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1. inleiding
Geluk en architectuur. Een onderwerp waar we onbewust allemaal mee 
te maken hebben. Waarom wonen we in het huis waarin we wonen? Bij 
het bezichtigen van een woning kennen we het allemaal. Je voelt je er 
thuis of niet. Maar wat maakt het nu dat we er ons thuisvoelen. Een huis 
moet je uitvalsbasis zijn uit ons dagelijkse leven daar zijn we het allemaal 
wel zo’n beetje over eens. Maar wat zegt de architectuur van een gebouw 
over de gemoedstoestand van zijn bewoners. Kan iedereen in elk juist 
ontworpen huis wonen? Waar we over kunnen twisten is het punt of enkel 
de architectuur van invloed is. Is de vorm waarin we wonen niet net zo 
belangrijk? Wat maakt wonen in een kraakpand bijzonder? Draagt het zelf 
ontwerpen en bouwen van je woonruimte bij aan het ultieme geluk? 

Om achter de antwoorden van deze vragen te komen wil ik u graag 
meenemen naar Amsterdam Oud-West. Tussen de Bilderdijkstraat en 
de Da Costakade ligt het Tetterodecomplex. Dit ex-kraakpand herbergt 
135 bewoners die allemaal hun eigen woning binnen dit complex hebben 
ontworpen, er zijn ateliers voor kunstenaars, winkels een kinderdagverblijf 
en een non-profit discotheek gevestigd. Een stad in een stad zou je dit 
kunnen noemen. Dit alles is niet zonder slag of stoot tot stand gekomen 
Het bovenstaande moge duidelijk maken dat hier iets unieks heeft plaats-
gevonden. Een nieuwe manier van wonen is hier uitgevonden en ook 
daadwerkelijk uitgevoerd. Het werd in 1981 gekraakt en nu 27 jaar later 
bloeit “de rode tetter” nog altijd in volle glorie.   

Om beter te begrijpen hoe het gebouw is ontstaan en wat de gevolgen 
waren van de kraak in het volgende hoofdstuk een korte geschiedenis. 
Daarna komen de vragen wat de bewoners van het Tetterode complex nu 
zo gelukkig maakt. Is het de architectuur van het gebouw, het groepsge-
voel hierbinnen, het vrije woonconcept of een combinatie van deze. 
Tetterode liet dit complex bouwen als open, heldere en gezonde werkom-
geving voor zijn werknemers. In hoeverre is deze belofte van Tetterode 
bepalend voor de gebruikers van nu?



gens de nieuwe zakelijkheid. De architecten waren Merkelbach, Karsten 
en Elling. Nadat in 1981 de lettergieterij verhuisde, werd het gekraakt door 
een groep buurtgenoten, kunstenaars en symphatisanten. Zij wilde voor-
komen dat een uitgewerkt plan voor 80 nieuwbouwwoningen, parkeerga-
rage en kantoorruimte op de plek van Tetterode zou worden gebouwd. Dit 
schitterende complex moest koste wat kost behouden blijven. De krakers

vereendigden zich, en begonnen met het opknappen van het sterk ver-
waarloosde gebouwencomplex. Er kwamen oa. ateliers, woningen, en een 
koffieshop. Er werden plannen gemaakt voor behoud met medewerking 
van de architecten Roel van Nek en Alphons Holslag. Intussen verstreek 
de tijd en was het pand na 3 jaar al vijf keer van eigenaar verwisseld. 
De laatste eigenaar, de projectontwikkelaar Bakker was de laatste die 
de krakers weg wilde hebben om zijn plannen doorgang te laten vinden. 
Uiteindelijk werd op een open dag het contact gelegd met de toenmalige 
directeur van woningcorporatie Het Oosten Frank Bijdendijk. We spreken 
nu over 1983. Vanaf dat jaar werd een plan gemaakt met de bewoners 
van Tetterode, de gemeente en Het Oosten. Bakker hield echter voet bij 
stuk, en het duurde tot 1986 tot de gemeente voor 800.000 gulden het 
complex kon overnemen. Deze verpachte het aan Het Oosten, welke het 
casco opknapte en het hele inpandige complex verhuurde aan de ex-kra-
kers. Een nieuw woonconcept werd geboren, de belofte van Tetterode.

2. een korte geschiedenis
Voordat we geluk gaan beproeven wil ik eerst iets vertellen over de ge-
schiedenis van Tetterode. De eerste fase van het huidige complex omvat 
een pand aan de Bilderdijkstraat dat werd gebouwd in 1902 ontworpen 
door architect J.W.F. Hartkamp. Het was het eerste speciaal industri-
eel gebouwde pand in Nederland. Veel glas moest er voor zorgen dat 
de werknemers een prettige werkomgeving hadden. Deze werknemers 
waren in dienst van de “Lettergieterij Amsterdam voorheen Tetterode” In 
dit gebouw moest worden voorkomen dat zij nog langer blootstonden aan 
schadelijke looddampen. Kenmerkend voor het gebouw is de staalske-

letbouw waarbij grote beukmaten werden verkregen, en hierdoor ruime 
werkruimtes ontstonden. 

In 1906 werd bovenop het okergele pand een derde bouwlaag gebouwd. 
Deze is nagenoeg identiek aan de tweede bouwlaag. Het bedrijf bleef 
groeien en in 1912 werd een door Hartkamp ontworpen pand aan de Da 
Costakade gebouwd. Dit gebouw was soberder van opzet als het gebouw 
aan de Bilderdijkstraat. Ook dit gebouw is opgetrokken uit baksteen en is 
met loopbruggen verbonden met het eerder gebouwde pand. In de jaren 
‘30 volgde een nieuwe uitbreiding. Dit keer een complex gebouwd vol-
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We hebben al eerder gesteld dat je gelukkig wordt wanneer een wo-
ning goed aanvoelt. In hoeverre geldt dit algemeen voor het Tetterode 
complex. Is architectuur bepalend voor hoe we ons voelen. Een door-
zonwoning voelt anders aan dan een zeventiende eeuws grachtenpand. 
Daar zijn we het over eens. Diverse onderzoeken geven aan dat kleuren, 
geuren, hoeveelheid licht, maar ook materiaalgebruik van invloed kunnen 
zijn hoe we ons voelen, hoe we reageren. Het is ook niet voor niets dat 
de oude woningen in de Pijp sneller worden verkocht dan de stadsver-
nieuwing uit de jaren ‘70 en ‘80 die er ook tussenstaat. Kennelijk zijn we 
gecharmeerd van oude details en de menselijke maat. Toch zijn er bij het 
Tetterode twee totaal verschillende bouwstijlen, namelijk Jugendstil met al

zijn tierlantijnen en het strakke van de nieuwe zakelijkheid. De tegenstel-
ling is nog groter als we de uitspraken van Merkelbach en zijn collega’s 
van architectengroep ‘de 8’ lezen. De architectuur van oa. Berlage werd 
getypeerd als ‘schotjesarchitectuur’  (bron Tetterodecomplex van kraakaf-
faire tot volkshuisvestingsmodel pag. 10-11). Deze architectuurgroep wilde 
ontwerpen volgens de strikte regels van het functionalisme. De functie-
scheiding van wonen, werken en recreeëren is hier ook een voorbeeld 
van. 

Merkelbach zou eens moeten weten dat zijn zuiver industrieel bedoelde 
ontwerp nu in gebruik is als multifunctioneel gemengd woon en werk-
gebouw. Het waren de kunstenaars die in 1981 de mogelijkheden zagen 

3. maakt het gebouw gelukkig? voor atelierruimte in het Merkelbach gebouw aan de Da Costakade. De 
enorme lichtinval en de hoogte om grote werken te kunnen maken waren 
ideale omstandigheden. De combinatie van wonen met atelier behoorden 
ook tot de mogelijkheden door een entresol te bouwen en hierdoor extra 
vloeroopervlak te realiseren. Het lijkt er op dat de krakers zijn gevallen 
voor de functionaliteit en de daaruit voortvloeiende mogelijkheden. Dit is 
direct het gevolg van de architectuur, dat er ook nog veel originele details 
bewaard waren gebleven is allemaal meegenomen. Dat de krakers vooral 
kraakten om de architectuur bewijst de volgende tekst uit het boek Tetter-
odecomplex van kraakaffaire tot volkshuisvestingsmodel pag. 17): Het ging 
de bewoners niet om het verwerven van woonruimte. Tetterode was ge-
kraakt uit protest tegen de city vorming. De toestand van het pand was zo 
slecht dat erin wonen niet bij de betrokkenen opkwam. Cityvorming was 
een stedenbouwkundige ingreep die Amsterdam wilde doorzetten. Hierbij 
maakten oude panden plaats voor doorgaande wegen (stadssnelwegen), 

kantoren, hotels, flats. Er was in die tijd sprake van een toenemend 
individualisme en daar paste een dergelijke toekomstvisie bij. Gelukkig is 
dit mede door de kraak van Tetterode tegengehouden. Daarna brak een 
nieuwe tijd van stadsvernieuwing aan. Zo min mogelijk slopen, en als dat 
echt niet anders kon in passende stijl nieuwbouw. Voor ons gevoel van 
geluk heeft dit grote betekenis. Door de stop van het proces van de city-
vorming is voorkomen dat we ons nietig voelen op straat en ons ons. De 
menselijke maat is weer terug. Daar mogen we de krakers van Tetterode 
best dankbaar om zijn. 
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In Amsterdam heerst al tientallen jaren een vorm van woningnood. De 
stad heeft een grote aantrekkingskracht op jonge mensen en juist zij 
kunnen moeilijk aan woonruimte komen. Dit leidt ertoe dat in Amsterdam 
op verschillende creatieve manieren wordt gewoond. Sommige studenten 
wonen in containers, anderen in studentenhuizen weer anderen in woon-
groepen. In de begin jaren ‘80 waren het de hoogtijdagen van het kraken. 
In die tijd stonden in Amsterdam veel kantoor en bedrijfspanden leeg, de 
krakers vonden dit onverantwoord door de heersende woningnood. In de 
reactie hierop kraakten zij panden. Het Tetterode complex kwam in 1981 
leeg door de verhuizing van de letterfabriek. Alleen speelde bij het Tetter-
ode complex iets anders mee, namelijk de liefde voor het gebouw en de 
plannen van de nieuwe eigenaar om dit te slopen.

Deze liefde werd in grote mate bepaald door de mogelijkheden die het 
complex boodt. Een totaal van maar liefst 11.000 vierkante meter. Maar 
hoe idealistisch moet je zijn om hier je hele ziel en zaligheid in te steken? 
Kraken heeft een beetje een romantisch beeld, maar als ik citeer uit het 
Tetterode krantje uit 1986: “Tijd en vooral geldgebrek maakten dat het 
dak nooit grondig werd opgeknapt. In de winter was het soms niet uit te 
houden van de kou. Goede verwarming is onmogelijk, doordat er geen 
gas en schoorstenen zijn.” 
Deze situatie maakte het wonen in Tetterode tot een verschrikkelijk 
tijdsverdrijf. Dat deze situatie maar liefst vijf jaar duurde maakt het bijna 
onbegrijpbaar dat deze mensen dit volhielden. 

Er moest iets zijn dat ze op de been hield. Zeker in de onzekere jaren 
voordat er contact kwam met Het Oosten. Wat doe je met zoveel ruimte 
en alle mensen die er wilden gaan wonen en werken? Het pand verkeer-
de in slechte conditie, maar er waren mooie hoge ruimtes. Een plan werd 
gemaakt om in fases het complex om te bouwen tot ateliers, studio’s en 
andere werkruimtes.  

En dan zijn we bij de kern gekomen van hetgeen wat geluk zou kunnen 

4. Maakt kraken gelukkig?

brengen als het gaat om de mensen die er toen bij betrokken waren. Het 
moet een enorme kick zijn geweest om tot een plan te komen als het 
zelfmaakbare woonconcept. Wanneer een groep mensen in iets geloofd, 
zal hij medestanders opzoeken. Men zal tot ‘s nachts laat in het cafe 
doormijmeren over hoe iets beter kan. Ideeën worden geboren, uitge-
tekend op een bierviltje. Of het zo gegaan is bij Tetterode weet ik niet 
precies, maar de pandvergaderingen van de “vereniging Ruimschoorts” 
die wekelijks werden gehouden duurden volgens Frank Bijdendijk tot na 
middernacht. Deze vereniging was aanvankelijk opgericht om anoniem de 
stroomrekening te kunnen betalen, maar bleek al snel nuttig om gezame-
lijk te komen tot een goede uitwerking van de plannen voor het opknap-
pen en indelen van Tetterode. Of je echt iedereen meekrijgt in alle punten 
op een vergadering valt te betwijfelen. Daarom ontstonden er regelmatig 
onderlinge meningsverschillen. 

Toch zijn de mensen erin blijven geloven dat het met Tetterode goed zou 
komen. Nadat het contact met Het Oosten was gemaakt en ze er niet 
meer alleen voorstonden werd de woonsituatie er nog niet beter op. Het 
pand was immers nog altijd in handen van een speculant. Pas na de ver-
koop aan de gemeente, kon gestart worden met het opknappen van het 
casco van het complex. Na vijf jaar geleefd te hebben in een spannend 
jongensboek kwam er rust en legaliteit. De verdere uitwerking van het 
inpandige verbouwen ging gewoon door. Maar maakt deze legaliteit niet 
juist de romantiek stuk?
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Dit staat te lezen in het artrikel uit het Parool van 16/10/2006. Samen 
bouwen aan een nieuwe wereld en met alle medewerking van de woning-
corporatie. Het belangrijkste voordeel van na de kraakperiode was toch 
wel dat het pand eindelijk water- en winddicht werd gemaakt. Iets wat het 
leefklimaat ten goede kwam. Nu zou je ook kunnen begrijpen hoe mooi 
het moet zijn om hier aan mee te bouwen. Het enthousiasme werd groter, 
doordat er steeds meer mensen bijkwamen. 

Wat ik erg confronterend vind is het feit dat de huur naar draagkracht 
wordt geheven. In het krantje Tetterode staat te lezen dat sommige men-
sen zelfs helemaal geen huur betaalden, als hun inkomen dit niet toe-
staat. Het totale complex werd gehuurd van Het Oosten, wat dus inhieldt 
dat anderen meer betaalden. Levert dit onderling geen frustraties op? Of 
is het gezamenlijk doel en het streven naar opknappen van het complex 
belangrijker? Uit de literatuur blijkt telkens dat de beslissingen die geno-
men werden bepaald werden door uitkomsten van de pandvergaderingen. 
Er is een aantal malen gestemd, wat eindigde in heftige confrontaties 
(bron krantje Tetterode hfst. niet een pand met een mening). Het blijkt 
dus erg moeilijk om naar buiten te komen met een mening en een visie.
Dat valt naar mijn mening niet te voorkomen, iedereen heeft een ander 
beeld van wat goed is. Gelukkig was er een totaalplan en die was gebas-
seerd op een gezamenlijke visie. Deze visie zal ongetwijfeld een com-
promis zijn van meerdere visies, maar wel een sterke. Een overeenkomst 
met Het Oosten kan een bijdrage hebben geleverd dat Tetterode al zo 
lang kan blijven bestaan. De bewoners hebben elkaar nog steeds niet het 
kot uitgevochten. 

Door het verloop in de tijd, zullen steeds minder huidige gebruikers van 
Tetterode betrokken zijn geweest bij de kraak en de verbouwing van het 
pand tot wat het nu is. Maar nog altijd is er een groep bewoners die gaat 
over de verbouw van bestaande ruimtes, zoeken van nieuwe huurders 
en de administratie. Vrijheid, blijheid, maar wel volgens regels en nog 
altijd met veel enthousiasme. We lezen in het artikel uit het Parool van 
16/10/06: “toen alles hier nog moest worden ingericht, was het een echt 
dorp.  Daarna kwam er meer afstand”, aldus een huidige bewoner. 

5. vrijheid, blijheid in Tetterode
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Na het tekenen van de casco huurovereenkomst werd een nieuw wo-
ningconcept geboren. Iets wat iedereen eigenlijk zou willen. Geheel eigen 
zeggenschap over hoe je woning eruit moest zien. Tegenwoordig wordt dit 
mondjesmaat wel wordt toegepast, maar zeker in die tijd nieuw. Ik citeer 
Frank Buitendijk in met andere ogen pag. 20: “In die jaren ‘80 vonden 
corporaties dat huurders eigenlijk met hun handen van hun woningen af 
moesten blijven. Veranderingen moesten altijd door de huurder ongedaan 
worden gemaakt. En hier deden we het precies andersom”.

Zelf je woning bouwen klinkt mooi, maar wat betekent dit? Je hebt min-
der tijd voor je werk. (wetende dat de meeste bewoners kunstenaars zijn) 
en daardoor minder inkomen. Tot de tijd dat je woning af is, zit je in de 
rotzooi en er was nog iets bijgekomen door de legalisatie van het ex-

kraakpand. Alle nieuwe woon- en werkruimten moesten voldoen aan de 
strenge brandweervoorschriften en bouwtechnische eisen. De mensen 
kregen van Het Oosten een lening om gereedschap te kopen. Deze wer-
den bij elkaar gebracht in een gereedschapsuitleen. Bewoners konden van 
deze uitleen gebruik maken, waardoor ze geen vakmensen nodig hadden. 
Voor de nodige berekeningen en tekeningen waren architecten bereidt 
deze te maken. 

Het saamhorigheidsgevoel in deze beginjaren van het complex de Rode 
tetter (zoals het pand werd genoemd) kende een hecht dorpsgevoel. 



Dat Tetterode geslaagd is kunnen we na 27 jaar zeker stellen. Of het nu 
komt door de architectuur van Hartkamp en Merkelbach, door de spanning 
van het kraken, door de medewerking van Het Oosten en de gemeente, 
of door de kans om zelf een woon of werkruimte te bouwen. Waarschijn-
lijk een toevallige combinatie van dit alles. 

Ten eerste was het bijna onwaarschijnlijk dat Tetterode zonder tussen-
komst van de gemeente en Het Oosten had kunnen blijven voortbestaan. 
Bakker had zijn plannen doorgezet en de krakers zouden worden uitgezet. 

De grote werkruimtes door de ontwerpen van Hartkamp en Merkelbach 
konden ervoor zorgen dat het 11000 vierkante meter tellende complex 
kon worden verdeeld in kleinere ruimten. Door de hoogte konden studio’s 
worden gemaakt met een extra tussenvloer en was er ruimte voor meer 
creatieve oplossingen. 

Het vasthoudende karakter van de krakers en het geloof in hun visie voor 
de toekomst van het complex draagt ook zeker bij aan het succes.

De bewoners van Tetterode blijken uitzonderlijk gelukkig te zijn, doordat 
zij alle vrijheden krijgen bij het ontwerpen en bouwen van hun woonruim-
te. Iets wat in die dagen eigenlijk voor mensen met een laag inkomen niet 
bereikbaar was.

Ook woningcorporaties hebben dit ingezien, en in heel Nederland is een 
mentaliteitsverandering doorgevoerd. Tegenwoordig mogen huurders veel 
meer beslissen bij nieuwbouw en hoeven gemaakte veranderingen  lang 
niet altijd meer in oorspronkelijke staat teruggebracht worden. Tetterode 
is nog steeds het meest sprekende voorbeeld waar totale vrijheid mogelijk 
was. 

De vereniging “Ruimschoots” van het Tetterode complex bepaald nog 
steeds wie er komen wonen. Door deze beslotenheid wordt gewaarborgd 

6. conclusie

een van de huidige 
werkruimten in com-
plex Tettenrode

foto Frank Bijdendijk

dat bewoners allemaal een grote betrokkenheid hebben bij het in stand 
houden van deze broedplaats. Al is deze betrokkenheid wel minder 
geworden, naarmate er meer ruimtes af zijn. Homo en lesbodiscotheek 
“de Trut” die nu in de kelder aan de Bilderdijkstraat is gevestigd wordt 
eveneens het idealistische karakter van begin jaren ‘80 uitgedragen. Het 
opgehaalde geld wordt gebruikt voor goede doelen.

Het jammere is dat initiatieven van krakers tegenwoordig amper nog 
gehoor krijgen. Het project Steenbreek (door SP-jongeren) in de Amster-
damse Pijp werd door de ME vroegtijdig beeindigd. Hier werd een woon

winkel geopend en kraakspreekuren gehouden. Iets waar heden ten dage
nog steeds behoefte aan is. De woningnood is nog net zo groot, zo niet 
groter dan begin jaren ‘80. We zitten helaas in een andere tijd, waarin 
woningcorporaties commercieele partijen zijn geworden. Huurwoningen 
worden nu verkocht, projectontwikkelaars worden nu met open armen 
ontvangen door gemeenten. 

Ik vind dit zeer betreurenswaardig, creatieve ideeën moeten worden 
gehoord. En toch zien we in deze economisch sombere tijden weer een 
hang naar kleinschaligheid en de menselijke maat. Steden raken voller, 
en er wordt gezocht naar creatieve oplossingen. Het voorbeeld dat zoiets 
kan lukken leeft voort: de belofte van Tetterode. 
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