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walther schoonenberg
Hoe de Nieuwmarktbuurt werd gered

Vaak wordt beweerd dat als gevolg van de metrorellen de Nieuwmarktbuurt 
is gered. Het gangbare beeld – dankzij deze rellen werd de geplande snelweg door de 
buurt geschrapt en werd de buurt na voltooiing van de metrotunnel volgens het oude 

stratenpatroon herbouwd – behoeft echter bijstelling. Nieuwe gegevens uit het archief 
van publicist en monumentenactivist Geurt Brinkgreve (1917-2005) tonen aan dat 

het niet zozeer de metrorellen waren die de buurt hebben gered, maar veeleer de 
jarenlange strijd die aan deze rellen voorafging. De aanleiding voor 

dit artikel vormt de overdracht van het archief van Geurt 
Brinkgreve aan het Stadsarchief Amsterdam.

Omslagpunt    In zijn boek over de stadsvernieuwing uit 2010 wijdt Her-
man de  Liagre Böhl een hoofdstuk aan de strijd om de Nieuwmarktbuurt. 

De titel van het betreffende hoofdstuk is veelzeggend: ‘De Nieuwmarktbuurt: 
veldslagen om de metro’.1 De nadruk ligt op de metrorellen. De Liagre Böhl sug-
gereert een oorzakelijk verband tussen de Nieuwmarktrellen en de ingrijpende 
ommezwaai in het gemeentelijk beleid die omstreeks de tijd van de metrorellen 
plaatsvond.2 Na de strijd in de Nieuwmarktbuurt kreeg het begrip stadsvernieu-
wing in Amsterdam een geheel andere inhoud; niet ‘cityvorming’ maar het klein-
schalige ‘bouwen voor de buurt’ was voortaan het motto. 

De gebeurtenissen in de Nieuwmarktbuurt markeren een omslagpunt in de 
Amsterdamse geschiedenis en stedenbouw en verdienen veel aandacht te krij-
gen in de geschiedschrijving. Maar hebben de metrorellen werkelijk een zo grote 
rol gespeeld, met een ommekeer in het gemeentelijk beleid ten gevolge? Anders 
gesteld: vormen de Nieuwmarktrellen de belangrijkste episode in de strijd om 
de Nieuwmarktbuurt? Niet alleen De Liagre Böhl, ook anderen beweren dat de 
Nieuwmarktbuurt is gered dankzij de metrorellen; het staat zelfs letterlijk op 
Wikipedia.3 

 Richter Roegholt wierp echter in 1993 een ander licht op dit belangrijke 
hoofdstuk in de naoorlogse geschiedenis. Hij schreef dat de redding van het 
Huis De Pinto voor het behoud van de buurt van groot belang is geweest.4 Het 
Huis De Pinto aan de Sint Antoniesbreestraat stond letterlijk in de weg voor de 
geplande snelweg. De restauratie van dit zeventiende-eeuwse monument was 
tijdens de rellen al vrijwel voltooid (afb. 1); terwijl de aannemer in het Huis De 
Pinto met een paar honden de wacht hield, bouwden actievoerders uit het stei-
germateriaal barricaden op straat. De Liage Böhl besteedt aan de betekenis van 
het Huis De Pinto voor het behoud van de buurt nauwelijks aandacht.5 
 Het doel van onderstaand artikel is om de, tot dusverre in de geschiedschrij-
ving verwaarloosde, organisaties en krachten die een cruciale rol hebben ge-
speeld in het behoud van de Nieuwmarktbuurt voor het voetlicht te brengen. 
Hoe wisten zij te voorkomen dat er een snelweg door de buurt werd aangelegd? 
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Hoe bereikten zij dat het historische stratenpatroon werd hersteld? Wanneer 
ging de gemeente overstag? Om deze vragen te beantwoorden is onder andere 
gebruik gemaakt van het archief van de publicist en monumentenactivist Geurt 
Brinkgreve (1917-2005), de redder van het Huis De Pinto.6

wederopbouw       Na de Tweede Wereldoorlog kwam de stadsvernieuwing in 
het teken te staan van de wederopbouw, waarbij het vooroorlogse Schemaplan 
voor verkeersverbeteringen (1931) zoals opgenomen in het Algemeen Uitbrei-
dingsplan (aup) van 1935 als uitgangspunt werd genomen. Het aup ging uit van 
principes van moderne stedenbouw die de oude binnenstad ontbeerde, zoals 
‘licht, lucht en ruimte’. De moderne stedenbouwers hadden zich tot taak ge-
steld de stad weer gezond te maken. Nieuwe ideeën over volkshuisvesting en 
het concept van de ‘functionele stad’ hadden tot gevolg dat de binnenstad nog 
slechts geschikt werd geacht als zakencentrum. De binnenstad zou in een ge-
centraliseerd stadsmodel de kern van een groter geheel gaan vormen, namelijk 
de ‘city’. Pas na de oorlog kwam men toe aan de uitvoering van deze plannen.
 De Wederopbouwwet van 1950 bood de gemeente de mogelijkheid met fi-
nanciële steun van het Rijk zogenaamde ‘wederopbouwplannen’ op te stellen 

1   Het Huis De Pinto (Sint-Antoniesbreestraat 
69-69a), 1975. Foto Maarten Brinkgreve, Archief 
Vereniging Vrienden van de Amsterdamse 
Binnenstad, Amsterdam. Rechtsboven het 

Burgemeester Tellegenhuis (‘Maupoleum’) uit 1971 
dat de maat en schaal van de beoogde nieuwbouw van 
het Wederopbouwplan 1953 aangeeft.
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met het doel om verwoeste stadsdelen te herbouwen. Ook waren stedenbouw-
kundige ingrepen ter verbetering van de vooroorlogse situatie mogelijk. De 
gemeente hanteerde dit instrument om het vooroorlogse Schemaplan uit te 
voeren (afb. 2).7 De toepassing van de Wederopbouwwet was in zekere zin een 
oneigenlijk instrument. Immers, wie nu foto’s van de naoorlogse Weesper- en 
Jodenbreestraat bekijkt, valt op dat de oorlogsschade wel te herstellen was ge-
weest: de buurt was nog grotendeels intact.8 De wet bood echter een eenvoudi-
gere procedure van onteigening en de mogelijkheid om met rijksgelden alsnog 
te financieren wat vóór de oorlog niet was gelukt, namelijk buurtsanering.
 In 1953 werden vier Wederopbouwplannen opgesteld, onder andere voor 
de Nieuwmarktbuurt, de Jodenbreestraat en de Weesperstraat. In deze plan-
nen trachtte men de stedenbouwkundige uitgangspunten van het aup, namelijk 
de lage bevolkingsdichtheid en functiescheiding, op de binnenstad toe te pas-
sen.9 De plannen gingen een stap verder dan het Schemaplan van 1931, want de 
city vorming bleef niet beperkt tot de verkeerswegen: de hele buurt moest op de 
schop. Het Wederopbouwplan was onder meer ingegeven door het streven om 
het oostelijk deel van de binnenstad te verbeteren, niet alleen de wegen, maar 
ook de ‘slechte verkaveling’ en het ‘onbevredigende stratenbeeld’ door samen-
trekking van panden.10 
 Het Nieuwmarktplan bestond niet alleen uit het maken van een vierbaans-
autoweg, van de Weesperstraat via de Jodenbreestraat naar een verkeersdoor-

2   ‘Voorloopig Schema 
van Verkeers verbete rin-
gen in de binnen stad met 
Aan te brengen verbe-
teringen’ (blad 2), 1931. 
Uit: Gemeenteblad 1931, 
Nota Stadsontwikkeling 
en Verkeer.
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3   Bestemmingskaart van het Wederopbouw plan 
Nieuwmarkt, 1953. 
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braak dwars door de Nieuwmarktbuurt, maar ook uit een geheel nieuwe inde-
ling van de stedenbouwkundige structuur, waarbij de bestaande bebouwing 
moest plaatsmaken voor grootschalige nieuwbouw (afb. 3). Het karakteristieke 
waaiervormige stratenplan van de buurt werd doorbroken. Langs de nieuwe 
‘Lastageweg’, die de Sint-Antoniesbreestraat moest vervangen, moesten grote 
kantoorgebouwen worden opgetrokken. De hoeveelheid woningen zou tot on-
geveer de helft worden teruggebracht, terwijl het aantal bedrijven moest wor-
den verdubbeld. Daarbij werd een strikte scheiding doorgevoerd tussen wonen 
en werken.11 De Lastageweg zou niet meer op de Nieuwmarkt uitkomen, maar 
worden verlegd in de richting van de Oude Waal, waarvoor de gevelwanden van 
de Keizersstraat en de Rechtboomssloot moesten worden doorbroken.
 In reactie op de Wederopbouwplannen kwamen het Genootschap Amstelo-
damum, de Bond Heemschut, de Vereniging Hendrick de Keyser en het Ko-
ninklijk Oudheidkundig Genootschap in 1953 in een gezamenlijk raadsadres 
op voor de met sloop bedreigde monumenten, waaronder het Huis De Pinto.12 
Ook op de in 1955 uitgebrachte Nota-Binnenstad, het eerste beleidsdocument 
waarin het gemeentebestuur haar visie ontvouwde op de toekomst van de bin-
nenstad, reageerden de vier erfgoedorganisaties met een raadsadres. Daarin 
spraken zij hun verbazing uit over het feit dat het Schemaplan van 1931 nog 
steeds het uitgangspunt voor het verkeersbeleid vormde. De organisaties riepen 
de gemeenteraad op om geen besluiten te nemen voordat een binnenstadsbeleid 
was ontworpen, waarin cityvorming en de verkeerstoename, die daarvan het ge-
volg was, niet slechts in theorie, maar ook feitelijk werd tegengegaan.13 Tevens 
drong het raadsadres erop aan om de Wederopbouwplannen grondig te herzien. 
 Het adres was geschreven door Geurt Brinkgreve, toen actief in de Bond 
Heemschut, en werd samen met de integrale tekst van de nota gepubliceerd in 
Heemschut. Een jaar daarvoor had Brinkgreve in een lezing voor het Genoot-
schap Amstelodamum gesproken van een tweesprong: ‘De komende tien jaar 
zullen de beslissing brengen of de schoonheid van Amsterdam behouden en 
hersteld zal worden dan wel definitief ten onder gaat.’14 Brinkgreve riep de 
burgerij op zich in te zetten voor het ‘gevecht om Amsterdam’. De verdedigers 
van oud-Amsterdam waren volgens hem geen behoudzuchtigen die zich tegen-
over de vooruitgang plaatsten, maar juist ‘de voorvechters van de modernste 
behoeften van economie en verkeer.’15 Oude stadskernen hadden volgens hem 
een unieke betekenis in het heden, ze voldeden aan een ‘geestelijke behoefte’, 
eigenschappen die in de naoorlogse woonwijken verloren waren gegaan.16 De 
lezing maakte een grote indruk en leidde tot de oprichting van de Amsterdamse 
Maatschappij tot Stadsherstel nv. De strategie om monumenten te restaureren 
en daarna als woningen te verhuren, stond lijnrecht tegenover het afbraakbeleid 
van de gemeente, maar werd gesteund door delen van het gemeentelijk appa-
raat, waaronder het in 1953 opgerichte Bureau Monumentenzorg.

amsterdaad Ondertussen verliep de uitvoering van het Wederopbouw-
plan Nieuwmarktbuurt uiterst traag. Pas in 1964 stelde de gemeenteraad een 
onteigeningsplan vast, waarna de onteigeningen en slopingen begonnen. Dit 
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werd een jarenlang proces doordat onder andere kraakacties en juridische 
procedures van buurtbewoners de voortgang tegenhielden.17 De opkomende 
beweging tegen het gemeentelijk beleid kwam in een stroomversnelling toen 
de gemeenteraad in 1966 besloot om een groot bankgebouw voor de Algeme-
ne Bank Nederland (abn) in de Vijzelstraat te bouwen. Tegen de bouw van 
de  ‘Vijzelbank’ werden niet minder dan vijfentwintig bezwaarschriften inge-
diend, ondertekend door honderden bekende en onbekende personen.18 Op 
een door de provo’s georganiseerde ‘teach-in’ spraken velen zich uit tegen het 
gemeentelijk beleid. De architect Aldo van Eyck zei op deze bijeenkomst dat 
hij niet begreep ‘hoe je zo’n ontoegankelijke blokkendoos kon tekenen’.19 Hij 
zou zo’n ontwerp ‘zelfs niet uit zijn tenen’ kunnen krijgen.20 De korte inter-
ventie maakte grote indruk en vormde volgens één van de bezoekers, architect 
Wiek Röling, ‘het hoogtepunt, de samenvatting en het besluit van de teach-
in’.21 
 Monumentenzorgers en provo’s ontdekten dat zij, ondanks hun verschil-
lende achtergrond en spreekstijl, eigenlijk hetzelfde nastreefden.22 De begin-
nende samenwerking kwam na de Ban de Bank-actie formeel tot uitdrukking in 
een samenwerkingsverbond, de Werkgroep Amsterdam 1975. Dit comité werd 
in 1967 opgericht met het doel om in 1975 het zevenhonderdjarig bestaan van 
Amsterdam te vieren in een ‘herlevende, genezende’ binnenstad en bestond on-
der andere uit de Heemschutters Geurt Brinkgreve en Ton Koot, oud-burge-
meester Arnold Jan d’Ailly, de architecten Jacobus Johannes Vriend en Wiek 
Röling, de musicus Gustav Leonhardt, de sociaal-geograaf Willem Heine-
meijer en de journalist Ben Kroon, én een provo, namelijk Luud Schimmel-
pennink. De werkgroep had twee doelen voor ogen: een herstelplan voor 
de hele binnenstad en onmiddellijke intrekking van het Wederopbouwplan 
Nieuwmarkt. De nadruk kwam dus meteen te liggen op de Nieuwmarktbuurt, 
de buurt waar de uitvoering van het Wederopbouwplan in volle gang was en 
waar de gevolgen van het gemeentebeleid zichtbaar waren. 
 De eerste actie die werd voorbereid was Amsterdaad ’75: een manifest dat 
de Amsterdammers moest oproepen zich tegen de denkbeelden van het stads-
bestuur te verzetten. Reclamebureau Prad had een moderne reclamecampagne 
opgezet en kreeg de medewerking van de grote dagbladen die gratis een pagina 
beschikbaar stelden (afb. 4). De eerste alinea luidde: ‘De glimlach van Amster-
dam is bezig een grijns te worden. Het mooie gezicht van Mokum wordt aange-
tast door een stedebouwkundig tandbederf. Pandbederf. Gevelwandbederf. De 
gaten vallen erin. De wolf vreet zich er door heen. Tussen tuit- en trapgevels 
gapen de krochten, groeien de krotten. Langzaam, maar verziekend zeker. Zul-
ke gaten zal je maar in je gebit hebben!’ Daaronder stonden de handtekeningen 
van bekende Amsterdammers als Godfried Bomans, Mies Bouwman, Simon 
Carmiggelt, Aldo van Eyck, Bernard Haitink, Harry Mulisch, Wim Kan en An-
nie M.G. Schmidt. De advertentie bevatte een knipbon met de tekst: ‘Ik vind 
dat de binnenstad niet naar de bliksem mag gaan en steun daarom het streven 
van uw werkgroep.’ Binnen een week kwamen er ruim 114.000 adhesie-betui-
gingen binnen.23
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 De Werkgroep stelde vervolgens in datzelfde jaar 1967 een raadsadres op, 
waarin werd aangedrongen op een herziening van stedenbouwkundige plannen 
die nog gebaseerd waren op ‘het vroegere uitgangspunt van ontvolking, uitge-
breide slopingen, wegverbreding en nieuwbouw in afmetingen die geen ver-
band houden met de schaal en functie van de binnenstad.’24 In een tweede adres 
(1968) waarschuwde de Werkgroep dat het ‘vijf voor twaalf’ was; in de Nieuw-
marktbuurt was immers een ‘grove bulldozeroperatie’ aan de gang. Sinds de 
Ban de Bank-actie en Amsterdaad ’75 was er volgens het adres ‘iets wezenlijks 
veranderd in Amsterdam. Zeer velen vragen een nieuw constructief beleid ten 
aanzien van de karakteristieke schoonheid van de binnenstad en een open dis-
cussie tussen de gemeentelijke deskundigen en de organisaties uit de burgerij 
die daartoe een waardevolle bijdrage kunnen leveren’.25 Volgens de werkgroep 
stonden hier nieuwe en achterhaalde inzichten tegenover elkaar: ‘Wij menen 
dat het [Wederopbouw]plan volstrekt verouderd is. Het gaat uit van de twin-
tig jaar geleden gangbare opvatting dat men wegprofielen en bouwmassa’s in 
de schaal van een modern stadsplan ongestraft zou kunnen invoegen in een 
eeuwenoud stedelijk patroon; dat in de binnenstad bewoning moet wijken voor 

4   Manifest ‘Zulke gaten 
zal je in je gebit hebben!’ 
van Amsterdaad ’75, 
1967. Archief archief 
Vereniging Vrienden 
van de Amsterdamse 
Binnenstad, Amster-
dam. Het manifest ver-
scheen als advertentie in 
de grote dagbladen op 7 
oktober 1967. 
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kantoor- en industriegebouwen; dat daarvoor veel verkeersruimte moet worden 
geschapen’.26 
 De belangrijkste eis luidde het opschorten van de slopingen. Om die eis 
kracht bij te zetten volgde een telegram van veertien verenigingen en instellin-
gen, waaronder de Bond van Nederlandsche Architecten, met een verzoek tot 
uitstel van de werkzaamheden tot een nieuwe Nota Binnenstad was verschenen. 
Naar aanleiding hiervan belde wethouder Roel de Wit volgens enkele bronnen 
met Geurt Brinkgreve: ‘Ik weet best dat jij achter die agitatie tegen het Nieuw-
marktplan zit. De raadscommissie wil dat er overleg komt tussen Publieke Wer-
ken en organisaties die bezwaar hebben tegen het plan voor de Nieuwmarkt. 
Kun jij voor een representatieve afvaardiging zorgen?’27 Brinkgreve antwoord-
de dat hij alleen kwam als de slopingen werden opgeschort. De Wit sputterde 
eerst nog wat tegen, maar ging uiteindelijk akkoord met deze eis. Het resultaat 
van de handtekeningenactie was dat er voorlopig geen monumenten meer wer-
den gesloopt.28

alternatieve plannen      De Nieuwmarktbuurt was de frontlijn in de strijd 
om de binnenstad geworden, vooral nadat de gemeenteraad in 1968 besloot tot 
de aanleg van een metrolijn door de buurt.29 Het tracé van de Oostlijn werd ge-
deeltelijk geprojecteerd op de plaats van de Lastage-doorbraak, dat wil zeggen 

5   Kaalslag in de Nieuwmarktbuurt voor de aanleg 
van de Oostlijn, 1975. Foto Maarten Brinkgreve.
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onder de geplande vierbaansweg door de Nieuwmarktbuurt. De combi natie 
van Lastageweg en metrotracé werd gebruikt als een nieuwe rechtvaardiging 
voor de doorbraak door de buurt.30 De slopingen kwamen weer op gang. De 
ravage, die in de periode 1968-1975 werd aangericht, was enorm. Het leek alsof 
de stad was gebombardeerd (afb. 5).
 De Werkgroep stelde het gemeentebestuur voor om ir. Hertzberger te vra-
gen een nieuw plan-Nieuwmarkt te ontwerpen31, maar in plaats daarvan gaf het 
bestuur de Raad voor de Stedebouw de opdracht uit haar midden een studie-
groep samen te stellen. In deze Werkgroep Nieuwmarkt zaten behalve ambte-
naren van Stadsontwikkeling, waaronder de beroemde stedenbouwkundige ir. 
Cornelis van Eesteren – de geestelijk vader van het aup – ook monumenten-
zorgers, namelijk ir. Ruud Meischke, Ben Weller en Geurt Brinkgreve. Deze 
commissie kwam in de periode juni 1968 tot mei 1969 twaalf keer bij elkaar.32 
De notulen maken duidelijk dat er tussen de stedenbouwers en de monumen-
tenzorgers een onoverbrugbare kloof bestond. Een ‘gezonde buurt’ kon volgens 
de stedenbouwers alleen worden verkregen door sanering van de bebouwing.33 
Van Eesteren vatte dat standpunt helder samen door op te merken dat het doel 
van de stedenbouw ‘het scheppen van een leefbare wereld’ was.34 Brinkgreve 
hield vast aan het behoud van zoveel mogelijk monumenten en betoogde dat 
oude panden na woningverbetering nog heel goed bruikbaar waren. Het kon-

6   Plan van Herman Hertzberger met een vierbaans-
weg op poten door de buurt, 1970. Uit: Forum 22 
(1970) nr. 4.
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den comfortabele woningen worden.35 De werkgroep leverde een eindrapport 
af waarin verschillende ‘richtlijnen’ werden besproken en dat slechts een advies 
bevatte om naast elkaar verschillende plannen te ontwikkelen.36

 De gemeenteraad besloot daarop om drie architecten een opdracht te verle-
nen voor het binnen zes maanden ontwerpen van ‘alternatieve plannen voor de 
Nieuwmarkt’.37 b & w lieten de keuze van de architecten over aan de Bond van 
Nederlandse Architecten (bna), die met het voorstel kwam om deze opdracht 
aan Dick Apon, Aldo van Eyck en Herman Hertzberger te verlenen. In maart 
1970 stelde het gemeentebestuur de randvoorwaarden vast dat het tracé van de 
metroverbinding moest worden aangehouden, evenals de daarboven te pro-
jecteren autoweg alsmede een parkeergarage.38 De drie architecten aanvaard-
den de opdracht, ook al stonden deze eisen hen nogal tegen. Hun oplossingen 

7   Plan van Aldo van 
Eyck met aanduiding 
van de nieuwbouw, 
1970. Uit: Forum 22 
(1970) nr. 4. De vier-
baansweg splitst zich op 
in twee tweebaanswe-
gen ter hoogte van de 
Nieuwe Hoogstraat.
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waren heel verschillend. Apon ontwikkelde een plan waarin de snelweg in een 
tunnel onder de grond verdween, terwijl Hertzberger een vierbaansweg op po-
ten ontwierp (afb. 6). Aldo van Eyck splitste de vierbaansweg op in twee één-
richtingswegen van twee rijstroken om de Lastageweg niet breder te maken dan 
de bestaande binnenstadsstraten (afb. 7). Hij wilde bovendien onder de huizen 
galerijen maken om de verkeersdoorbraak zo smal mogelijk te houden (afb. 8).
 Het voorstel van Van Eyck sprak de buurtbewoners het meest aan. Luud 
Schimmelpennink vond dat dit voorstel zich het beste leende om uit te groeien 
tot een aanvaardbaar voorstel. Immers, ‘wanneer men de auto wegdenkt, niet 
onmogelijk in de toekomst, (blijft) er niets hinderlijks overbodigs over’.39 Ook 
volgens architect Piet Blom was het plan van Van Eyck het meest ‘menselijk’ 
en ‘verfijnd’.40 Doorslaggevend was echter dat Van Eyck en zijn medewer-
kers, waaronder met name Theo Bosch, zich sterk gingen identificeren met 
de  belangen van de bewoners. Volgens Auke Bijlsma, lid van de Aktiegroep 
Nieuwmarkt, leverden buurtbewoners al tijdens de ontwikkeling veel kritiek op 
de architectenplannen. Dat had invloed op de planvorming van Van Eyck en 
Bosch, die de kant van de bewoners kozen.41 Bosch zag in historisch gegroeide 
buurten een nauwe verwevenheid tussen het stedelijk en sociaal weefsel. Wan-
neer men het ene afbreekt, vernietigt men ook het andere, dus een buurt was 
gemakkelijker af te breken dan op te bouwen.42 Bovendien waren de ‘onleefbare 
buitenwijken’ uit het aup van Van Eesteren het slechtst denkbare voorbeeld 
voor de binnenstad.43 Deze kritiek op de moderne stedenbouw was sterk beïn-
vloed door de ideeën van de Amerikaanse stadsactiviste Jane Jacobs.44

het plan de pinto Eind 1970 was er nog steeds geen alternatief steden-
bouwkundig plan vastgesteld, terwijl de slopingen in de buurt werden hervat. 
In de winter van 1970-71 zocht Brinkgreve naarstig naar een manier om deze 
impasse te doorbreken.45 Het Huis De Pinto bood de beste mogelijkheid om 
een doorbraak te forceren, omdat het op de plek lag waar de Lastageweg een 

8  Plan van Aldo van Eyck met voorbeeld van nieuw-
bouw aan het einde van de Lastageweg bij de Binnen 
Bantammerstraat, 1970. Uit: Forum 22 (1970) nr. 4.
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knik zou moeten maken ten opzichte van de Sint-Antoniesbreestraat, op de 
plaats waar bovendien een groot kantoorgebouw was gepland (afb. 9). Het Huis 
De Pinto stond letterlijk ‘in de weg’. De restauratie van dit gebouw zou het hele 
bouwblok waarvan het deel uitmaakte vastpinnen. ‘Het ging er om de bres te 
dichten die de ontwerpers van Stadsontwikkeling in 1953 hadden geprojec-
teerd’.46 Dat het slim was om het strategisch gelegen bouwval te redden, begre-
pen de buurtbewoners op dat moment nog niet.47

 In juni 1971 werd de Stichting De Pinto opgericht, met Brinkgreve als se-
cretaris. Uit de notulen blijkt dat het bestuur zich al vrij snel richtte op de re-
habilitatie van het gehele bouwblok waarvan het Huis De Pinto deel uitmaak-
te.48 Op een van de eerste bestuursvergaderingen constateerde men dat het 
van groot belang was om ook de buurtbewoners bij de stichting te betrekken, 
‘om goodwill te kweken’.49 Men hoopte dat Luud Schimmelpennink bestuurs-
lid wilde worden. De stichting moest haar doelstelling bereiken door panden 
te verwerven, want geen van de in het bouwblok nog overeind staande panden 
was haar eigendom. De gemeente had de gebouwen – ook het Huis De Pinto 
– gekocht met het doel deze te slopen. Brinkgreve schreef een brief aan b & w 
met het verzoek om het Huis De Pinto en de leeggesloopte terreinen aan weers-
zijden daarvan aan de stichting te verkopen. b & w antwoordde echter dat res-

9   Het historische bouwblok met projectie van het 
nieuwe bouwblok volgens het Wederopbouwplan 
1953, gearceerd het Huis De Pinto, ca. 1971. Uit: 
Geurt Brinkgreve, Schrijvend in het Aalsmeerder 
Veerhuis, 1982.

10   Perspectiefschets door IJsbrand Kok uit het eerste 
voorstel van Stichting De Pinto, 1972. Uit: De Lamp 
van Diogenes (1972) nr. 22.
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tauratie van het Huis De Pinto ‘vooruit(loopt) en in belangrijke mate bepalend 
(is) voor de vorm en de inhoud van een belangrijk gedeelte van het toekomstige 
nieuwe bestemmingsplan-Nieuwmarkt’.50 Dit was precies de reden waarom 
de stichting de panden wilde verwerven. Brinkgreve slaagde daar aanvankelijk 
niet in.51 Dat lukte pas nadat de gemeenteraad op 5 januari 1972 besloot om de 
vierbaans-autoweg te schrappen. De raad nam na een spannend debat met 22 
stemmen vóór en 21 tegen een motie van raadslid Treumann e.a. aan. Hierin 
werd bepaald dat ‘(a) boven het metrotracé geen weg zal worden aangelegd, en 
(b) dat de buurt zoveel mogelijk volgens het oude stratenpatroon zal worden 
herbouwd, waarbij bestaande maat en schaal weer zullen worden hersteld’.52 
Auke Bijlsma vertelde later dat de stemming ontzettend spannend was, ‘een 
dubbeltje op z’n kant. [...] De vrouw van Goekoop (een vvd-er, die vóór zou 
stemmen) verwachtte een baby. Hij stond met het zweet op zijn voorhoofd aan 
de telefoon. Maar hij is gebleven en zo hebben we gewonnen’.53

 Na het raadsbesluit begon de stichting direct aan het uitwerken van een con-
creet plan.54 Aanvankelijk maakte architect IJsbrand Kok een restauratieplan 
voor het gehele bouwblok, waarin de bestaande panden werden gerestaureerd 
en de lege kavels met historiserende nieuwbouw werden gevuld (afb. 10 en 11). 
Dit lijkt een uitdrukkelijke keuze van Kok zelf te zijn geweest. In de notulen 
staat dat Kok niet veel voelde voor nieuwbouw en liever gesloopte monumenten 
wilde herbouwen.55 Een aardig idee was het maken van een binnenterrein ach-
ter het Huis De Pinto, dat vanuit een poortje aan de Zwanenburgwal toeganke-
lijk zou zijn. Hiervoor werd het Leprozenpoortje, afkomstig van een gesloopt 
bouwblok bij het Waterlooplein, gebruikt. Behalve het Huis De Pinto zou het 
hele blok een woonbestemming krijgen. In totaal moesten er 53 woningen wor-
den gerealiseerd. De bedoeling was het project te voltooien bij het zevenhon-
derdjarig bestaan van de stad in 1975.56

11   Restauratieplan door IJsbrand Kok van de 
gevelwanden van de Sint-Antoniesbreestraat, 
Zwanenburgwal en Snoekjesgracht in het eerste 

voorstel van Stichting De Pinto,1972. Uit: De Lamp 
van Diogenes (1972) nr. 22.
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 Maar ook Publieke Werken (pw) zat niet stil. De directeur van pw schreef 
aan de wethouder dat het plan van de Stichting uitvoerbaar was met enkele wij-
zigingen, namelijk het verleggen van de rooilijn, inclusief de verplaatsing van 
het Huis De Pinto enkele meters naar achteren.57 Dit voorstel van pw was in 
strijd met het raadsbesluit omdat het de aanleg van de snelweg alsnog moge-
lijk maakte en de bestaande rooilijnen niet accepteerde. Brinkgreve begreep dat 
het erom ging spannen en liet door Kok en architectenbureau Dunnebier, Mol 
en Ronstadt een minder vergaand plan maken, ditmaal in samenwerking met 
Bureau Monumentenzorg. De historiserende nieuwbouw werd vervangen door 
een meer moderne invulling met geparcelleerde individuele gevels (afb. 12).
 Nadat de stichting op 21 december 1973 de officiële subsidietoezegging van 
b & w had ontvangen, konden de restauratiewerkzaamheden beginnen.58 Half 
januari 1974 verschafte de aannemer zich toegang tot het Huis De Pinto. Wat 
hij daar aantrof was volgens Brinkgreve met geen pen te beschrijven. ‘De dak-
pannen waren er van gemeentewege afgehaald, zodat al het hout als een spons 
doordrenkt was. Omdat de ramen waren dichtgemetseld, hadden houtrot en 
zwam zich maximaal kunnen ontwikkelen. De constructie was zo zwak gewor-
den dat er voorzichtig tijdelijke funderingspalen ingedrukt moesten worden, 
waarover stalen balken werden gelegd als basis voor een stutconstructie.’59 Tij-
dens een van de eerste werkbesprekingen in het Huis De Pinto zei Kok: ‘Zoiets 
brutaals heb ik nog nooit meegemaakt. Inbreken in andermans huis en het tegen 
diens wens gaan restaureren.’

12   Restauratieplan door ir. C. Ronstadt van de 
gevelwanden van de Sint-Antoniesbreestraat en 
Zwanenburgwal in het tweede voorstel van de 
Stichting De Pinto in samenwerking met Bureau 

Monumentenzorg, 1973. Uit: Brochure ‘Stichting 
Amsterdaad ’75, Geschenk aan het 700-jarig 
Amsterdam’. Archief Vereniging Vrienden van de 
Amsterdamse Binnenstad, Amsterdam.
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 De restauratie van het Huis De Pinto vond plaats van januari 1974 tot febru-
ari 1975.60 Pas in juni 1975 kwamen de erfpachtaanbiedingen van de gemeente 
binnen. Het gesteggel tussen de stichting en de gemeente over diverse zaken 
ging nog door tot 1982. Zo wilde de gemeente de toegezegde subsidies niet 
verstrekken, omdat er tegen de voorschriften in al was begonnen met bouwen. 
Dankzij ingrijpen van het Rijk kwamen de subsidies er alsnog, waardoor het 
complex woningen aan de Zwanenburgwal de eerste naoorlogse sociale woning-
bouw in de buurt kon worden. Op 19 maart 1976 kregen de eerste huurders, be-
jaarde buurtbewoners, de sleutels uitgereikt. De stichting realiseerde uiteinde-
lijk alleen de restauratie van het Huis De Pinto, de twee woonhuismonumenten 
op Zwanenburgwal 2-4 en de nieuwbouwwoningen op Zwanenburgwal 6-10, 
maar dat was meer dan voldoende om haar officieuze doelstelling – het sabote-
ren van het Wederopbouwplan 1953 – te verwezenlijken. 

de rooilijnaffaire De Algemene Woningbouw Vereniging (awv) kreeg 
van b & w eind 1973 de opdracht om voor de hele Nieuwmarktbuurt een nieuw-
bouwplan op te stellen, waarop de woningbouwvereniging het architectenbu-
reau Van Eyck en Bosch in de arm nam. pw leverde een kaart waarop de ter-
reinen waarop de woningbouwvereniging mocht bouwen in kleur waren aan-
gegeven. Hieronder waren ook percelen die tevens aan de Stichting De Pinto 
waren beloofd. Bovendien werd de rooilijn twaalf meter teruggelegd (afb. 13).61 
Mogelijk hoopte pw op deze manier de awv en de stichting tegen elkaar uit te 

13   Tekening van de 
rooilijnaffaire door A.J. 
Hoekema, 1978. Uit: 
A.J. Hoekema, De uit-
gespeelde gemeenteraad. 
Beschrijving van de 
invloedsverdeling bij een 
rooilijnbesluit in een grote 
gemeente, 1978. 
d  = 36 m, voorstel   

Publieke Werken
a  = 39 m, na bespreking 

14 november 1974
b  = 44,5 m, na akkoord 

24 januari 1974
c  = 48 m, oorspronke-

lijke rooilijn
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spelen, maar het gevolg was een conflict tussen deze twee en pw. Het ging in dit 
conflict over de exacte ligging van de rooilijnen van de nieuwbouw op de hoek 
van de Sint-Antoniesbreestraat en de Zwanenburgwal. Vooral de zuidpunt was 
van belang. Deze stak ver naar voren uit, namelijk tot meer dan de helft van 
de verbrede brug over de Sint-Antoniessluis die pw, vooruitlopend op de ver-
keersdoorbraak door de Nieuwmarktbuurt, had laten bouwen. De oorspron-
kelijke (historische) rooilijn lag op achtenveertig meter van de hoek Snoekjes-
gracht/Zwanenburgwal. Het ging in dit conflict in feite om de toekomstige 
stedenbouwkundige structuur van de Nieuwmarktbuurt, die het raadsbesluit 
ten spijt nog steeds ter discussie stond.62 Het, vanaf de Jodenbreestraat gezien, 
eerste bouwblok in de Nieuwmarktbuurt, nam een sleutelpositie in. Brinkgreve 
schreef een brief op hoge poten aan wethouder Han Lammers, waarin hij pw 
beschuldigde van ‘cia-praktijken’.63 Het Parool bracht het nieuws met choco-
ladeletters: ‘Restauratieplan Pinto-huis door p.w. bedreigd’.64 In een brief aan 
burgemeester Samkalden kondigde Brinkgreve juridische stappen aan.65

 De oplossing kwam echter van de stichting en de awv zelf, die onderling 
de dubbel uitgegeven terreinen verdeelden: de eerste zou de Zwanenburgwal 
en de tweede het hoekpand ontwikkelen.66 Theo Bosch maakte een plan voor 
het hoekpand, waarbij de hoekpunt op zesenveertig meter kwam te liggen (afb. 
14). Op 25 oktober wees pw dit voorstel af en adviseerde de wethouder een 
rooilijn op zesendertig meter. Bosch schreef aan Lammers in een toelichting 
bij de tekening dat het niet de bedoeling was om de Sint-Antoniesbreestraat te 

14   Ontwerptekening 
door Theo Bosch van 
de nieuwbouw op 
de hoek van de Sint-
Antoniesbreestraat en de 
Zwanenburgwal, 1974. 
Uit: A.J. Hoekema, De 
uitgespeelde gemeente-
raad. Beschrijving van 
de invloedsverdeling 
bij een rooilijnbesluit 
in een grote gemeente, 
1978. Rechtsonder het 
hoekpunt van de rooi-
lijnaffaire, rechtsboven 
de nieuwbouw van de 
Stichting De Pinto.
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verbreden.67 Bosch wees tevens op het probleem van het niet aansluiten van 
de brede Jodenbreestraat op de smalle Sint-Antoniebreestraat en deed zelfs de 
suggestie de Jodenbreestraat te versmallen door vóór het Maupoleum huizen te 
bouwen! Bosch liet zien dat het mogelijk was om woningbouw op het puntige 
perceel te realiseren. Zijn ontwerp bevatte op straatniveau een galerij, die het 
ver vooruitsteken van de hoek enigszins verzachtte: de voetganger kon vanaf de 
verbrede brug onder het gebouw door lopen. Bosch maakte daarbij gebruik van 
de strategische positie van het Huis De Pinto, dat als een baken de plaats van de 
oude rooilijn markeerde.68

 Lammers was kennelijk niet overtuigd, want b & w besloten conform het 
voorstel van pw. Daarop dreigde de stichting met een rechtszaak, omdat het 
zesendertig-meter-besluit betekende dat er nauwelijks ruimte overbleef voor 
een hoekgebouw. Op een bespreking met de wethouder op 14 november, waar 
niet Brinkgreve maar advocaat Jaap Oranje de stichting vertegenwoordigde, 
zette Lammers zelf een stip op de kaart: op negenendertig meter.69 In de ver-
volgbesprekingen tussen de awv en pw hield Bosch echter vast aan de oude 
rooilijn. Bosch werd hierin gesteund door de Gemeentelijke Dienst Volks-
huisvesting. Deze dienst, die van oudsher een zekere animositeit tegenover pw 
koesterde, bepleitte het handhaven van de oude rooilijn omdat het anders niet 
mogelijk zou zijn voldoende sociale woningbouw te realiseren: het bouwkavel 
zou anders niet groot genoeg zijn.70 Na veel gesteggel, waarbij ook de Aktie-
groep Nieuwmarkt een belangrijke rol speelde, kwam het op 24 januari 1975 tot 
een akkoord.71 Bosch had er nog vijf en een halve meter bij weten te veroveren, 
zodat de rooilijn op vierenveertig en een halve meter kwam. De overwinning op 

15   Theo Bosch krijgt 
een bord aangeboden 
dat de overgang symbo-
liseert tussen het ver-
keersbeleid van de jaren 
zestig (vierbaansweg) en 
de jaren zeventig (twee-
baansweg) bij het slaan 
van de eerste paal voor 
zijn woningwetwonin-
gen, 1976. Foto Pieter 
Boersma.
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pw was nu compleet. Pas twee maanden later vonden de metrorellen plaats, die 
volgens de gangbare geschiedschrijving het verschil hebben gemaakt.

ten slotte We hebben gezien dat het raadsbesluit van 5 januari 1972 een 
dikke streep zette door het Wederopbouwplan en tevens richting gaf aan een 
nieuw plan voor de Nieuwmarktbuurt. Maar pw trok zich niets aan van de poli-
tieke besluitvorming en ging gestaag verder op de oude weg. De dienst had im-
mers een grote naam, gebaseerd op het aup van 1935 dat wereldvermaard was. 
Bovendien was er sprake van een botsing van twee denkwerelden, paradigma’s 
die lijnrecht tegenover elkaar stonden. Deze botsing kwam scherp tot uitdruk-
king in de door b & w ingestelde Werkgroep Nieuwmarkt, waarin zowel steden-
bouwkundigen als monumentenzorgers zitting hadden. Dat uiteindelijk de 
buurt toch volgens het oude stratenpatroon is herbouwd, is vooral te danken aan 
de slimme strategie van Geurt Brinkgreve om het Huis De Pinto te restaureren: 
het gebouw stond letterlijk op het traject van de geplande vierbaansweg en het 

16 Nieuwbouw van de woningwetwoningen ontwor-
pen door Theo Bosch, links daarvan het gerestau-
reerde Huis De Pinto, ongedateerd. Foto Archief 
van de Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting, 
Stadsarchief Amsterdam.
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herstel van het bouwblok daar omheen was, zoals pw zelf opmerkte, ‘bepalend 
voor de vorm en inhoud’ van het nieuwe bestemmingsplan. Toen de raad ver-
volgens op 5 januari 1972 besloot dat de buurt volgens het oude stratenpatroon 
zou worden hersteld, volgde nog een krachtmeting met pw die het raadsbesluit 
aan de laars lapte. De ‘rooilijn-affaire’ rond het door Theo Bosch ontworpen 
gebouw op de hoek van de Sint-Antoniesbreestraat en de Zwanenburgwal werd 
pas drie jaar later, op 24 januari 1975, beslecht met de beslissing om de hoek-
punt bijna op de oorspronkelijke locatie te leggen, in overeenstemming met het 
raadsbesluit van 1972, waardoor het herstel van de Nieuwmarktbuurt volgens 
de oude rooilijnen werd verzekerd (afb. 15 en 16). Het architectenbureau Van 
Eyck en Bosch mocht later in de buurt nog meer woningwetwoningen bouwen, 
onder andere het befaamde Pentagonblok op de andere hoek van de Sint-Anto-
niesbreestraat, gerealiseerd in 1982-84. De stadsvernieuwing van de buurt werd 
voltooid in 1995.72

 Uit deze reconstructie van de gebeurtenissen volgt dat de Nieuwmarkt-
buurt, in tegenstelling tot de gangbare geschiedschrijving, niet is gered door de 
metrorellen van 24 maart en 8 april 1975. Op de omslag in het denken over de 
binnenstad hebben de rellen ook geen beslissende invloed gehad, want deze om-
slag was het resultaat van jarenlange actie, van actievoerders in de buurt, pro-
vo’s, heemschutters en monumentenzorgers gezamenlijk, en was toen de rellen 
plaatsvonden reeds een feit. Daarmee is niet gezegd dat de rellen zonder poli-
tieke consequenties bleven. Invloed hadden de rellen wel degelijk: jarenlang kon 
er zelfs niet meer over nieuwe metroaanleg worden gesproken. Voor de redding 
van de Nieuwmarktbuurt waren de metrorellen echter van weinig belang. 
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