is het samenwer-
kingsverband van gemeentes in het Ruhrgebied. Het was nieuw dat gemeentes 
regionaal gingen samenwerken om een structuurplan te ontwikkelen. Een 
sleutelfiguur in deze ontwikkeling was de stedenbouwkundige Werner Hege-
mann. Hegemann werkte als secretaris mee aan het grote integrale structuur-
plan voor het Ruhrgebied. Hij heeft daarnaast in 1910 de internationale prijs-
vraag Gross Berlin uitgeschreven. Door de organisatie van deze prijsvraag 
voor de ontwikkeling van Berlijn werd als opgave een lijstje met thema’s 
opgesteld. Het ging niet over woningbouw en het ontwerp van buurten, maar 
over regionaal verkeer, spoorwegen en stations, perifere woningbouwlocaties, 
woningtypologieën, de verbetering van het stadscentrum, groenstructuren en 
parken, industrielocaties en groeiprognoses. Iedere kenner van de moderne 
stedenbouw herkent de thema’s waar Van Eesteren zich met het AUP ook voor 
ingezet heeft. Deze thema’s zijn dus geworteld in dat experiment in Berlijn. He-

gemann werd coördinerend stadsarchitect van Berlijn. Als stedenbouwkundige 
werkte hij onder andere aan een structuurplan voor Berlijn. 

In de jaren twintig zijn Ernst May en Fritz Schumacher heel belangrijk geweest 
voor het stedenbouwkundige vak. Ze legden de voedingsbodem voor allerlei 
opvattingen die in de wederopbouw weer opduiken. Met schematische ana-
lyses van de ontwikkeling van steden heeft Schumacher de basis gelegd voor 
de manier waarop stedenbouwkundigen en planologen de ontwikkeling van 
grote steden gingen analyseren. Een structuurplan voor Breslau toont bij-
voorbeeld de ontwikkeling van deze stad in een aantal min of meer zelfstan-
dige suburbane stadskernen. Voor de toekomst van Hamburg stelde hij een 
structuurvisie op. Schumacher maakte na de Tweede Wereldoorlog nog in 
opdracht van Adenauer een plan voor de herontwikkeling van Keulen. 

Schema’s voor de ruimtelijke organisatie van stadsuitbreidingen, Berlijn, Hamburg, Keulen
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Het boek gaat in op de betekenis van verschillende nieuwe concepten en ideeën 
over de ontwikkeling van de steden voor de Duitse stedengeschiedenis. Zo 
was er voor de tuinstad beweging - een van de meest invloedrijke concepten 
voor de ontwikkeling van de stad in de twintigste eeuw - een vruchtbare voe-
dingsbodem. Dat komt mede door de heftige kritiek op de negentiende stad.

De moderniseringsexperimenten

De moderniseringsexperimenten van de Werkbund, Bauhaus en CIAM waren 
idealistische reacties op de negentiende eeuwse stad. Bauhaus heeft via een 
aantal docenten een belangrijke invloed gehad op architectuur, stedenbouw 
en planologie. De leiding van de Junkers-machinefabriek heeft het Bauhaus 
naar Dessau gehaald en gered van de ondergang, nadat de school door het 
NSDAP uit Weimar was weggejaagd. De Junkersfabriek maakte ook meubels 
en huishoudelijke producten zoals broodroosters en stofzuigers. De idealis-
tische directeur Junkers wilde met het Bauhaus moderne gebruiksartikelen 
voor woningen ontwikkelen. 

Het was vergelijkbaar met de Goed Wonen traditie in Nederland. De directeur 
wilde dat het Bauhaus ook moderne woonbuurten zou ontwerpen voor de 
fabrieksarbeiders. Walter Gropius ontwerp voor zijn docenten ook zes villa’s, 
de zogenaamde Meisterhäuser. Die hebben, evenals het schoolgebouw van 
Bauhaus in Dessau, de signatuur van de moderne architectuur van de twin-
tigste eeuw. Vanaf 1926 komen er in Dessau een aantal buurtjes tot stand die 
een nieuwe opvatting laten zien over woningbouw. Anders dan de traditionele 
tuinstadbeweging propageerde het Bauhaus moderne productietechnieken. 
Woningen zouden voortaan, net zoals auto’s en vliegtuigen, uit de fabriek 
moeten komen: machinaal en seriematig geproduceerd. Op een foto van een 
van de eerste buurtjes is zowel de seriematige productie duidelijk te zien als 
ook de constructie met grote woonpanelen.

Vlak voordat in 1929 Bauhaus onder dreiging van NSDAP werd gesloten is 
Ludwig Hilberseimer als docent benoemd. Hilberseimer is de eerste steden-
bouwkundige docent in het hele curriculum. Hij kwam met radicale beelden 
van nieuwe stadswijken die er nu in onze ogen gruwelijk uitzien. In 1963 scheef 
Hilberseimer in een ‘mea culpa’ dat hij zijn tekeningen niet letterlijk had be-
doeld. Het waren  abstracte schema’s om uit te leggen uit welke elementen 
een stad bestaat en hoe je die elementen los van elkaar in een structuur 
kunt onderbrengen. Die elementen hadden betrekking op verkeer en vervoer, 
openbare ruimtes, werkgebieden en wonen. Zijn idee was dat iedere functie 
een structuur nodig heeft en dat deze structuren zodanig samenhangend 
in een ontwerp ondergebracht moeten worden dat ze geen last van elkaar 
hebben. De tekeningen roepen een kille, unheimische sfeer op en zetten je 
op het verkeerde been. Hilberseimer maakte ook een radicaal plan voor het 
centrum van Berlijn. Met dat plan illustreerde hij de opvatting dat bij de toe-
komstige stadsontwikkeling men zich niet volledig moet laten leiden door de 
geschiedenis van een stad. Je moet durven ingrijpen in de historische structuur 
van een stad. Dat is wat hij met het ontwerp aan de orde stelt.  
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1933

Er ontstond eind jaren twintig een hevige strijd tussen modernisten en tradi-
tionalisten. Er kwam veel verzet tegen de CIAM, de Werkbund en het Bauhaus. 
Sommige architectuurhistorici zijn van mening dat het wel meeviel met deze 
oorlog tussen modernisten en traditionalisten. En dat er heel veel tussenpo-
sities waren. Dat is ook zo. Maar eind jaren twintig, begin jaren dertig was 
er in Duitsland tussen architecten en tussen architectenverenigingen en op-
drachtgevers en gemeentebesturen echt oorlog. Je was modernist of niet. 
Je was traditionalist of niet. De Nazi’s en de volgelingen van Hitler bestreden 
het modernisme in architectuur en beeldende kunst. Moderne architectuur 
vonden de Nazi’s verderfelijk en onduits. In een verkiezingsprogramma uit 
Weimar was opgenomen dat het Bauhaus moest verdwijnen. Door hen ont-
worpen gebouwen zouden gesloopt moeten worden. 
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Het bewind van Hitler vanaf 1933 start vanaf de eerste dag met een aantal 
grote stedenbouwkundige en architectonische ingrepen. Op foto’s van Duitse 
steden in de jaren dertig is te zien dat overal in straten Nazivlaggen han-
gen. In de memoires van Simone de Beauvoir is te lezen hoe zij begin jaren 
dertig in een aantal zuid-Duitse steden op bezoek is. Ze beschrijft in haar 
dagboek hoe walgelijk ze al die vlaggen vindt. De Nazi’s hadden als ideaal 
het maken van grote boulevards en ruimten voor parades en optochten. Hele 
binnensteden in Duitsland werden tijdelijk heringericht om een monumen-
taal effect te creëren. Hitler heeft daar zelf een belangrijke stem in gehad. 
Hij was zeer geïnteresseerd in architectuur en stedenbouw. In juni 1940 heeft 
Hitler een beroemd bezoek afgelegd aan Parijs. De mensen die daarbij aan-
wezig waren hebben in hun memoires geschreven dat Hitler precies wist hoe 
Parijs in elkaar zat, wat Haussmann had gedaan en hoe de Opera in elkaar 
zat. Hitler heeft zelf een aantal radicale stadsingrepen geïnitieerd. Beroemd 
is de maquette van Berlijn van Albert Speer. De grote triomfboog en de grote 
volkshal in deze maquette zijn afkomstig van schetsontwerpen van Hitler. In dat 
megalomane plan voor Berlijn zaten ook rationele elementen zoals de stad-
as. Voor de prijsvraag Gross Berlin uit 1910 was er door een van de inzenders 
al een ontwerp gemaakt voor een stad-as om orde te brengen de binnenstad 
van Berlijn. Als de tekening van Albert Speer voor de as naast die tekening uit 
1910 worden gelegd dan is te zien dat het een vergelijkbare tekening is. De ar-
chitect Rudolf Wolters, rechterhand van Albert Speer, heeft met die centrale 
as als uitgangsbasis een heel structuurplan getekend voor de toekomst van 
Berlijn.
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Stedenbouwkundige projecten van de Nazi’s

De centrale vraag in het hoofdstuk over de Naziperiode is de manier waarop 
allerlei elementen uit de periode van de jaren twintig doorwerkten of juist 
afgebroken zijn. De Naziperiode is een schakelstuk waar men niet onderuit 
kan. Van de snelwegen wordt bijvoorbeeld altijd gezegd dat het een uit-
vinding is geweest van Hitler. Dat is niet waar. Vanaf 1910 waren er al pro-
gramma’s voor een nationaal omvattend snelwegenplan. Hitler heeft daar 
gebruik van gemaakt en het gefaciliteerd om dat snel te ontwikkelen. Dat 
deed hij met propaganda alsof hij dat allemaal zelf bedacht had. 

Een belangrijk onderwerp is de giftige invloed van de nieuwe machthebbers 
op het onderwijs. De Nazi’s hebben vanaf 1933 op een effectieve en botte 
manier het hele onderwijs vanaf de kleuterschool tot de universiteit naar 
hun hand gezet. Leraren en hoogleraren moesten lid zijn van de NSDAP. 
Men moest gebruik maken van door de NSDAP gemaakte onderwijspro-
gramma’s. Deze omvorming van het onderwijs is een mogelijke verklaring 
waarom Hitler in korte tijd zo populair kon worden. Er kwam ook een geraf-
fineerde klikcultuur op gang, waarbij kinderen hun leraren en ouders aan-
gaven die niet loyaal waren aan de NSDAP.

Hitler liet op grote schaal gebouwen als scholen en universiteitscomplexen 
maken. Voor een deel zijn ze gebouwd, voor een deel alleen als plan ont-
wikkeld. Er zijn meer grote projecten. In München is bijvoorbeeld een plan 
gemaakt dat bestaat uit stad-assen en een aantal ringwegen. Dat is een 
groot herstructureringsproject uit 1935/36. Daar hoorde de verplaatsing en 
de bouw van een nieuw groot treinstation bij. Er werden ook een aantal grote 
stadsuitbreidingen gepland, waarvan delen zijn gerealiseerd. In de nieuwe 
woonwijken werden op de kop van bouwblokken grote bunkers gebouwd. 
Vanaf 1933 tot 1942 is in Duitsland het grootste bunkerprogramma ooit 
gerealiseerd. 

Het beroemde Parteitag Gelände in Neurenberg is een plek voor partijpro-
paganda geworden. Daar kwamen enorme gebouwen te staan en werden 
grootse parades georganiseerd. Er staan nu alleen nog ruïnes. Op een foto 
uit 1936 staat de grote congreshal in aanbouw. Op de bouwplaats staat 
deels een kartonnen gevelmaquette om uit te testen hoe het gevelontwerp 
zou werken op afstand en van dichtbij. Grote betonnen platen van 20 centi-
meter dik waren bedoeld om een boulevard aan te leggen van zes kilometer 
lang en 120m breed vanaf het centrum naar het park. Daar moesten tanks 
overheen kunnen rijden. De duistere kant van de architectuur en steden-

bouw van het Nazi regime komt vooral tot uitdrukking in de organisatie van 
de bouwnijverheid met dwangarbeid. Veel grote projecten die in Nazitijd zijn 
gebouwd zijn door dwangarbeiders uit de concentratiekampen gerealiseerd. 
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Bombardementen
 
De bombardementen op steden in de twintigste eeuw omvatten meer dan 
alleen de bombardementen van de Engelsen en de Amerikanen op Duitse ste-
den. Het gaat vooraf door de bombardementen op Guernica en de deelname 
van het Duitse regime aan de Spaanse burgeroorlog. Er zijn door de Nazi’s 
bombardementen uitgevoerd op Warschau en Rotterdam en in 1940 en 1941 
zijn er bombardementen uitgevoerd op veertien grote steden in Engeland. In 
een jaar tijd zijn op Londen meer dan 200 bombardementen uitgevoerd. De 
intensiteit van bombardementen op Duitsland nam tussen 1940 en 1945 toe. 
In 1940 en 41 stelden die bombardementen nog nauwelijks iets voor. In 1942 en 
43 kreeg het volume. Vanaf 1943 nam de hoeveelheid bommen op Duitsland 
pas echt toe. 

Een schadekaart van Kassel laat in rood zien wat er is gebombardeerd. In de 
zomer van 1944 brengt Albert Speer met zijn bureau in Berlijn systematisch de 
bombardementsschade van steden in kaart. Ze hadden als bureau nauwe-
lijks meer werk. Terwijl de bombardementen iedere nacht over Duitse steden 
werden uitgevoerd zat in Berlijn een clubje mensen al over de wederopbouw 
na te denken. 

Stadsontwikkeling na de Tweede Wereldoorlog

Het belangrijke hoofdstuk over de wederopbouw van de Duitse steden bestaat 
uit vijf delen: 1. wederopbouw stadscentra; 2. reconstructie van monumenten; 
3. nieuwe stadsuitbreidingen; 4. kleinschalige binnenstedelijke woningbouw; 5. 
de gastvrije stad. Het vertrekpunt bij het schrijven van dit hoofdstuk was de 
vraag hoe het kan dat de Duitse steden er gemiddeld zo goed uitzien na die 
verwoestende bombardementen. Keulen is bijvoorbeeld 260 keer gebombar-
deerd. Sommigen vinden Keulen misschien niet gezellig, maar het is wel een 
wonder deze stad weer functioneert. En dat het weer een gastvrije stad is met 
kroegen, restaurants, hotels, winkels en mooie parken. 

Bij de wederopbouw ging het aanvankelijk vooral over de stadscentra. De 
Engelsen en Amerikanen hadden vooral stadscentra gebombardeerd. Ook 
industriegebieden zijn soms hevig gebombardeerd maar die waren door hun 
verspreide ligging en door effectief afweergeschut vaak moeilijk te raken. De 
grote vraag was hoe men de stadscentra van de gebombardeerde Duitse 
steden ging herstellen. En wie betaalde dat en hoe regelde men dat? Terwijl 
er een lange en ingewikkelde discussie met veel partijen plaatsvond over de 
wederopbouw was men al begonnen met het restaureren en reconstrueren 
van monumenten in binnensteden. Vanaf 1946 worden er al monumenten op-
geknapt. Dat gebeurt vanuit een cultureel bewustzijn en de trots op de stad, 
zoals bij het herstel van de Residenz in München, als belangrijk historisch 
erfgoed in deze stad. 
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Er waren een paar redenen om voort te bouwen op historische structuur. 
De eerste reden is dat de kabels, leidingen, de riolering, de fundering en 
kelders er nog lagen. Onder de grond lag een stuk van de stad dat nog veel 
geld waard was en ook nog werkte. In veel steden bleek dat tachtig procent 
van de elektriciteit nog werkte. Met een beetje reparaties deed de waterlei-
ding het ook weer. Tweede reden is dat de Engelsen en Amerikanen die tot 
1950 het bestuur hadden overgenomen niet wilden dat er onteigend werd. 
Zij propageerden een bottom-up stedenbouw. De bevolking had het voor 
het zeggen en er zouden geen plannen van bovenaf meer worden gemaakt. 
Het eigendom was heilig. Dat betekende dat elke kavel een eigenaar had 
die daar ook in principe over kon beslissen. Als een stedenbouwkundige, 
architect of een bestuurder vond dat er een straat verbreed moest wor-
den kon dat, maar moest er wel eindeloos over onderhandeld worden. Zelfs 
Hannover dat in de jaren vijftig bekend stond als de moderne autogerichte 
stad, is hersteld op de structuur van de oude stad. 

Neurenberg is een boeiend voorbeeld omdat het verweven is met de Duitse 
stedengeschiedenis en ook met de periode van de Nazi’s. Het kent ook een 
bijzondere wederopbouwperiode. In Neurenberg is de buurt rond de oude 
burcht snel hersteld. Er zijn een paar herstelde buurten waar sprake is van 
een schaalvergroting en een architectonische vereenvoudiging. Op oude foto’s 
is te zien dat de vooroorlogse straten een veel gecompliceerde negentiende 
eeuws gevelbeeld hadden met balkons, dakranden, versieringen en orna-
menten. In de jaren vijftig zijn sommige buurten in Neurenberg aangewezen 
om er snel woningbouw te realiseren. Ook het centrale plein van Neuren-Schadekaart 1945 (rood is onherstelbaar beschadig)

Neurenberg zou zich in enkele decennia kunnen ontwikkelen van ‘ruïnepark tot reconstrueerde stad’ 
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Een mooi voorbeeld van wederopbouw is Neurenberg. Bijna de hele middel-
eeuwse binnenstad is in de oorlog kapot gebombardeerd. De discussie in 
Neurenberg ging over de vraag hoe de wederopbouw moest verlopen. In veel 
steden was er vanaf 1945 geen geld en geen mankracht. Men wist niet hoe het 
stadsbestuur zou gaan werken. Wat men in de tussentijd overal in Duitsland 
deed was het organiseren van prijsvragen. In Neurenberg organiseerde men 
zowel een professionele als een publieksprijsvraag. Een spraakmakend plan 
van een van de inzenders was om te herstellen wat bewaard was gebleven en 
om van de rest een groot park te maken. Als er over vijf jaar weer een beetje 
geld zou zijn zou men langzaam maar zeker kavels kunnen bebouwen en dat 
langs de oude routes. Na twintig of dertig jaar zou de oude stad weer zijn 
hersteld. 

Anderen beweerden dat er niet moest worden voortgebouwd op de historische 
stadsstructuur. Zo’n iemand was Mart Stam die onder andere voor Dresden 
een plan heeft gemaakt. Zijn plan voor Neurenberg kon op weinig steun reke-
nen. In 1948 was er in Neurenberg een tentoonstelling over de herbouw van de 
binnenstad. In 1952 is het plan vastgesteld. Als dat plan op de oude plattegrond 
wordt gelegd is te zien dat er hier en daar een straat is verbreed, maar eigenlijk 
is de oude stad qua verkaveling en structuur hersteld. 
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berg is hersteld. De grote middeleeuwse kerk is herbouwd. Het beroemde 
Albrecht Dürer Haus was het  eerste monument dat werd hersteld. Integraal 
hersteld is ook de stadswal van Neurenberg, een wereldberoemd steden-
bouwkundig relict uit de middeleeuwen met 80 torens, 26 poorten en een 
dubbele grachtenwand. Aan deze stadswal ligt het beroemde middeleeuwse 
ziekenhuis uit de veertiende eeuw. Ook dit monument is volledig hersteld. 
Soms is bij herstel de plank mis geslagen, zoals bij een beroemd woonhuis 
van een middeleeuwse koopman uit de vijftiende eeuw. 

In München is de West Duitse geschiedenis van de stedenbouw goed te vol-
gen. In het laatste hoofdstuk van het boek is dat toegelicht met twee veel 
gebruikte schema’s uit de twintigste eeuwse geschiedenis van de steden-
bouw. Een eerste schema is gemaakt voor een inzending voor de prijsvraag 
Gross Berlin in 1910 en toont de gewenste vorm van de stadsstructuur. Een 
concentrisch stadsmodel zou doorsneden moeten worden door radialen van 
groene ruimten die de stadsrand verbinden met het centrum. Op regionale 
schaal is er het nieuwe concept van gebundelde deconcentratie. Een twee-
de schema is dat van Ernst May die de doorbraak toont van het gesloten 
bouwblok van de negentiende eeuw naar het open bouwblok van de jaren 
vijftig en zestig. In naoorlogse plannen voor Duitse steden als München zijn 
deze schema’s te herkennen. 

Een schema van München uit de jaren vijftig toont een ringweg met uitvals-
wegen, het spoor en een uitgebreid metrostelsel. Het metronetwerk in Duit-
se steden als München, Hamburg en Hannover heeft een indrukwekkende 
omvang. De naoorlogse stadsuitbreidingsbuurten in onder andere München 
zien er een beetje uit als de Westelijke Tuinsteden. Net als in Nederland ver-
andert in de jaren tachtig het stedenbouwkundige debat in de Duitse steden 
en is er weer aandacht voor bouwen in de stad. 



Na de lezing biedt Noud de Vreeze de eerste twee exemplaren van het boek 
aan aan Anouk de Wit, directeur van het Van Eesterenmuseum en Huib van 
Eesteren, secretaris en penningmeester van de Van Eesteren-Fluck & Van 
Lohuizen Stichting. Na de uitreiking van de eerste exemplaren zijn er een 
aantal vragen uit de zaal. 

Iemand merkt op dat het vooral een West-Duits verhaal is. Hij vraagt zich af 
hoe het zit met de steden in Oost-Duitsland en in de voormalige Duitse gebieden 
zoals in Polen en Rusland. Het antwoord is dat het boek om twee redenen over 
West-Duitsland gaat. Ten eerste lagen de door de geallieerden gebombardeer-
de steden bijna allemaal in West-Duitsland. Oost-Duitsland was te ver weg. 
Dresden en Berlijn waren de uitzonderingen in het Oost-Duitse gebied die ge-
bombardeerd zijn. De tweede reden is dat door de DDR en de communistische 
overheersing de Oost-Duitse geschiedschrijving over de tweede wereldoorlog, 
over de NSDAP en de Nazi’s en ook over de wederopbouw een heel ander ver-
haal is. Aan de ingewikkelde vergelijking tussen de wederopbouwgeschiedenis 
van Oost- en West-Duitsland is daarom voorbij gegaan.

Een vraag gaat over de strijd tussen traditionalisten en modernisten die in 
jaren dertig ook herkenbaar is in Nederland. Die strijd keerde terug in de 
wederopbouw met het verschil in aanpak tussen Middelburg en Rotterdam. 
Dat was een strijd tussen Delftse school en Van den Broek & Bakema. De 
vragensteller krijgt de indruk dat bij de wederopbouw in Duitsland de tra-
ditionalisten het voor het zeggen hadden. Volgens De Vreeze klopt dat in 
zeker opzicht. Maar er is een onderscheid tussen de uitbreidingsgebieden 
waar architecten en stedenbouwkundigen het voor het zeggen hadden en 
de binnensteden. In de uitbreidingsgebieden winnen moderne architectonische 
en stedenbouwkundige principes. Bij de reconstructie van de binnensteden 
praatte het publiek, de grondeigenaren en de politiek intensief mee. In de 
binnensteden winnen de traditionalisten het na zeven jaar discussie. Zij 
hadden belangrijke pragmatische en cultuurhistorische argumenten om de 
historische stadsstructuur te behouden. 

Een andere vraag is hoe Duitsland de wederopbouw heeft gefinancierd. 
Dat heeft volgens De Vreeze voor een belangrijke deel te maken met de 
Wirtschaftwunder, de wonderbaarlijke wederopstanding van Duitsland in 
economische, politieke en culturele zin na de tweede wereldoorlog. Er zijn 
een paar gangbare historische verklaringen. De eerste tien jaar na de tweede 
wereldoorlog was Duitsland een straatarm land. Met slechte woon- en leef-
omstandigheden en een grote woningnood. In deze periode zijn veelal met 
buitenlandse hulp fabrieken weer op gang gekomen, die vaak ook nauwelijks 
beschadigd waren als gevolg van bombardementen. Dat leidde heel snel al in 

de jaren vijftig tot herstel van vrijwel algehele werkgelegenheid, stijging van 
de lonen en een grote arbeidsrust. Eind jaren vijftig, begin jaren zestig begint 
de welvaart weer tot ontwikkeling te komen. Vanaf 1955 kon daarmee ook 
een belangrijk deel van de reconstructies van binnensteden betaald worden. 
Eerder zijn al monumenten in veel steden hersteld. In München zijn bijvoor-
beeld al in de jaren vijftig regionale fondsen verworven voor herstel van de 
Residenz, een gigantisch monument uit de veertiende eeuw dat een totale 
ruïne was. Er waren ook rijke families en de kerk wilde er geld aan besteden. 
Er werd gespaard. Daarna gaat men met de reconstructie aan de gang. 

Iemand vraagt in hoeverre de westerse landen nog invloed hebben gehad 
op het herstel van Duitsland, los van die Marshallhulp. Noud de Vreeze wijst 
erop dat de Engelsen en de Amerikanen als bestuurders van 1945 tot begin 
jaren 50 één ding hebben afdwongen en dat is dat er niet onteigend mocht 
worden. Onteigening kon niet bij besluit, maar moest na overleg. Hillebrecht 
was vanaf 1945 stadsarchitect van Hannover. Hij had de reputatie van modern 
stedenbouwkundige. Hij heeft geprobeerd om van Hannover een autogerichte 
stad met winkelcentra te maken. Dat is maar voor een deel gelukt. Hillebrecht 
schrijft in zijn memoires dat hij het maar behelpen vond. Er moest met alle 
eigenaren veel overleg gevoerd worden. Hij heeft nooit een moderne stad 
kunnen maken. De invloed van de Engelsen en Amerikanen zat in het verbie-
den van top-down stedenbouw. Er moest bottom-up besloten worden over 
de stad. Dat is het verschil met Oost-Duitsland waar wel onteigend werd. 

Een laatste vraag gaat over de gigantische berg puin in de Duitse steden. 
Wat is daarmee gebeurd en heeft dat nog een rol gespeeld in de wederop-
bouw? Volgens De Vreeze had elke stad te maken met miljoenen kubieke 
meters puin. In veel Duitse steden zijn nog de plekken te herkennen waar 
puin ligt. In het vlakke landschap aan de rand van Berlijn ligt de hoge Teu-
felsberg. Daar is veel puin terecht gekomen. In Hannover ligt in de opbouw 
van een groot stadion het puin uit de stad. In 1972 vonden in München de 
Olympische Spelen plaats in een parkachtig landschap met heuvels. Dit 
gebied is vanaf 1945 ontwikkeld met puin uit de stad. In München waren 
acht grote stortplaatsen. Er ontstond ook een lucratieve materialenhandel 
in puin. Steen en hout waren bij de herbouw vaak nog goed te gebruiken.  

Het boek ‘De ziel van Duitse steden. Het drama van verwoesting en weder-
opbouw’ is te koop door uw adres te mailen te mailen naar:
nouddevreeze@xs4all.nl 
en €49,90 over te maken op rekening: 
NL08RABO0396480136 t.n.v. dr.ir A.S.G. de Vreeze.  
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