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Duivesteijn over zijn stad, zijn drijfveren en zijn leven

� In het stadhuis van Richard Meier. ‘Kijk om je heen, dit is toch een

gebouw voor alle Hagenaars?’ FOTO’S FRANK JANSEN

� Op de vernieuwde Vaillantlaan, de slagader van de Schilderswijk.

vorming van het Slachthuisterrein
tot woonwijk. ,,We hebben de Italiaanse architect Aldo Rossi uitgenodigd om het ontwerp te maken. Hij
stelde voor de oude transporthal
van het Slachthuis en de portiershuisjes te laten staan. Daardoor won
de stadsvernieuwing op deze plek
enorm aan kwaliteit.’’

Gedrevenheid

Adri Duivesteijn lacht niet veel.
Nooit gedaan ook. Als politicus en
bestuurder had en heeft hij wel eens
iets verbetens. Iets drammerigs, vinden tegenstanders. Zelf noemt hij
het gedrevenheid. Adrianus Theodorus Duivesteijn werd in 1950 geboren in een tien kinderen tellend
katholiek gezin. Hij heeft nog gezongen in het kinderkoor van de reus-

achtige H. Hartkerk aan de Hobbemastraat. ,,Had nooit afgebroken
mogen worden. Die kerk had het Paradiso van Den Haag kunnen worden,’’ zegt hij verwijzend naar het
bekende Amsterdamse poppodium
dat in een voormalige kerk is gevestigd.
De jonge Duivesteijn werd politiek actief vanuit de diep gevoelde
wens het leven voor de gewone
mensen in het algemeen en die in
de Schilderswijk in het bijzonder
beter te maken. Die motivatie drijft
hem nog steeds, zoals in december
bleek in de Eerste Kamer. Niet een
politiek akkoordje zus of zo of het
belang van de coalitie komen voor
hem op de eerste plaats. ,,Nee, natuurlijk niet. Voor mij staan de belangen van de volkshuisvesting cen-

traal. Ik ben uiteindelijk akkoord gegaan nadat minister Blok een aantal
toezeggingen had gedaan. Er komt
onder meer ruimte voor mensen
met een bescheiden inkomen om
zelf een huis te bouwen. Ik heb in
Almere laten zien dat dat kan, als je
een goede financiële regeling bedenkt. Iedereen in de Eerste Kamer
wist dat ‘lege handen’ voor mij geen
optie was. Dan had ik tegengestemd.’’

Machtsvorming

Maar uiteindelijk ging hij toch door
de bocht. ,,Zoals gezegd, nadat er
toezeggingen waren gedaan. Maar
ik ben natuurlijk ook politicus. Hoe
je het ook wendt of keert, op een gegeven moment gaat het toch om
machtsvorming. Als tegenstander

van het woonakkoord bevond ik mij
in het gezelschap van verkeerde
vrienden. De oppositie, inderdaad.
Ook daarom heb ik uiteindelijk vóór
gestemd.’’
We bereiken de Vaillantlaan, slagader van de Schilderswijk. De vernieuwing en verbreding van deze
laan is één van de grootste stadsvernieuwingsprojecten uit de Nederlandse geschiedenis. Duivesteijn is
er nog steeds trots op. ,,Een van de
paradoxen van de vroege stadsvernieuwing was dat wat we sloopten
vaak mooier was dan dat wat we
bouwden. Daarom hebben we de
campagne ‘Stadsvernieuwing als
kulturele aktiviteit’ georganiseerd.
Die heeft ertoe geleid dat er meer
aandacht kwam voor kwaliteit. De
nieuwe Vaillantlaan is de redding
geweest voor de Schilderswijk. Door
architect Jo Coenen te benoemen als
supervisor en uitgangspunten voor
de nieuwbouw vast te leggen, is de
architectonische verbrokkeling een
halt toe geroepen. De verkeerssituatie is ook veiliger geworden. Als jongen ben ik hier ooit geschept. Door
een bakfiets!’’
Later in het stadhuis gaat het nog
even over het roerige einde van zijn
wethouderschap. In 1989 moest
Duivesteijn samen met zijn tegenstrever en partijgenoot Gerard van
Otterloo het veld ruimen. Niet de
oppositie bewerkstelligde zijn val,
maar zijn eigen partij. ,,Dat was
moeilijk te accepteren. Ze zeiden:
we voeren wel je stadhuisplan uit,
maar zelf moet je vertrekken. Dat

blijft raar. Maar het enige dat uiteindelijk telt is dat het gebouw er staat.
Ik heb wel eens tegen Van Otterloo
gezegd: door jouw bedenkingen is
het plan alleen maar beter geworden.’’

Ziekte

Het gekrakeel van destijds lijkt lang
geleden. Afstand relativeert. Ziekte
ook. Na het verhitte debat in de Eerste Kamer zei Duivesteijn dat hij de
‘zwaarste week van mijn leven’ had

Het leven lijkt
oneindig. Nu weet
ik plotseling beter.
Dat is hard
beleefd. Pas later werd duidelijk wat
hij echt bedoelde. ,,In die week
kreeg ik het bericht dat de artsen
niets meer voor me kunnen doen. Ik
heb prostaatkanker en ben daar al
vier keer aan geopereerd. Het is uitgezaaid. Ik weet niet hoe lang ik nog
heb. Daar wil ik niet eens aan denken. Het is raar. Je leeft je leven. Ik
heb eruitgehaald wat erin zit, denk
ik. Je weet dat het leven eindig is,
natuurlijk. Maar dat beleef je niet
zo. Het leven lijkt oneindig. Nu weet
ik plotseling beter. Dat is hard.’’

