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Iedereen heeft een gedroomd beeld voor ogen
Een beeld van wat men zich wenst
Wat men graag zou verwezenlijken

Mijn droom is een duurzaam ontspannen samenleving
Met toekomstperspectief voor iedereen
Gezamenlijk het nieuwe wonen creëren

Waar het geheel meer is dan de som der delen
Waarbij alleen wel sneller gaat, maar samen verder komt

Daarbinnen ontwerpen, dat is mijn idee

Theo Verstralen, 2011

16 juni 2017.
Voor u misschien een dag als alle andere, voor mij 
toch wel een mijlpaal. Vandaag, veertig jaar geleden 
studeerde ik af aan de Rotterdamse Academie van 
Bouwkunst. Dit veertig pagina’s tellende sfeerboekje 
geeft een bescheiden weergave van diverse opdrach-
ten, waar ik aan heb gewerkt in de jaren na deze 
feestelijke dag in 1977 waarop ik me voor het eerst 
architect mocht noemen.

Niet iedereen grijpt zo’n moment aan om een boek 
met eigen werk uit te geven. Ik wel, omdat ik gelukkig 
niet kan of wil ontkennen dat ik tot nu toe veertig 
heel bijzondere, leuke en leerzame werkjaren als 
architect heb beleefd, en zeker ook trots ben op mijn 
werk. Toch zal ik de laatste zijn die zegt dat ik de we-
reld heb veranderd met mijn ontwerpen.

Het is eerder andersom gegaan. De wereld, of in mijn 
geval nog beter gezegd Rotterdam, veranderde en ik 
bewoog mee.

Dit boekje wil u in woord en beeld het verhaal ver-
tellen over de architect als �opbouwwerker’ die zich 
via �volkshuisvester’ ontwikkelde tot �vormgever’, om 
zich uiteindelijk als �ruimtelijk ontwerper’ te richten 
op de synthese tussen stedenbouw, landschap en 
architectuur. Vier fasen, mijn hele carrière in een 
notendop. Een pad dat onlosmakelijk verweven is 
met de tijdgeest en waar het begrip �zeggenschap’ 
ontegenzeggelijk als een rode draad dwars doorheen 
loopt. 

16 juni 2017
40 jaar architect
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Dat was niet moeilijk. Ze hoefde maar naar buiten te 
lopen en op het geluid van de bouwplaats af te gaan, 
want geheid dat ik daar stond te kijken.

Ik kan dus wel stellen dat ik van jongs af aan affini-
teit heb gehad met het bouwen. Dat zit kennelijk in 
mij, want het komt niet van mijn vader, mijn moe-
der of vanuit de familie ofzo. Wat ik wel van huis uit 
heb meegekregen is een sociale kijk. Mijn ouders 
waren goed katholiek, en mijn vader was daarnaast 
heel betrokken bij de lokale afdeling van de KVP, de 
Katholieke Volkspartij. Volgens de KVP waren over-
leg en samenwerking essentieel voor een gezonde 
samenleving. De KVP heeft daarnaast een cruciale rol 
gespeeld voor de opbouw van de sociale zekerheid in 
Nederland vanaf midden jaren vijftig.

Ik ben geboren in Rotterdam Noord, drie jaar na 
de tweede wereldoorlog. In 1954 verhuisden mijn 
ouders naar Zuid. Met de herinnering aan de totale 
chaos en ontreddering na het verwoestende bombar-
dement in 1940, nog vers in het collectieve geheugen 
van de stad brak de tijd aan van de wederopbouw. 
The European Recovery Program (het Marshall Plan) 
was in volle gang, en het bracht aanvankelijk goede-
ren en later vooral geld naar Rotterdam. Geld om de 
haven op te bouwen, om de infrastructuur te her-
stellen maar zeker ook om woningbouw mogelijk te 
maken.

Het Vrije Volk, het Rotterdams Nieuwsblad en de 
Nieuwe Rotterdamsche Courant stonden bol van de 
projecten die weer met Amerikaanse dollars gestart 
konden worden. Het zilveren lijntje achter de wolken 
tekende zich af. De stad veerde op en zijn inwoners 
kregen weer hoop en vertrouwen in de toekomst. 
De mouwen werden opgestroopt, en het leek wel of 
dat er overal gebouwd werd. En ik? Ook al zat ik nog 
maar op de lagere school, het wederopbouw-virus 
kreeg me te pakken en het liefst had ik toen al in de 
bouwput mee lopen sjouwen.

Na school, en zelfs tussen de middag als het de 
bedoeling was dat ik thuis een boterham ging eten, 
stond ik vaak gebiologeerd te kijken naar heistellingen 
en alle andere bedrijvigheid op de bouwplaats. Er was 
er altijd wel eentje ergens in de buurt. Het is niet een, 
maar echt meerdere keren voorgevallen dat ik de tijd 
vergat en dat mijn moeder me moest komen halen. 

Gebiologeerd
als kind kon ik al uren
gefascineerd naar het

heiwerk kijken
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Regelmatig kwamen de leden van de Rotterdamse 
afdeling bij ons thuis over de vloer, en daar mocht ik 
dan bij zijn. Mocht of moest, daar kun je over twisten,  
feit is dat mijn vader het een goed idee vond om mij 
wat maatschappelijke betrokkenheid en politiek be-
wustzijn bij te brengen. En ik denk dat hem dat heel 
goed gelukt is.

Na de hbs ben ik hts bouwkunde gaan studeren. 
Daarna interieur- en meubelontwerpen aan de Aca-
demie van Beeldende Kunsten. In mijn laatste jaar  
werkte ik bij architectenbureau Hammel, Witstok en 
Zwarts als bouwkundig medewerker en projectleider. 
Het was een leerzame tijd. Met name van de manier 
waarop Nico Witstok omging met zijn vak, heb ik veel 
opgestoken. Witstok was geen clichématige architect 
die alleen voor het vak leefde. Nee, hij was weliswaar 
een vaardig architect maar dat was niet zijn enige le-
vensdoel, zo was hij heel betrokken bij de mens en de 
samenleving, en tegelijk ook helemaal gek van Sparta. 
Die combinatie paste helemaal in mijn straatje, dit 
zag ik mezelf ook wel doen, dus ben ik in 1970 gestart 
aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst om 
architectuur te gaan studeren.
 
Nou, dat was met de kennis van nu bezien een heel 
eigenaardige opleiding, maar in die tijd denk ik dat 
de beschrijving modern of misschien wel vooruitstre-
vend luidde. Het waren de seventies tenslotte, waarin 
de wereld een grote ommekeer meemaakte. De tijd 
van Vietnam, van óf het grote rode gevaar uit het 
Oosten óf juist de omarming van het marxisme, de

klassenstrijd maar ook de tijd van flower power, van
jongerencultuur, psychedelische muziek, sociaal be-
wustzijn, inspraak en medezeggenschap.

En die tijdgeest was ook doorgedrongen tot de col-
legebanken van de academie. Met als gevolg dat de 
studie bouwkunst er nauwelijks op gericht was om 
haar studenten te leren ontwerpen, laat staan om ons 
inzicht te geven in stedenbouw of architectuur, wat 
dat laatste dan ook moge betekenen. Nu ik zo terug-
denk aan die tijd, kan ik niet anders dan concluderen 
dat het merendeel van de studie draaide om zaken als 
sociologie, filosofie en menswetenschappen. Het vak 
van architect was hier slechts een afgeleide van. We 
werden opgeleid om opbouwwerker te worden. Om 
inspraak en zeggenschap te faciliteren. 

Architectopleiding
sociologie
filosofie

menswetenschappen
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En het rare is: wij studenten vonden het prima. En 
ik ook. Ik realiseerde me toentertijd niet dat dit best 
ver van mijn wens om architect te worden, afstond. 
Misschien wel omdat deze sociale insteek naadloos 
aansloot bij mijn opvoeding, bij mijn overtuiging 
dat overleg een betere wereld oplevert, bij mijn 
gedachten over onrecht en de noodzaak van betere 
kansen voor de minderbedeelden in de samenleving. 
Iedereen heeft het recht om erop vooruit te gaan, 
iedereen heeft recht op zeggenschap over de dingen 
waar hij mee te maken krijgt, maar niet iedereen kan 
voor zichzelf spreken. Dat laatste werd ons juist wel 
geleerd aan de academie en dat was dus in onze ogen 
onze legitieme (huisvestings)opgave.

Wat we toch óók hebben geleerd op de academie is 
dat gebouwen moeten passen binnen hun omgeving. 

Voor elke bouwopgave, of je nu de intentie hebt 
architectuur neer te zetten of niet, geldt dat de 
locatie en de context cruciaal zijn. Contrasteren mag, 
maar de verschillen moeten wel samengaan met de 
omgeving. Overgang in samenhang. Ik vind dat ieder 
gebouw een verbinding heeft met zijn omgeving of 
met de gebruikers waar je het voor doet. Je bent niet 
alleen op de wereld. Het is verkeerd om een gebouw 
neer te zetten dat compleet atoneert met zijn om-
geving, alsof je je niks van je omgeving hoeft aan te 
trekken. Net als de mens heeft ook de gebouwde 
omgeving een sociale verantwoordelijkheid, zou je 
kunnen zeggen. Dit principe is me ook vanuit mijn 
sportervaring steeds duidelijker geworden. Ik zie 
grote parallellen tussen de sport- en de architectuur-
wereld. Er zijn in beide werelden relaties die over en 
weer gelden. Omdat ik naast het leven als architect 
ook altijd een actief sportleven heb gehad, konden 
die werelden elkaar wederzijds bestuiven.

In 1972 ben ik naast mijn studie les gaan geven in 
Gouda aan de mts. In mijn laatste jaar aan de acade-
mie ben ik met twee studiegenoten van start ge-
gaan met de Architekten Koöperatie Gouda. Je kunt 
eigenlijk wel stellen dat de focus van de studie op 
‘inspraak en zeggenschap’ naadloos is overgevloeid 
in onze eerste beroepspraktijk. Sterker nog, ook in 
onze eigen organisatievorm voerden we verregaande 
zeggenschap door middels het zogenaamde arbei-
derszelfbestuurmodel. Alle medewerkers waren lid 
van de vereniging (de koöperatie) en iedereen mocht 
met evenveel gewicht meebepalen.

Ordeningsprincipe
overgang in
samenhang

04

roots van drie van ons. We veranderden onze naam 
logischerwijze in Architekten Koöperatie Rotterdam.

In Rotterdam was de naoorlogse bouwopgave van het 
opruimen van de stad en het opvullen van de platge-
bombardeerde gaten, voor het grootste deel klaar. De 
woningnood was hoog, en de marktvraag richtte zich 
op verbetering van de begin twintigste-eeuwse wo-
ningen die de oorlog hadden overleefd. De gemeen-
te kocht deze veelal verpauperde, maar laaghurige 
panden op van de huisjesmelkers. Die huizen werden 
vervolgens (eventueel opgesplitst en) opgeknapt. 
Rotterdam maakte daarbij gebruik van de zogenaam-
de droge methode, die inhoudt dat een huizenblok 
gestript wordt, en dat er een soort doos in het huis 
wordt geplaatst van metalstud en gipsplaten. 

Het was een bijzonder experiment waarmee we zelfs 
nog in de Nieuwe Revu hebben gestaan, maar de 
maatschappij gunde het ons niet. Simpel gezegd, het 
was volgens de gevestigde orde (vooral met oog op 
de sociale verzekeringen) niet mogelijk dat alle indivi-
duele leden van de koöperatie arbeidsondergeschikt 
waren aan het collectief, waarin het collectief de rol 
van werkgever vervulde. Volgens ons was dat wel 
mogelijk en we hebben onze zienswijze nog tot aan 
de Centrale Raad van Beroep verdedigd. Maar het 
was kansloos.

Jammer? Ja, toen wel, maar wat kan ik zeggen? 
We waren jong, enthousiast, zaten vol gekke, soms 
idiote plannen (haalbaarheid speelde sowieso geen 
rol, want dat hadden we per slot van rekening niet 
geleerd). En ja, we weken ook weleens af van het 
architectenpad omdat het ons bijvoorbeeld ineens 
een goed idee leek om een dichterscoöperatie op te 
richten. We keken niet zo nauw, we waren nog niet 
zo op onze carrière gefocust en het was een leuke 
tijd. Gaandeweg leerden we een beetje wat wel en 
wat niet kon. En ook hoe het wereldje van de bouw in 
elkaar stak.

Al met al sprokkelden we wel wat opdrachtjes bij 
elkaar in het Goudse. We hebben een beetje gewerkt 
voor de middenstand, maar de aard van de stad en 
zijn bestuur waren ons niet goed gezind. Wat je van 
ver haalt, was lekker, dus kwamen wij niet aan de 
beurt. Daarom besloten we naar Rotterdam te verhui-
zen. Terug naar onze roots, of tenminste naar de 

Enthousiasme
haalbaarheid speelde

sowieso geen rol
dat hadden we niet 

geleerd
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De houten veelal schuifkozijnen worden vervangen 
door kunststof draaikiepramen en kapdaken verdwij-
nen achter trespa ‘dozen’ die over een paar panden 
heen worden geplaatst. Ongelooflijk hoe lelijk en 
barbaars deze methode was, maar we gingen hier al-
lemaal in mee. Ook de andere architecten. Misschien 
omdat de woningnood hoog was en deze methode 
sneller en goedkoper was dan fatsoenlijk restaureren. 
We deden als Architekten Koöperatie wel altijd onze 
stinkende best om de renovatie zo goed en goedkoop 
mogelijk te houden. Met de 1-2-3% regeling beteken-
de dat in die tijd minder huurverhoging. Dat andere 
architecten minder ophadden met het laag houden 
van de kosten, was wel ontluisterend, want uitein-
delijk werden de totale kosten van de renovatie over 
meerdere projecten gemiddeld, en daar vloeide een 
hogere huurverhoging uit. Want ja, voor zo’n mooie

opgeknapte woning mocht tenslotte best wat meer 
betaald worden. Maar ‘onze’ woningen stegen net zo 
hard in huur als de duurder opgeknapte woningen. 
De huren stegen dermate dat de bewoners zich gin-
gen organiseren en verzetten tegen de verhogingen.

Comité ‘Transvaal krotvrij’ was een van de bekend-
ste actiegroepen die met deze strijd verbonden was 
en heeft zelfs het landelijk nieuws gehaald, met 
zijn kraakacties voor woningzoekenden die de hele 
herhuisvesting in de wijk Transvaal ondermijnden. 
Dat was dan wel in Den Haag, maar ook Rotterdam 
kende zulke buurten en dezelfde problematiek. Dat 
leidde ertoe dat we ons eindeloos bleven inzetten 
voor betere woningen en lage huren. We hebben zelfs 
meegelopen in demonstraties en huurdersbijeenkom-
sten bijgewoond in ontelbare buurthuizen. Met de 
bewoners op de barricaden, alhoewel ik mezelf hierin 
meer de rol van beschouwer toeken, want op een of 
andere manier heb ik het niet in me om me ergens 
echt fanatiek op te storten, behalve dan met voetbal, 
tennis en tegenwoordig ook golf, maar dat terzijde.

Tekenend voor onze begintijd in de stadsvernieuwing, 
was dat de toekomstige bewoners eindeloos inspraak 
en medezeggenschap kregen in hun te renoveren 
woning, want dat hadden we zo geleerd. Zelfs het 
politieke klimaat en de corporaties waren daarop 
ingesteld. Dat leidde ertoe dat er op een gegeven 
moment huis aan huis formulieren uitgedeeld werden 
om de bewoners te vragen of ze wilden blijven wonen 
of niet, of ze gerenoveerd wilden worden of niet. 

Stadsvernieuwing 
de architect 
in de rol van 

opbouwwerker
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Per huisadres werd er dan vervolgens naar wens of 
niks gedaan of opgeknapt. En in dat laatste geval 
mochten de bewoners ook nog zelf de indeling van 
hun huis bepalen: hier de keuken, daar het toilet. 
Inspraak in optima forma, eigenlijk te zot voor woor-
den. Maar we deden het wel.

Achteraf zeg ik, we hadden de renovatie anders aan 
moeten pakken, veel meer met een eigen plan waarin 
ook het uiterlijk van de woningen een rol speelde. Die 
dakdozen, plastic kozijnen en dat trespa, dat leverde 
alles bij elkaar opgeteld zo’n armoedige uitstraling op. 
Collectief barbarisme noem ik het weleens. Maar dat 
is met de kennis van nu, met de kennis van toen was 
ik ervan overtuigd dat ik het goede deed. Ik schaam 
me er zeker niet voor dat we hieraan hebben meege-
werkt. Zo ging het. Woningen moesten liefst zo snel

mogelijk, schoon en veilig worden, tegen zo laag 
mogelijke kosten. We konden ons vanuit onze eigen 
overtuigingen goed vinden in die opgave, dus daar 
zorgden we voor. En dat gaf op zijn eigen manier, on-
danks dat het werk niks met ontwerpen of architec-
tuur te maken had, toch een vorm van tevredenheid 
over ons werk.

We hadden zelf trouwens ook weinig origineels 
meer in te brengen, want tegen de tijd dat we aan 
de slag mochten, waren we al minstens zesmaal 
geballoteerd, door de opdrachtgever, de bewoners 
en bewonersorganisatie, een extern deskundige, de 
afdelingen kwaliteit en kwaliteitsbewaking en bouw- 
en woningtoezicht. Een traject dat zesmaal afvlakking 
van ons ontwerp betekende. In wezen ook idioot 
maar zo ging dat en je raakt eraan gewend, dat ieder-
een er alles over mag en moet zeggen behalve wij als 
architect. Onze mening was niet belangrijk, u vraagt 
en wij draaien, wij waren tenslotte de dienstverlener. 
Dat gold niet voor onze koöperatie alleen, maar voor 
praktisch de hele beroepsgroep.

Dat dit toen gebeurde, vind ik nog steeds razend 
interessant. Maar ik kan er mijn vinger niet achter 
krijgen hoe het kan dat zovele architecten tegelijker-
tijd dezelfde beweging doormaakten, dezelfde (foute) 
beslissingen namen, dezelfde inschikkelijkheid aan de 
dag legden. Bestaat er dan toch iets als een gedeeld 
onderbewuste? Is er een iets dat de samenleving of 
een manier van leven bepaalt? Als iets dat in gang is 
gezet, en niet meer te stoppen? Een onomkeerbaar, 

Collectief barbarisme 
dakdozen plastic

kozijnen en trespa
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Op het bureau was er inmiddels ook een en ander 
veranderd. Ons kantoor stond aan het Haringvliet 
dat volop meeging in de ontwikkeling rond de Oude 
Haven. We zaten in het midden van waar het gebeur-
de, het eerste nieuwe Rotterdam, en ineens kwam 
iedereen bij ons over de vloer. We werden gezien en 
gingen meespelen. De oorspronkelijke coöperatieve 
gedachte van het bedrijf daarentegen, speelde al wat 
minder. Er ontstond langzaam maar zeker een meer 
verticale organisatie, weliswaar met werkgroepen, 
maar de architect was de baas. Wel zaten we elke 
lunch nog gezellig rond de eettafel, en het bureau 
mocht niet groter worden dan dat er mensen aan 
deze tafel konden aanschuiven.
Twee van de vier oorspronkelijke comparanten gingen 
zich meer richten op openbare gebouwen, scholen, 

onzichtbaar sturend mechanisme? Je zou het bijna 
gaan geloven. Het heeft wat jaren geduurd, maar uit-
eindelijk werden we toch wat kritischer op onze eigen 
producten, en er ontstond zelfs hier en daar een aver-
sie tegen enkele projecten die we gedaan hebben. We 
kregen meer aandacht voor andere renovatietech-
nieken, voor het behoud van karakteristieken van de 
woningen en de omgeving waarin de woningen staan. 
Zo hebben we op een gegeven moment een symposi-
um georganiseerd met als thema ‘Gebouw-de-Straat’. 
Hoe ga je om met renovaties in een straat, in de 
omgeving, in de wijk? Wat doe je met de vormgeving 
van een opgave?

Die bewustwording leverde ook mooiere stadsver-
nieuwing op. Het werd meer restauratief renoveren, 
met behoud van originele details, mooie geveltjes 
werden opgeknapt en er werd meer gekeken naar de 
samenhang met de omgeving. Maar tegen de tijd dat 
we zelf wat meer in de melk te brokken hadden en 
we de hoogniveau-renovaties konden uitvoeren, én 
geleerd hadden dat we ons vak niet moesten inzet-
ten voor een huurdersstrijd of om inkomenspolitiek 
te voeren, maakte de architect als �opbouwwerker’ 
plaats voor de architect als �volkshuisvester’. 

Dat vond ik geen gemis, want de nieuwbouw vond ik 
veel leuker om te doen. Het werk werd wat artistieker 
en creatiever, daar kon ik mijn ei meer in kwijt. De 
realisatie van het Mecanoo-gebouw op het Kruisplein 
staat voor mij symbool als de opmaat naar een nog 
nieuwere periode.

Mecanoo’s Kruisplein
staat symbool 

als opmaat naar een 
nieuwe periode
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deel van het leven. Ik durf zelfs te beweren dat er 
geen goede of slechte architectuur bestaat, er be-
staan alleen goede of slechte gebouwen, en over wat 
dan goed of slecht is kan nog lang worden gediscussi-
eerd. Wel ben ik van mening dat je als architect meer 
dan je best moet doen, je moet er vol voor gaan om 
een zo mooi mogelijk ontwerp te maken, maar wat 
men er dan vervolgens mee doet of van vindt, is niet 
meer aan jou. 

Als ik voor mezelf spreek dan vind ik dat de academie 
me niet goed heeft opgeleid tot architect. Dat heeft 
echt zijn weerslag gehad op de eerste vijftien jaar van 
mijn carrière, ik was opgeleid voor een heel andere 
zaak. Om het gemis aan een gedegen opleiding goed 
te maken heb ik een inhaalslag gemaakt en ben een 
soort van autodidact ontwerper geworden. 

bibliotheken en wijkcentra, Leo Kathman en ik bleven 
de woningbouw trouw. Deels omdat we dat kunstje 
inmiddels goed kenden, maar voor een groot deel 
ook omdat we nog steeds overtuigd waren van onze 
missie om voor iedereen een goede woning te rea-
liseren en we wilden nog steeds de kwaliteit van de 
onderlaag van de woningmarkt verbeteren. Een en 
ander mondde na een paar jaar wel uit in een schei-
ding tussen de twee utiliteitsbouwers en de twee wo-
ningbouwers en toen is het bureau opgesplitst. Eerst 
nog binnen het pand en later zijn zij echt weggegaan. 
Leo en ik gingen verder als Akropolis Architekten.

Tussen Leo en mij werd het een ongeschreven regel 
dat degene die het meeste werk inbracht, het mees-
te mocht zeggen, overigens wisselde dit regelmatig. 
Uiteindelijk leverde dat een bureau op dat een zeker 
pragmatisme uitstraalde. We hadden dan weer Leo 
en dan weer ik aan het roer, waardoor we naar buiten 
toe geen herkenbare architectonische visie tentoon 
konden spreiden. We waren een bovengemiddeld 
goede generalist, vind ik, die met alle stijlen uit de 
voeten kon. Maar we waren nergens top in, we 
kenden onze plek. We waren nog steeds die degelijke 
dienstverleners, maar daar maak je in de architecten-
wereld geen furore mee. We hebben zeker aardige en 
zelfs hele mooie dingen gemaakt, maar nooit vanuit 
de drive om een toonaangevend architectenbureau te 
worden. Die aspiraties hebben we nooit gehad.

Ik vind trouwens dat de betekenis van architectuur 
niet moet worden overdreven. Het is maar een onder-

Akropolis Architekten
een bovengemiddeld 

goede generalist
die met alle stijlen 
uit de voeten kon
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Groot voordeel hierbij was dat ik altijd wel open heb 
gestaan voor veranderingen. Ik zag de kansen en 
noodzaak van nieuwe methodes, technieken en ziens-
wijzen in en was bereid om aan mijn ontwerpkwaliteit 
en deskundigheid te werken. Ik denk dat ik praktisch 
een van de eerste architecten was die met behulp van 
een computerprogramma ging ontwerpen: Arkey, dat 
werkte op een Atari-computer. Een ware revolutie, 
die me zeeën van tijd bespaarde.

Ondertussen veranderde de huisvestingsopgave naar 
meer individualisering en de markt kreeg steeds meer 
invloed op de volkshuisvesting. Met als ene uiterste 
de opvatting van Karel Weber (het Wilde Wonen) die 
vond dat iedere bewoner zelf verantwoordelijk zou 
moeten zijn voor de manier waarop hij wilde wonen. 
Alles mocht, alles kon. Zonder welstand. Ik vond dit

idee geweldig. Nog steeds trouwens. Puur vanuit mijn 
overtuiging van zeggenschap hebben over je eigen 
leven. Maar als ik eraan denk dat ik als architect echt 
volgens het Wilde Wonen-idee had moeten werken, 
dan was het niet goed gekomen met me. 
Daar ben ik veel te ongeduldig voor en te weinig 
mensenmens. De markt kon het principe van het 
Wilde Wonen trouwens ook niet in een collectief 
woningbouwplan gieten, en kwam als reactie met het 
Gewilde Wonen, dat waren bouwplannen met een 
keur aan opties. Ons bureau heeft ook nog enkele 
projecten in Collectief Particulier Opdrachtgever-
schap (CPO) gerealiseerd. Het geduld werd aardig op 
de proef gesteld, want daar ging vreselijk veel tijd in 
zitten. Op die projecten werkten we uiteindelijk vier 
uur voor elk betaald uur.

Gaandeweg kreeg de architectuur in de jaren negen-
tig meer ruimte, de politiek verrechtste, de rol van de 
woningcorporaties veranderde, de vraag verschoof 
van huur naar koop, marktpartijen deden hun op-
gang en de vinexlocaties werden vrijgegeven. De vrije 
sector deed zijn intrede. Tot de jaren negentig kende 
Rotterdam praktisch geen middel- tot dure koopap-
partementen. Prinsenland is de eerste echte binnen-
stedelijke vinex van Rotterdam, waar de wat duurdere 
koopappartementen gebouwd zijn. Zoals plan Parkto-
rens. Ik had het geluk dat ik gevraagd werd door een 
ontwikkelaar die dit project heel graag wilde binnen
slepen, ik was er zelf ook enorm op gebrand. Dus de-
den we beiden onze stinkende best en daar nog een 
paar schepjes bovenop om de prijsvraag te winnen.

Het Wilde Wonen
iedereen volledige 

zeggenschap over zijn 
eigen woning
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net zoals de samenleving van links naar rechts was 
verschoven, ofwel van platte daken naar weer punt-
daken, zo gingen wij mee. Uiteindelijk was het wel 
een logisch besluit. Leo en ik bepaalden de richting, 
we haalden het werk binnen, deden alle gesprekken 
en gaven de aanzet tot de plannen. Overigens heeft 
die wijziging binnen onze organisatie nauwelijks voor 
enig rumoer gezorgd. De tijden waren veranderd.

Bij de Parktorens werd in feite een begin gemaakt 
met het denken in concepten. Van Planconcept naar 
Gebouwconcept tot Woonconcept. Concept als idee 
of schets waarmee een visie of doelstelling in een 
vormprincipe wordt vastgelegd. De verschillende con-
cepten vormen tezamen de basis voor het uiteindelijk 
ontwerp.

Speciaal voor dit plan had ik een totaal nieuw con-
cept bedacht. In een zeer gedetailleerde uitwerking 
beschreef ik alle lagen van het ontwerp; hoe het plan 
Parktorens in de omgeving geplaatst zou worden, 
welke filosofie er aan de plattegronden en de woon-
beleving ten grondslag lag. Het was echt een heel 
goed verhaal. We schakelden de beste maquettebou-
wers en maquettefotografen in die er maar waren, 
en dat alles bij elkaar opgeteld werkte heel goed. We 
wisten dat we een heel uniek ontwerpvoorstel in han-
den hadden. We waren gedreven en ambitieus. En ja, 
we werden geselecteerd.

Het zal misschien verbazen, maar toen we het project 
uiteindelijk kregen was ik tevreden en trots, maar 
zeker niet euforisch. Het was voor ons bureau Akro-
polis Architekten een geweldige stap en het bewijs 
dat we de overstap van de sociale woningbouw, van 
de corporaties, naar de particuliere markt met succes 
hadden gemaakt. Het zette ons bureau weer op de 
kaart. Maar zelf, als mens, ben ik nou eenmaal nooit 
zo van het superblije. De volgende dag moet er ge-
woon weer gewerkt worden. En dan begint de echte 
strijd pas, om alles gerealiseerd te krijgen zoals ik het 
voorzien had. Maar zoals gezegd, de ontwikkelaar 
wilde ook heel graag scoren, en samen hebben we 
een prachtig plan Parktorens neergezet.
 
Inmiddels was de organisatievorm van het bureau ook 
meegegaan met de tijd. We hadden de koöperatie op-
geheven en zijn verdergegaan als een bv. Hier hebben 
mijn compagnon en ik heel lang over gedubd. Maar

Parktorens
van planconcept

naar gebouwconcept
tot woonconcept
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roepsaansprakelijkheidsverzekering is nog steeds een 
warboel. Iedere opdrachtgever hanteert zijn eigen 
regels en de architect heeft het maar te accepteren of 
kan naar de opdracht fluiten. Maar dit terzijde. 

Het werk was ontegenzeggelijk interessanter. Zo 
raakte ik betrokken bij de beginfase van de planont-
wikkeling van Nesselande. Ik heb mee aan de wieg 
gestaan van de stedenbouwkundige lay-out van deze 
wijk. Meerdere malen heb ik namens de marktpartij-
en deelgenomen aan de besprekingen over het ste-
denbouwkundige plan. Ik ben zelfs nog bij Busquets 
in Barcelona geweest om zijn plannen aan te laten 
sluiten op de Nederlandse markt. Later heb ik nog het 
ontwerp mogen maken voor het duinlandschap dat 
als basis diende voor Badplaats Nesselande.

Na de Parktorens is dit voor vrijwel alle projecten 
de ontwerpaanpak geweest. Voor alle lagen binnen 
het ontwerp een idee of schets bedenken waarmee 
de visie of doelstelling voor die laag in een vorm-
principe kon worden vastgelegd. Of het nu ging om 
stedenbouwkundige uitgangspunten of standpunten 
ten aanzien van de woonomgeving, of het gebouw 
in relatie tot zijn omgeving, of over plattegrondont-
wikkelingen, over al deze facetten werden concep-
ten bedacht. Deze concepten zijn in de uiteindelijke 
projecten nog duidelijk aanwijsbaar. In de projecten 
die via meervoudige opdrachten (prijsvragen) zijn 
binnengehaald zijn die concepten ook altijd met de 
buitenwereld gedeeld.

Binnen projecten met stringentere randvoorwaarden 
was dit soms minder het geval. In die zin ben ik een 
voorstander van meervoudige opdrachten. Dit biedt 
zeker meer creatieve ruimte aan de ontwerper(s). 
Wel ben ik van mening dat in de vergoedingensfeer 
van een aanzienlijke verbetering sprake zal moeten 
zijn. De tendens om bij architectenselecties ervan uit 
te gaan dat zonder vergoeding hele schetsplannen 
worden ingeleverd, is een slechte ontwikkeling voor 
de bedrijfstak. Hier ligt zeker een belangrijke taak 
voor de BNA, de Bond van Nederlandse Architecten.

De rol die de BNA binnen mijn carrière heeft gespeeld 
kan overigens zonder meer als onvoldoende worden 
gekwalificeerd. Gaandeweg is de honorariumregeling 
er voor de woningbouwarchitecten op achteruit ge-
gaan, ten gunste van de opdrachtgevers. Ook de be-

Concept
als idee of schets 

waarmee een visie of 
doelstelling in een 

vormprincipe wordt 
vastgelegd
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Terug naar Akropolis Architekten. Daar ontstonden 
de plannen om Akropolis Architekten uit te breiden 
met Akropolis Bouwbureau en Akropolis Advies. Het 
idee was dat onze toenmalige medewerkers de eerste 
twee organisaties zouden bemensen in een soort 
zzp-achtige constructie, en Leo en ik zouden als ad-
viseurs betrokken blijven bij het bedrijf als Akropolis 
Advies. Ook dit was een logische gedachte, gezien het 
feit dat we beiden richting de zestig jaar gingen.

Ondertussen diende zich een selectie aan voor de lo-
catie Smeetsland, recht tegenover mijn woonhuis. Ik 
was daardoor extra gemotiveerd om een uitzonderlijk 
plan te ontwerpen, ik kende de locatie en haar omge-
ving als geen ander. Daar heb ik nadrukkelijk gebruik 
van gemaakt. Smeetsland wordt begrensd door een 
singel, een laan, een vliet en een dijk. 

Vier zeer aanwezige landschappelijke elementen. Ik 
voegde hier een vijfde element, de vijver, aan toe en 
maakte een concept op de manier zoals ik het sinds 
de Parktorens aanpakte. Maar mijn ontwerp werd 
nog meer dan voorheen een totaalfilosofie waarin 
ook plaats was voor duurzaamheid, ecologie en land-
schap. Er zat uiteindelijk een doorwrochte gelaagd-
heid in het ontwerp waarmee je over het groen, het 
water, de huizen, het parkeren, over alles zeer gefun-
deerde verhalen kon vertellen. Meer en meer kreeg 
de synthese tussen stedenbouw – landschap – archi-
tectuur (SLA) vorm in mijn hoofd. En mijn overtuiging 
dat SLA in alle woningbouwplannen een rol hoort 
te spelen, groeide. In zijn totaliteit geeft dit Smeets-
land-plan het beste weer wat ik in me heb als vorm-
gever: landschap, architectuur en een stedelijk plan.

Maar het mocht helaas niet zo zijn. Tien jaar geleden 
maakte ik de plannen, negen jaar geleden won ik de 
opdracht, maar tot nu toe is er niks van terechtgeko-
men. De crisis diende zich aan. Hoe wrang is dat, mijn 
mooiste en meest complete plan ooit, wordt niet uit-
gevoerd, temeer ook omdat ik er letterlijk mee opsta 
en mee naar bed ga. Heel heel jammer, het had echt 
een mooie, heel plezierige woonwijk opgeleverd. Er 
was alleen wel één dingetje dat een beetje knaagde. 
Puur bekeken vanuit mijn achtergrond van sociale kijk 
en zeggenschap klopte het proces waarmee ik tot het 
plan was gekomen, niet. Ik had Smeetsland helemaal 
in mijn eentje bedacht en enige ruimte voor bemoei-
enis van een ander zat er niet in. Dat is totaal andere 
koek, dan toen ik van de academie afkwam.

Smeetsland
als basisfilosofie voor 

toverstralen 
architectuur
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Mijn magnus opus, het project Smeetsland, mag 
dan niet gerealiseerd zijn, de basis van wat ik toen 
verzonnen heb, staat als een huis en ik gebruik het 
nog steeds voor mijn ontwerpen: de synthese tussen 
stedenbouw, landschap en architectuur, en de syner-
gie tussen wonen, onderwijs, werk en recreatie. Mijn 
visie is hierdoor enorm verbreed, en ik voel me tegen-
woordig meer ruimtelijk ontwerper. Mijn hedendaag-
se ontwerpen kenmerken zich door gelaagdheid en 
omvatten een bepaalde mate van duurzaamheid, van 
collectiviteit, van saamhorigheid. Ik bemerk dat ik de 
uiterlijke vormgeving (mijn opdracht als architect) dan 
zelfs minder belangrijk kan gaan vinden, dan alle on-
derliggende uitgangspunten. Architectuur is voor mij 
altijd al meer een middel geweest om de samenleving 
vorm te geven dan om een gebouw vorm te geven.

Wat kan ik zeggen? Je doet je best vanuit de ge-
dachten die je op een bepaalde tijd hebt, geholpen 
door de politieke en maatschappelijke winden die er 
waaien. En je wordt gevormd door de tijd, door erva-
ringen, door je karakter en andere dingen waar je niet 
zoveel invloed op hebt. Zoals de crisis, bijvoorbeeld.

Binnen een paar maanden na de uitbraak van de cri-
sis, waren we tweederde van onze opdrachten kwijt. 
Het bureau met vijftien medewerkers moest inkrim-
pen. Er vielen gedwongen ontslagen, de gesprekken 
gingen alleen nog maar over de crisis, ik voelde de 
verantwoordelijkheid voor het wegvallen van op-
drachten en de medewerkers heel sterk, de sfeer 
veranderde. Behalve ik, durfde geen van de overblij-
vers het aan om het nieuwe concept van de driede-
ling Akropolis Architecten, Akropolis Bouwbureau 
en Akropolis Advies een kans te geven, en ik werd er 
letterlijk en figuurlijk niet goed van. Op een gegeven 
moment heb ik besloten weg te gaan met de laatste 
ontslaggolf om voor mezelf te beginnen onder mijn 
huidige naam Toverstralen Architectuur.

Ik pakte mijn spullen, richtte thuis een kantoor in en 
voelde me van de ene op de andere dag enorm opge-
lucht. Een last gleed van mijn schouders en enkele li-
chamelijke klachten die ik recent had ontwikkeld, ver-
dwenen als sneeuw voor de zon. Ik heb geen seconde 
spijt gehad van mijn besluit om weg te gaan. De tijd 
was er rijp voor. Ik kon voortaan mijn eigen tempo 
bepalen, van niets of niemand afhankelijk, eindelijk 
de vrijheid om mijn eigen verhalen te verzinnen.

Synthese
tussen stedenbouw 

landschap en architectuur 
Synergie

tussen wonen onderwijs 
werk en recreatie
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De jeugd ziet dat dingen fundamenteel moeten 
veranderen, met meer ruimte voor duurzaamheid 
en zeggenschap. Ik hoop van ganser harte dat deze 
twee thema’s overeind blijven in toekomstige woning-
bouwopgaves. 

Want hoe meer zeggenschap in de samenleving 
gedeeld wordt, hoe beter ze zal worden. Maar ook 
hier worden maar kleine stapjes gezet. Twee stapjes 
voorwaarts eentje achterwaarts. Veertig jaar geleden 
speelde zeggenschap veel meer dan nu het geval is.
Zeggenschap werd inspraak, werd keuzevrijheid, 
werd individuele samenleving, werd het grote graai-
en, werd crisis, waarvan we onvoldoende hebben 
geleerd. Kortom, er valt nog veel aan de samenleving 
vorm te geven. En dan maakt het eigenlijk niet eens 
uit of we nu architect zijn of niet.

Zo heb ik met een aantal collega’s een nieuwe woon-
filosofie ontwikkeld; WOL, way of life, way of living. 
Samen wonen, samen leven en samen redzaam. De 
eenzaamheid onder mensen is een groot probleem, 
dus is de idee dat je met elkaar een groep opbouwt 
die je achtervang is. Mensen moeten naast hun 
sociale raamwerk (familie en vrienden), een netwerk 
opbouwen op basis van samenredzaamheid en dit in 
stand houden.

Het is mijn overtuiging dat dit beter geregeld kan 
worden, bijvoorbeeld door meer gemixte wijken op te 
zetten. Loskomen van de afhankelijkheid van energie-
aanbieders, van de banken, van ongezonde voedsel-
productie en een volledig selfsupporting community 
opzetten. En als prachtige bijvangst zorgen dat de 
bewoners niet in eenzaamheid vervallen. Ik weet 
natuurlijk niet zeker of deze aanpak aanslaat, maar 
ik ben ervoor de gebaande paden te verlaten om het 
experiment aan te gaan. Want als je niks doet, dan 
zul je zeker nooit vooruitgang boeken. En wie weet, is 
het voor 10% van de bevolking dé manier om langer 
zelfstandig en zelfredzaam te blijven.

Nu, in de nadagen van mijn carrière, vind ik het een 
interessante uitdaging om na te denken over de toe-
komst en te voorspellen wat deze toekomst voor de 
wonende mens zal brengen. Jammer genoeg hebben 
we van de crisis onvoldoende geleerd en geldt voor 
velen alweer business as usual. Hoewel met de recen-
te verkiezingen nog vers in het geheugen, krijg ik toch 
het gevoel dat het tij wel eens kan gaan keren. 

Theo Verstralen
misschien toch meer 

visionair 
dan vormgever
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Rotterdam Zuid gaat mij zeer aan het hart. Ik werk als 
zodanig mee aan het nationaal programma Rotter-
dam Zuid (NPRZ) en ik ben me veel meer bezig gaan 
houden met de ontwikkeling van Zuid als geheel. 
Rotterdam Zuid heeft zoveel om trots op te zijn, en 
het gaat zo goed met dit stadsdeel. Er zijn zoveel posi-
tieve ontwikkelingen, maar helaas komt het stadsdeel 
vaak negatief in het nieuws. Ik ben ervan overtuigd 
dat het vertellen van positieve verhalen opbouwen-
der is voor de Zuiderlingen, voor het elan van het 
stadsdeel, dan het focussen op wat niet goed gaat.

Kritiek hebben is makkelijk, maar dan moet je ook wel 
ideeën hebben en een middel creëren waarmee de 
mensen van Zuid hun kracht kunnen tonen, waar ze 
trots op kunnen zijn. De kunst is aan te sluiten bij de 

natuurlijke omgeving en de aard van de bewoners. 
Maar ook bij de realiteit dat duurzaam ontwikkelen 
essentieel is om met teruglopende budgetten toch 
een hoog kwaliteitsniveau te kunnen bereiken.

Zo is het idee van de organische stad ontstaan. Hierin 
is een driedelig Rotterdam beschreven. Van oudsher 
heeft Zuid een relatie met het agrarische landbouw-
gebied ten zuiden van de stad. Urban by nature. 
Noord heeft juist meer met de kenniseconomie en 
universiteiten, de creative city. En het centrum is van 
ons allemaal. Met urban by nature prominent op het 
netvlies, kun je de eigenheid van Zuid uitleggen aan 
zijn bewoners, aan de bedrijvigheid en allerlei ontwik-
kelingen daar omheen. Vervolgens kun je vanuit die 
gedachte voldoende scholing, (sport)activiteiten en 
werkgelegenheid ontwikkelen waarmee Zuid zijn ei-
gen kracht kan tonen. Als dit middel gecreëerd wordt, 
dan zul je zien hoe snel Zuid van de verkeerde lijstjes 
verdwijnt, daar heb ik alle vertrouwen in.

Ik ben erg gemotiveerd om deze positieve zienswijze 
te delen. Daarom zit ik zoals gezegd in het NPRZ en 
in de BoZ! (Bewoners op Zuid), maar het duurt lang 
voordat je de handen op elkaar krijgt. De mens ver-
bindt tenslotte graag zijn eigen naam aan een plan, 
en dan is het heel lastig om je achter het idee van 
een ander te scharen. Daarin zijn politici zeker niet 
anders. Vanuit de Rotterdamse politiek wordt vooral 
gefocust op wonen, werken en scholing. Ik vind dat 
hier woonomgeving (groen) en sport aan toegevoegd 
moeten worden. Pas dan ben je compleet bezig.

Rotterdam Zuid
maak van dit stadsdeel 
de meest organische 

lommerrijke woonstad
van nederland
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Ten slotte.
Het voorgaande is zo’n beetje het verhaal van mijn 
carrière; van de architect als ‘opbouwwerker’, als 
�volkshuisvester’, als �vormgever’ en als �ruimtelijk 
ontwerper’. Ik heb er best lang over gedaan om mijn 
draai als architect te vinden.

Toch is het verhaal een weergave van een heel na-
tuurlijk proces, met een duidelijke samenhang met 
wat er in de maatschappij en in de politiek speelde. 
Maar ook een verhaal met een apparente link met 
mijn opvoeding, mijn karakter en mijn persoonlijke 
ontwikkeling. Het heeft gewoon zo moeten zijn.
Velen ben ik dank verschuldigd. Ik denk daarbij aan

mijn ouders die er alles voor over hadden om hun 
kinderen een goede opvoeding en opleiding te geven. 
Aan mijn leermeesters vooral op hts en academie, 
aan mijn studiegenoten, in het bijzonder aan Maar-
ten Struijs, aan al mijn bijzondere collega’s, aan mijn 
opdrachtgevers, in het bijzonder Guus de Groot en 
Ton Koudijs, aan de makelaars, met name Bram Lopik, 
aan de bouwers, aan de ambtenaren en aan iedereen 
waarmee ik in deze veertig jaar met veel plezier heb 
samengewerkt. Als laatste aan twee mensen die een 
heel bijzondere rol in mijn carrière hebben gespeeld, 
Henk Vrooman, mijn stille kracht en last but not least, 
mijn vrouw Riet van der Stoep. 
Dank, veel dank.
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Architectuur
is voor mij altijd een 

middel geweest om de 
samenleving 

vorm te geven
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