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Amsterdam in 2000 en 2050 

ÜUDE VOORS PELLINGEN GETOETST EN AANGEPAST 

Nog een krappe maand en het 'magische' jaar 2000 breekt 

aan. Er wordt dus veel teniggeblikt, maar soms ook voor

uitgekeken naar de volgende mijlpaal. Al blijft dat laatste 

hachelijk. Wat kwam er terecht van de voorspellingen over 

Amsterdam in 2000 van een halve of zelfs een hele eeuw 

geleden? En hoe ziet de stad er in 2050 uit? We vroegen 

het wethouder Stadig, die begin dit jaar al een 'stads-

congres' over Amsterdam in 2030 organiseerde. 

Met de voorspellingen uit 1900 zijn we 
snel klaar. Misschien raadpleegden we 
nét de verkeerde bronnen, maar in de 
dag- en weekbladen van rond de jaarwis
seling 1899/1900 is opmerkelijk genoeg 
geen enkele vooruitblik op de nieuwe 
eeuw te vinden! Andere zaken vond men 
kennelijk belangrijker. De krant stond 
die maanden vol over de Boerenoorlog in 
Zuid-Afrika. waar de Engelsen onze ·stam
verwanten·. de Boeren, belaagden. In 

Wethouder Ouco Stadig: "Er kunnen nog wel 

100.000 Amsterdmnmers bij!" Foto mei 1999. 
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Amsterdam zelf was in de nieuwjaars
nacht het particuliere trambedrijf in 
gemeentebeheer overgegaan. En, meldde 
Het Nieuws van clen Dag, uit het portaal van 
een huis in de P.C. Hooftstraat was een 
damesrijwiel ontvreemd. 
Al waagde men zich liever niet aan voor
spellingen, de eeuwwisseling maakte wel 
wat los. Onder de kop De Eeuwtwist 
schreef ene J.H. in Het Nieuws van clcn Dag: 
"Er bestaat groot verschil van gevoelen 
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De 20ste eeuw werd het tijdperk van de 
elektriciteit en het socialisme, voorspelde 
P.L. Tak in 1901. Inderdaad groeide zijn SOAP 

snel. En al in l 881 hacl de Wintert11in van hotel 
Krasnapolsky bogen met elektiische 'peertjes' -
een noviteit van de eerste orde. Pas in de nieuwe 
eeuw echter vond de elektriciteit brede toepas

sing. Gravure E. en A. Tilly, naar een aquarel van 

C. Rocl111sse11 en P.A. Schippen1s. 

Her Algemeen Uitbreiclingspla11 van 1935. 
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Toekomst 

Wat .,,vas" - .,is'' en ,.,vordcn zal." 

over het eigenlijke aanvangspunt der 
nieuwe eeuw. Sommigen zijn reeds bezig 
afscheid te nemen van hare voorgangster. 
Anderen is dat een jaar te vroeg. De kwes
tie geeft aanleiding tot veel dispuut en 
geschrijf, hetwelk de menschen warm 
maakt, tot overkokens toe. Mijne mee
ning? Och, laat deze vraag rusten op dit 
oogenblik. Onze stemming aan het einde 
des jaars moet verheven zijn boven der
gelijk geharrewar." 

Elektriciteit en socialisme 

De bekende sociaal-democratische jour
nalist Pieter Lodewijk Tak luidde in zijn 
blad De Kroniek de nieuwe eeuw pas in op 
29 december 1901. Hij voorzag dat deze 
het tijdperk werd van "de electriciteit en 
het socialisme". De voortekenen waren 
er: zijn SDAP groeide als kool. de kers
verse Woningwet maakte grootscheepse 
woningbouw voor arbeidersgezinnen 
mogelijk. in de Wintertuin van Krasna
polsky brandden al jaren Edisons peertjes 
en in au_\,'l.1stus 1900 had dt' eerste t'lektri
sche tram door de Marnixstraat gereden. 
Kreeg Tak. de pionier van de sociaal· 
democratische gemeentepolit iel<. gt'lijk"? 

011� A m , 1 t.•rd,1111 dt.'l t.'lllht.· r l lJ9lJ 

Ook de a11to werd beeldbepalend voor 20ste
ee11ws Amsterdam. voorzag A. Hoy11ck van 
l'apcmlrecht, de maker vw1 ckze teke11i11g 
11it 1903. Destijds reden op de weg lllsscn 
Amsterdam en Haarlem nog gemiddeld zes 
t111to's per dag ... 

PvdA-wethouder Duco Stadig (Ruimtelijke 
Ordening. Volkshuisvesting) lurkt aan 
zijn pijp: "Nou, wal betreft de elektriciteit 
in ieder geval. En war betreft het socialis
me denk ik ook. want in 1900 moest de 
hele emancipatie van de arbeider nog 
beginnen. Daar hebben we als socialisten 
50. 60 jaar werk aan gehad. En dan kun je 
zeggen: dan is dat thema daarmee van de 
agenda af. maar die ve1worvenheid ligt er 
nog steeds." 
Veel socialisten van een eeuw geleden 
hadden zich toch méér voorgesteld. Met 
rode oren lazen zij in I 890 /11 lier jrwr 2000. 
de Nederlandse vertaling (door Nirnwe 
Gids-redacteur frank van der Goes) van 
Luoki11g 13ackwanl: 2000- l li87. Die utopische 
roman was geschreven door de Ameri
kaanse socialist Edward Bellamy. Zijn ver
haal speelt in Boston. maar heeft een veel 
algemenere s1 rekking. Hooldpersoon is 
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de 19de-eeuwse jonge rentenier Julius 
West te Boston, geplaagd door slapeloos
heid. die dankzij een té goede hypnotiseur 
doorslaapt van mei 1887 tot september 
2000. Eenmaal ontwaakt. kijkt hij zijn 
ogen uit. De staar bezit alle productiemid
delen. iedereen heeft hetzelfde inkomen 
en verricht naar vermogen verplichte 
arbeid voor de gemeenschap. De staat 
wordt geleid door onomstreden. wijze 
technocraten. Particuliere winkels (met 
etalages en reclames) zijn er nier meer. In  
staatsmagazijnen in iedere wijk kan men 
aan de hand van stalen. afbeeldingen en 
beschrijvingen alles uitzoeken wat men 
hebben wil; de (vaste) prijs wordt van 
ieders kredietkaart afgeschreven en de 
goederen binnen een kwartier per buizen
post thuisbezorgd. Er zijn collectieve eet
zalen en wasserijen. Voor muziek of een 
kerkdienst hoeft niemand meer de deur 
uit: via een soort telefoonlijn kunnen de 
burgers luisteren naar een wals. sonate ol 
preek naar kC'uze. /\Is hel regent. worden 
alle trolloirs atgedekt door regenscher
mt•n. Socialist<.'n als Van der Go<.'s en Trol'i
stra waren rond 1890 erg gech,1rmeercl 
van dil rnll<.'ctivisl ischc ideaal: l.ig 1\mstt•r 
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dam er maar zo uit! Maar de schrijvers 
Frederik van Eeden en Lodewijk van Deys
sel gruwelen daarvan: waar bleef cle indivi
duele vrijheid? Wethouder Stadig voelt 
wel wat met hen mee: "Bellamy heeft veel 
goed voorspeld. We hebben nu gelukkig 
wasserettes, radio en tv, en openbare 
bibliotheken. Maar gelukkig is de over
heid niet zo almachtig geworden als hij 
hoopte. Waar dát toe kan leiden, hebben 
we in deze eeuw wel geleerd. tenslotte." 

Een miljoen inwoners 
In 1950 schreef mr. Piet Mijksenaar1 , het 
populaire hoofd van het gemeentelijke 
Bureau voor Pers, Propaganda en Vreem
delingenverkeer, het lijvige boek Amster
dcun, ver/ede 11, heden, toekomst. Mij ksenaars 
verhaal begint in 1275, maar is toch voor
al een Lrots verslag van A.msLerclams pres
taties in cle eerste helft van cle 20sLe eeuw. 
Maar Mijksenaar bood méér, merkte bur 
gemeester D'Ailly in zijn voorwoord op:  
"De schrijver heeft de verleiding niet kun
nen weerstaan. een toekomsLbeelcl Le 
geven en vond daarvoor een uiterst waar
devolle grondslag in de diepgaande rap
porten. die door de bekwame staf van cle 
afdeling Staclsont wikkeling zijn opge
;telcl." Daaraan ontleende M1jk,enaar 
kennelijk een groot zelfvertrouwen bij het 
schetsen van cle stad in 2000. "Het verschil 
tussen het j.iar 1900 en onze Lijd is . dat 
tcien de staclshestuurcler; ma<1r héél vaa)! 
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cle toekomst van Amsterdam ( . . .  ) voor 
ogen stond, te1wijl nu ( . . .  ) de opmars van 
de stad in de tweede helft van clt> twintig
ste eeuw in grote lijnen ( . . .  ) is vastgelegd." 
Mijksenaar doelde op het befaamde Alge

meen Uitbreidingsplan (AUP) uit 1935, opge
steld door cle in 1926 opgerichte afdeling 
Staclsonrwikkeling van de dienst der 
Publieke Werken. Volgens cle planners 
zou de stad in 2000 haar definitieve vorm 
en omvang hebben bereikt. Dat Amster
dam zo'n groots plan had, was een inter
nationaal unicum. Uitgangspunt voor de 
stadsplanning was cle schatting van het 
aantal Amsterdammers in 2000. Op grond 
van verschillende berekeningen kwam 
men in I 935 uit op één miljoen. Vijf jaar 
na de oorlog was de prognose licht bijge
steld tot 960.000. Men was al aardig op 
weg: er waren toen 835.000 Amsterdam
mers. 300.000 meer clan in 1900. De 
oppervlakte  van cle stad zou in 2000 ech
ter nog even groot zijn als na de l,,atste 
annexatieronde in 1921: 1 7. 1 20 hectare. 

Zo ver was 111c11 in 1 952 gevorderd met de uitvoc-
1i11g van het AU!'. De zwarte terreinen (Bos c11 
Lo111111cr; het Rode Dorp /Jij het 1\111stelstc1Lion) 
waren in aanbouw; B11i1e11vcldert e11 Nieuw-West 
waren 110g i11 voorbereicli11g. 

Gc111ce11tevoorlichtcr mr. P.j. Mijkse11crnr ('l'ropa
ga11cla Piet'), auteur van Amsterdam, heden, 
verleden. toekomst, gaf op 4 macm 1 953 op 
Schiphol een lezing over de 011twikkdi11g va11 de 
luchthaven. 

Is dat uitgekomen? Stadig: "Nou. het 
grondgebied is iets groter: ruim 21.000 
hectare. Dat komt vooral door cle annexa
tie van de Bijlmer. die Mijksenaar niet 
voorzag. Maar in dat grotere gebied wonen 
een stuk minder mensen clan voorspeld: 
geen 960.000 maar 720.000! Dat komt door 
destijds niet voorziene culturele en econo
mische trends. Allereerst zijn de Amster
damse huishoudens nu heel anders samen
gesteld clan in 1935 of 1950. Toen waren 
dat nog vooral gezinnen met drie, vier. vijf" 
kinderen. En clan had je nog wat loslopen
de bejaarden en hier en daar een alleen
staande tante, hè. Maar nu bestaat al 54% 
van de huishoudens uit slechts één per
soon. Dat heen onder meer met emancipa
tie te maken. Vrouwen die vroeger nil't 
van hun man ar konden. die kunnl'n dat 
nu wel. Kindl'!"en die• vroeger tot ver in de 
volwassenheid bij pa �• 11 lllOl' woonden. 
doen dat niel meer. Gl•zinm•n zijn kll'iner. 
want sinds de Aow 1.ijn kincll'rl·n niet 
nwer nodig .il; oucledagsvoorzil'ning. 
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En het is technisch mogelijk geworden 
het aantal te beheersen. Dat alles heeft 
ertoe geleid dat steeds minder mensen 
tegelijk in één huis zitten: de gemiddelde 
woningbezetting daalde sinds 1950 van 
3,74 naar 1.99. En dat betekent. bij een 
gegeven aantal hL}izen, dat er minder 
mensen in de stad passen dan destijds 
gedacht." 

Wonen en werken strikt gescheiden 

Vanwege die ruimtenood voerde de 
gemeente, met rijk en provincie, van 
1965 tot 1984 een bewust 'overloop
beleid'. Zo'n 400.000 Amsterdammers 
(meestal gezinnen) verhuisden in die 
jaren naar Almere. Lelystad. Purmerend, 
Hoorn of Alkmaar. "Maar," zegt Stadig. 
"rond 1980 kwam het besef: dit willen we 
eigenlijk niet meer, want dan loopt die 
stad helemaal leeg en dan verdwijnt het 
economisch draagvlak voor allerlei voor
zieningen. Toen kwam het ·compacte
stadbeleid' en begon het zoeken naar 
alternatieve woningbouwlocaties. Nou. er 
is heel wat gevonden. Ik heb het allemaal 
meegemaakt. Allerlei gaten werden 
gevuld en bij Sloten kwamen nieuwe 
woonwijken. Daar kwam bij de groeiende 
immigratie van buitenlanders. Dat alles 
maakt dat het inwonertal sinds I 984 
(toen er nog maar 670.000 i\msterda111-
mers waren) weer stijgt." 
Welke vorm zou de stad van 2000 111oeten 
hebben'? In cle jaren twintig was ir. Arie 
Kepler. directeur van de Stt•delijke 

Woningdienst. nog kampioen van de 
·tuinstadgedachte': knusse. groene dorp
jes rond de centrale stad. Na rijp beraad 
hadden de AVP-opstellers toch afgezien 
van een echt gedecentraliseerde stads
vorm. Maar de nieuwe wijken zouden 
wel zó weids worden opgezet dat ze "de 
woonvorm van de ideale tuinstad zeer 
nabij komen". Die nieuwe wijken moes
ten bovendien bij uitstek woonbuurten 
zijn. Want. schreef Mijksenaar. cle moder
ne stedenbouw verdeelt de menselijke 
bedrijvigheid in wonen. werken. verkeer 
en ontspanning. "waarbij de gebieden der 
bewoning en die van her werken (indus
trie) streng gescheiden dienen re wor
den". De havens. was al veel eerder beslo
ten. zouden zich wesrwaarts uitbreiden. 
De industrieterreinen waren grotendeels 
gepland bij de westelijke havens. maar 
ook bij de Schinkel. bij het i\msrelstation 
en in Duivendrecht. /\Is nieuwe woon

gebieden waren terreinen aan de west- en 
zuidrand van de stad aangewezen (nu 
bekend als Bos en Lom111er. Nieuw-Wesr 
en Buirenveldert). naast een "betrekkelijk 
gering" aanral woningen in Noord en de 
Watergraafsmeer. In het westen hield de 
stadsbebouwing srraks op bij de oude 
dorpskern van Osdorp. in het zuiden bij 
de Kalfjeslaan. "In het oosten van de stad 
maakt hel I.Jssel111eer geen verdL•re uit
bouw mogelijk: in het noorden. owr het 
IJ. is opzettelijk de groei - op grond van 
verkeersmotieven - 101 een minimum 
beperkt {50.000) . .. 

Als je i11 de jare11 vijftig bij de 

buren televisie gi11g kijke11. zat 
cle kamer meteen vol. Nu 
bestaat bijna 60% van cle 

Amsterdamse /iuisl10udrms uit 

éé11 persoon. 

Wolkenkrabbers niet nodig 

Dáár heeft Mijksenaar zich toch vergist. 
constateert Stadig. Noord is met ruim 
85.000 inwoners het grootste stadsdeel en 
de aanleg van !Jburg is in  volle gang. Wat 
voor problemen zag de schrijver eigenlijk? 
Eilanden aanplempen kon men toen ook 
(zij her niet zo geavanceerd als met de 
moderne zandsproeitechnieken) en rot de 
bouw van een !]tunnel was al voor de oor
log besloten. Stadig: "Volgens mij waren 
die bezwaren wel overkomelijk. maar had
den ze die gebieden domweg niet nodig 
om iedereen onder dak te brengen. Dat 
verklaart ook Mijksenaars opmerking dat 
groei van de stad niet hoeft te leiden tot de 
bouw van wolkenkrabbers." 
Door de inkrimping van het landelijk 
gebied zouden de ruinders weer eens moe
ten verkassen. erkende Mijksenaar. Maar 
die waren voor Amsrerdam natuurlijk wel 
onmisbaar als producenten van verse 
groenten. Dus waren voor hen bij Sloten 
"permanente vestigingsplaatsen·· ve1wor
ven. Het mocht niet zo zijn. Rond 1990 
werd Tuinbouwgebied Sloren een nieuw
bouwwijk. ··we hebben nu bijna geen 
tuinders meer . .. zegt de wet houder. "Maar 
door het snelle vervoer en de moderne 
conserveringstechnieken hoeven ze ook 
niet meer zo dicht bij de stad te zit ten . .. 

Het All P-idcaal van funct iescheicling geldt 
sil1(1, de jaren zeven! ig als ,1eh1erh,1alcl. 
signaleert Stadig. "Hij die ruinstadgeclachtl' 
ging het erom de lanclclijklw1d naar de 
stad Il' halen. u zien we dc dltractic van 
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