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Wat heeft de Bijlmer te maken met de Westelijke
Tuinsteden en de erfenis van Van Eesteren? Tijdens
dit Van Eesterengesprek geeft Daan Dekker een
verrassende inkijk in het leven van stedenbouwkundige
Siegfried Nassuth, waarin een onverwacht grote rol
voor Van Eesteren is weggelegd.
Dekker groeide op in een rijtjeshuis in Bunnik en
moest niets hebben van naoorlogse hoogbouw,
totdat hij voor zijn werk als sportjournalist twee jaar
in São Paulo ging wonen. Daar kwam hij in een
appartement op de zevende verdieping terecht.
Tot zijn eigen verrassing vond hij het heerlijk om
zo hoog te wonen: ‘Ik besefte hoeveel vooroordelen er
over hoogbouw zijn en hoe ik daardoor was beïnvloed.’
Zijn nieuwsgierigheid naar hoogbouw bracht hem
naar de Bijlmer, hét icoon van hoogbouw in Nederland.
De Bijlmer bleek het geesteskind te zijn van stedenbouwkundige Siegfried Nassuth. Dekker raakte
gefascineerd door deze man en zijn levensverhaal en
besloot om over het leven van Nassuth en het verhaal
van de Bijlmer een boek te schrijven. ‘De betonnen
droom’ kwam uit op 13 december 2016. Deze datum is
niet toevallig gekozen: precies vijftig jaar eerder werd
de eerste paal van de Bijlmer geslagen.

Daan Dekker is
journalist. Hij schreef
onder meer voor
NUsport, Het Parool
en Helden. Zijn eerste
boek De Brazilianen
ging over Braziliaanse profvoetballers in
Nederland.

Gordijnen
Voordat Dekker aan zijn boek begon, nam hij contact
op met de drie kinderen van Nassuth. Hij wilde geen
boek schrijven zonder hun medewerking. Bovendien
hadden ze een schat aan informatie over het leven
en werk van hun vader. Op de zolder van oudste
dochter Loekie stonden vijftien dozen, vol met bouwtekeningen, foto’s en dagboeken. Loekie kon hem
ook vertellen over haar vader en diens relatie met de
Westelijke Tuinsteden en Cornelis van Eesteren. Toen
Dekker haar thuis interviewde, wees zij hem op haar
gordijnen. Die had Nassuth van Van Eesteren cadeau
gekregen. ‘Toen begreep ik hoe belangrijk Van Eesteren
voor Nassuth was geweest. Loekie vertelde ook dat
Van Eesteren een soort tweede vader voor hem was’,
aldus Dekker.
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Dekker bezocht ook het huis waar Nassuth tot zijn
dood in 2005 heeft gewoond. ‘Als je in zijn huis bent,
snap je waar het bij hem om draaide’, vertelt hij.
Na zijn studie aan de TU in Delft ging Nassuth aan het
werk bij de afdeling Stadsontwikkeling in Amsterdam.
Hij en zijn gezin namen hun intrek in een woning in
Overtoomse Veld, in een periode dat de Tuinsteden
nog volop in aanbouw waren. Na een paar jaar deed
zich een unieke kans voor. Nassuth wist een lapje
grond te bemachtigen aan de rand van Geuzenveld.
Hier zijn aan de Willem Mulierhof vijf patiowoningen
gebouwd, ontworpen door architect Dekeukeleire
waarbij iedere eigenaar zijn eigen ideeën kon realiseren. ‘De huizen staan er nog. Van buiten is er weinig
aan, maar binnen kijk je je ogen uit’, vertelt Dekker.
‘De woning van Nassuth heeft grote ramen, met in
het midden een patio met een wilde groene tuin.
Het huis draait letterlijk om het groen.’ Het huis
heeft kleine slaapkamers, maar een grote gang.
Die gemeenschappelijke ruimte was belangrijk voor
Nassuth. Daar komt het gezin elkaar tegen en kunnen
de kinderen spelen.

De betonnen droom
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Eindeloos douchen
De band met de Westelijke Tuinsteden is evident.
Nassuth woonde er immers tot volle tevredenheid.
Dekker wil nog een stapje verder gaan. Volgens hem
zijn de Westelijke Tuinsteden en de Bijlmer broertjes,
voortgekomen uit dezelfde idealen en hetzelfde
gedachtegoed. Hoewel de twee uitbreidingswijken
uiterlijk flink van elkaar verschillen, zijn er een hoop
raakvlakken. Beide wijken zijn gestoeld op modernistisch gedachtegoed. Ze werden gerealiseerd om de
prangende woningnood in de stad op te lossen. Het
waren grootschalige uitbreidingsplannen, waarin een
cruciale rol was weggelegd voor groen. De gemeente
had een doorschuifbeleid voor ogen. Mensen uit de
Westelijke Tuinsteden dienden te verhuizen naar de
Bijlmer, zodat nieuwe bewoners uit het centrum naar
de Tuinsteden konden vertrekken. Dit beleid werd uiteindelijk losgelaten omdat het succes van de Bijlmer
tegenviel. Sommigen vertrokken wel naar de Bijlmer
om daar tot volle tevredenheid te blijven. Zo ook het
echtpaar Lien en Arend Balke. Lien groeide op in een
krakkemikkige woning in de Kinkerbuurt. Toen ze
trouwde met Arend vertrok het jonge stel naar een
modern appartement in Slotermeer. Het was een
enorme stap vooruit, ze hadden de bouwvalligheid
van het centrum achter zich gelaten. Toch viel de
woning na een paar jaar tegen. Lien had gehoord
dat aan de andere kant van de stad een wijk van de
toekomst gebouwd zou worden. Toen bleek dat Arend
een baan kon krijgen als huismeester bij een van de
nieuwe honingraatflats, was de keuze snel gemaakt.

Bijlmerflats voor de
sloop. Foto: Arden de
Raaij, Flickr
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Het paar besloot opnieuw te gaan pionieren. Haar
man is inmiddels overleden, maar Lien woont nog
steeds met veel plezier op de negende verdieping
in de Bijlmer. Ze vertelde Dekker over de typische
Bijlmerproblematiek uit de beginjaren: omdat de
bewoners beschikten over een eigen cv-ketel, konden
ze eindeloos warm douchen. Een enorme luxe, waar al
hun vrienden en kennissen uit de stad ook graag
gebruik van maakten. Op zoveel waterverbruik waren
de leidingen echter niet berekend, waardoor ze het
begaven.
De baas
De jeugd van Nassuth is vormend geweest voor de
totstandkoming van de Bijlmer. Hij werd geboren in
Indonesië en bracht zijn jeugd door op verschillende
plekken op Java. De natuur stond in zijn jeugd
centraal. Hij ging op avontuur, beklom vulkanen
en verkende nieuwe plekken op zijn motor. Met het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog kwam een
abrupt einde aan deze onbekommerde jeugd. Hij
werd samen met zijn vader door de Japanse bezetter
gedwongen om te werken aan de Birmaspoorlijn, ook
wel de Dodenspoorlijn genoemd. Velen kwamen om
het leven door uitputting, ziekte en ondervoeding.
Ook zijn vader overleefde het niet. Na de oorlog zocht
Nassuth een ontsnappingsroute. Via zijn broer, die al
in Delft studeerde, meldde hij zich aan voor de studie
bouwkunde. Niet omdat architectuur zijn bijzondere
interesse had, maar omdat hij zo studieverlof kon
krijgen en zich niet hoefde aan te sluiten bij het
Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL).
‘In de tijd dat Nassuth naar Nederland kwam, heerste
een ijskoude sfeer in Delft’, vertelt Dekker. Dat had
alles te maken met Granpré Molière, de voorman van
de Delftse school. Zijn traditionele gedachtengoed
was tot de Tweede Wereldoorlog leidend geweest
bij de afdeling bouwkunde. Modernisten kwamen de
universiteit niet binnen. Gerrit Rietveld was zelfs niet
welkom om een lezing te geven. Na de oorlog vond
het college van curatoren dat het tijd werd voor een
frisse wind en kregen de modernisten ook een kans.
Zo werden Van Eesteren en Van Lohuizen binnengehaald om colleges te geven. De modernisten en
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traditionalisten stonden lijnrecht tegenover elkaar.
Studenten moesten kiezen bij welke bloedgroep ze
wilden horen. Voor Nassuth was het al snel duidelijk:
hij was een modernist. Hij sloot zich aan bij de
bijbehorende studentenvereniging Semper Spatium.
Van Eesteren was het grote voorbeeld voor deze jonge
studenten, die hem consequent ‘de baas’ noemden.
Ook Nassuth raakte in de ban van Van Eesteren.
Hij was onverschillig aan zijn studie begonnen,
maar dankzij Van Eesteren kon hij zijn toekomst als
stedenbouwkundige gaan uitstippelen.
Krantenknipsels
Nassuth solliciteerde op de functie van studentassistent van Van Eesteren en kreeg de baan samen
met Klaas Visser, een andere architectuurstudent.
Zij hielpen de hoogleraar met de voorbereiding van
zijn vrijdagochtendcollege. Dit college duurde slechts
45 minuten en was altijd drukbezocht. Tijdens dit
college nam Van Eesteren een stad of wijk onder de
loep en kregen studenten een spervuur aan informatie
te verwerken. Van Eesteren wilde zijn studenten
vooral leren kijken en ze laten zien hoe de mens zijn
omgeving naar zijn hand kan zetten. Zijn studentassistenten plakten tekeningen aan de muren van de
collegezaal. Die moesten kaarsrecht hangen, anders

Siegfried Nassuth
7

volgde een berisping. De baas was gesteld op orde
en netheid. Van Eesteren las altijd de krant met een
schaar in de hand en had een omvangrijke collectie
krantenknipsels. Ter voorbereiding zocht Nassuth
geschikte artikelen bij het desbetreffende college.
Het was hard werken, maar er stond ook wat tegenover.
Nassuth ontving een maandsalaris van 130 gulden en
bouwde een band op met de man die hij adoreerde.
Van Eesteren toonde op zijn beurt veel belangstelling
en hielp de jongens waar mogelijk. Hun gesprekken
gingen meestal over het AUP, buitenlandse excursies
en de werkgroep Bergen op Zoom waar Nassuth ook
deel van uitmaakte. Van Eesteren liet studenten van
verschillende achtergronden, zoals sociale geografie,
bouwkunde en economie, onderzoek doen naar
Bergen op Zoom. De studenten produceerden een
grondige analyse van het Brabants vestingstadje in
een lijvig rapport. Vervolgens werd aan de hand van
dit rapport een stedenbouwkundig plan gemaakt.
Net als bij Van Eesteren was stedenbouw het voornaamste aandachtspunt van Nassuth. Architectuur
was immers maar tijdelijk; het is de onderliggende
structuur die echt telt.
Stad van de toekomst
Ook na zijn studiejaren zou Nassuth altijd contact
met Van Eesteren blijven houden. Hij studeerde in
1958 af waarna hij Van Eesteren nog vergezelde
naar een conferentie over stedenbouw in Moskou.
Kort daarna begon hij bij de afdeling Stadsontwikkeling bij de gemeente Amsterdam. Dat was geen

Jacoba Mulder en
Cornelis van Eesteren
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toeval. Van Eesteren was kort daarvoor vertrokken als
hoofd van de afdeling, maar zorgde er wel voor dat
zijn beste leerlingen bij de gemeente aan het werk
konden. Zo kon zijn gedachtegoed worden voortgezet.
De afdeling Stadsontwikkeling was gevestigd aan de
Oudezijds Voorburgwal in het oude stadhuis waar nu
Hotel The Grand zit. De stedenbouwkundigen zaten
op de bovenste verdieping. Aan het einde van een
lange gang was het kantoortje van Jacoba Mulder
die Van Eesteren als hoofd had opgevolgd. Als vrouw
moest zij zich staande houden in een mannenwereld
en leidinggeven aan een stel young angry men die
daar grotendeels door van Eesteren waren neergezet.
Dat was niet altijd even makkelijk. In de periode dat
Nassuth bij de Dienst kwam, begon Mulder aan haar
laatste grote klus voor haar pensioen: de Bijlmermeer.
Er moest een ontwerpteam komen, dat vorm ging
geven aan deze stad van de toekomst. Ook Nassuth
maakte hier onderdeel van uit. De ambities van de
gemeente waren torenhoog: er moest iets revolutionairs
komen, een hypermoderne wijk waarmee de stad
internationaal naam kon maken. Een wijk met
dezelfde allure als de grachtengordel. Amsterdam
wilde de geschiedenis niet herhalen, maar herschrijven.
Het was dan ook niet de bedoeling om de Westelijke
Tuinsteden te herkauwen; de nieuwe wijk moest groter
en moderner worden, met verhoogde dreven en grote
parkeergarages. In de verkoopbrochure werd wonen in
de Bijlmer vergelijken met wonen aan het Vondelpark:
een oase van groen.

Flatgebouwen
Kikkenstein en
Kruitberg in 1973
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Hoogbouw
Jacoba Mulder had zo haar twijfels over de plannen
die onder leiding van Nassuth werden getekend.
In plaats van het ontwerpteam terug te fluiten, koos ze
voor een subtielere optie. Ze benaderde de oudere
stedenbouwkundige Han Ouwerkerk en vroeg hem
om een alternatief plan te maken. Op die manier kon
ze twee ontwerpen presenteren aan het college van
burgemeester en wethouders. Dan was de keuze aan
hen. Het ontwerp van Ouwekerk lijkt een soort kopie
van de Westelijke Tuinsteden: een plan met veel
gevarieerde bebouwing van verschillende bouwhoogten. Dit in tegenstelling tot het plan van Nassuth die
dezelfde honingraatvorm 25 keer herhaalde. Op 20
augustus 1964 werden de plannen gepresenteerd
aan een bomvolle Zuiderkerk. Bijna iedereen van
de Dienst Publieke Werken en Volkshuisvesting was
aanwezig.
Mulder lichtte zowel de variant Ouwekerk en Nassuth
toe. Ze deed dat neutraal, zonder van een voorkeur
blijk te geven. Wel liet ze de aanwezigen weten dat
er naar haar mening in beide plannen te veel hoogbouw zat. Ze haalde een Zweedse enquête aan,
waarin flatbewoners negatief oordeelden over hun
hoge onderkomen. Ondanks de kanttekeningen van
Mulder was er bij het college weinig twijfel. Het plan
van Ouwekerk wist niet genoeg te imponeren en
de jonge generatie gaf de ouderen het nakijken.
Toen de beslissing eenmaal was gevallen, ging Mulder
vierkant achter het ontwerp van Nassuth staan.

De Bijlmer in aanbouw,
begin jaren zeventig
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Pas twintig jaar later liet ze het achterste van haar
tong zien, toen ze in een interview de Bijlmer ‘een nagel
aan mijn doodskist’ noemde.
Bouwen in het Vondelpark
Een van de andere ontwerpers van de Bijlmer is
tijdens dit Van Eesterengesprek aanwezig. Wil Val
is stedenbouwkundige en vrijwilliger bij het Van
Eesterenmuseum. Hij was een directe collega van
Nassuth en verantwoordelijk voor het groenontwerp
in de Bijlmer. Nassuth wilde met de Bijlmer het
oerwoudgevoel uit zijn jeugd overbrengen. Dat hij
daar voor een deel in is geslaagd, blijkt wel uit de
populariteit van de Bijlmer onder veel Surinaamse
Nederlanders. Velen geven aan zich prettig te voelen
als ze omringd zijn door wild groen. Zo wanen ze zich
weer even in hun thuisland. Zowel het groen in de
Westelijke Tuinsteden als dat in de Bijlmer is zorgvuldig
ontworpen. Het uitgangspunt is echter anders, zo legt
Val uit. In de Westelijke Tuinsteden is er sprake van een
doorlopende groenstructuur. De wegen, groenstroken
en waterlopen kenmerken zich door een structuur met
een sterke hiërarchische opbouw. In de Bijlmer was
‘bouwen in het park’ het uitgangspunt. De slingerende
paadjes doen inderdaad sterk denken aan de Engelse
landschapsstijl van het Vondelpark, maar zijn zeker
niet willekeurig uitgerold. ‘De structuur is afgeleid van
een strak raster. Er zijn voetpaden om de 50 meter,
fietspaden om de 100 meter en doorgaande fietspaden om de 200 meter’, vertelt Val. Helaas werd deze
systematiek niet overgenomen door naastgelegen

Park Hill, Sheffield.
Foto: Paolo Margari,
Wikimedia Commons
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plaatsen als Duivendrecht en Diemen, waardoor de
infrastructuur op een aantal plekken doodloopt.
De Bijlmer staat in internationaal opzicht niet op
zichzelf. De stedenbouwkundigen van de afdeling
stadsontwikkeling maakten regelmatig studiereizen.
Een van de bestemmingen was Stockholm waar in
die tijd per metrohalte in een hoog tempo nieuwe
stadswijken werden opgetrokken. Een van de
referenties die Nassuth ook zelf bezocht is Park Hill
in Sheffield, waar de flats als slangen in het groen
liggen. Ook Barbican Centre in Londen vertoont –
hoewel kleinschaliger – grote gelijkenissen met
de Bijlmer.
Mies van der Rohe Prijs
Wat Van Eesteren dacht over de plannen van Nassuth
blijft onduidelijk. Beide mannen werden ‘de sfinx’
genoemd, omdat ze geen makkelijke praters waren.
In de periode van de planvorming van de Bijlmer had
Van Eesteren zich gedistantieerd van de Afdeling
Stadsontwikkeling. Hij was met andere dingen bezig,
zoals zijn stedenbouwkundig ontwerp voor het nog te
bouwen Lelystad. Na de Bijlmer werkte Nassuth nog
enkele jaren aan het structuurplan voor Amsterdam,
maar de Bijlmer bleef zijn levenswerk. Voor de bouw
van de stad van de toekomst werden contracten
gesloten met industriële bouwers, die een zware
stempel op de plannen drukten. Liften en vuilstortkokers
werden wegbezuinigd, de zorgvuldige vormgeving
van de binnenstraten werd versoberd. De bouw van
de Bijlmer ging snel, maar bewoners moesten nog
jaren wachten op de metrolijn en winkelcentra.
‘Het groen moest nog groeien, waardoor mensen nog
jarenlang op een modderig eiland moesten wonen’,
aldus Dekker. De wijk verloederde en kreeg een slecht
imago. Het falen van ‘zijn’ Bijlmer ging Nassuth niet in
koude kleren zitten. Ook kwamen de trauma’s uit de
tijd van de Birmaspoorlijn weer bovendrijven.
Hij stapte uit het wereldje en ging met vervroegd
pensioen. Hij zocht andere bezigheden, reisde een
jaar door Australië en liet een lange baard staan.
Op 75-jarige leeftijd pakte hij een nieuwe hobby op en
ging deltavliegen. In 2005 overleed Nassuth, helaas te
vroeg om de herleving van de Bijlmer nog te kunnen
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meemaken. In de week dat dit gesprek plaatsvond,
werd bekend dat de klusflat Kleiburg is gehuldigd
met de prestigieuze Mies van der Rohe Prijs. Kleiburg is
een van de originele honingraatflats die ternauwernood
van de sloop is gered door er een klusflat van te maken.
Dit soort initiatieven blazen de laatste jaren nieuw leven
in de Bijlmer, waarvan de kwaliteiten steeds meer worden
gezien en gewaardeerd.

Honingraatflat
Kleiburg tijdens de
renovatie.
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Verder Lezen
• De betonnen droom; De biografie van de Bijlmer en
zijn eigenzinnige bouwmeester, Daan Dekker, 2016
• www.bijlmermuseum.com
Colofon
Tekst: Isabel van Lent, www.isabelvanlent.nl
Beeld: De betonnen droom, Gemeente Amsterdam,
Wikimedia Commons, Van Eesterenmuseum en Flickr.
Rechthebbenden van beeldmateriaal kunnen contact
opnemen met het Van Eesterenmuseum.
Vormgeving: www.anoukjohanson.nl
Van Eesteren Museum
Burgemeester de vlugtlaan 125
www.vaneesterenmuseum.nl
info@vaneesterenmuseum.nl
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