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Gedrocht
wordt tijdloze
schoonheid
De renovatie vanhethoofdkan-
toor vanDeNederlandscheBank
weerspiegelt de tijdgeest: van
ivoren torennaar transparantie,
openbaarheid engroen.Maar er
ismeer: voorhet eerstwordt de
zo verfoeidemodernistische ar-
chitectuur van vijftig jaar geleden
liefkozend in erehersteld. ‘Er is
wel geopperddatwehet beter
kondenafbrekenof dat debank
de staduitmoest,maardenatio-
nale bank vanNederlandhoort
indehoofdstad te staan.’
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. Het hoofdkantoor van
De Nederlandsche Bank
verandert van een fort in
een open en toegankelijk
gebouw, met publieke
binnentuin.. Het weerspiegelt de
nieuwe rol van de bank
in de maatschappij.. Maar het is ook een
eerbetoon aan de Ne-
derlandse architect
Marius Duintjer.. Zijn schepping wordt
niet langer verguisd,
maar in ere hersteld.

B A N K E N

Modernistisch
gedrocht
wordt tijdloze
schoonheid

D
it artikel begintmet een
bekentenis.Ooit vond ik
het gebouwvanDeNeder-
landscheBankhet lelijkste
vanAmsterdam.Hetwas
me te groot, te hoekig en te

ongenaakbaar, en toenerbegin jarenne-
gentig een rondeflatwerdgeplaatst naast
de rechthoekige torenopdebinnenplaats,
werdhet ooknogpotsierlijk.Net eenpak-
je sigarettenmet eenaansteker ernaast.

Langzaam, er gingen jarenoverheen,
kreeg ik oog voordekwaliteiten. Voorhet
ritme vande verdiepingen vande toren,
als een spekkoek. Voordeoverbloezende
laagbouw, diehet gebouwdoet zweven.
En vooral voor de terracottakleurige te-
gels, die fluwelig afsteken tegenhet stoere
staal. Al bleef het hoofdkantoor vanDe
NederlandscheBanknatuurlijk een fort,
een chagrijnigemolochaande rand van
deoudebinnenstaddiemethekwerken,
bloembakkenen rondgestrooide rots-
blokkendeburgers opafstandhield. Al-
leen skateboarderswaagden zichopde
tochtige stoepen.

En toen verschenener schuttingen rond
het gebouw. ‘Je kunthier straks eendebat
of lezingbijwonen’, stonderop. En: ‘Kom
jij hier straks je spreekbeurtmaken?’ En:
‘Rustig eenboek lezen, dat kan straks in
onzebinnentuin.’ Ze gaandeDeNeder-
landscheBank renoveren!Het gebouw
gaat open!Mijnhartmaakte een spronge-
tje. Ikwasóm.

NIET ZO HOOGHARTIG
Hoe ishetmogelijk dat een schandvlek in
de stad verandert in een vertrouwdekame-
raad?Dat kan tochniet aanhet gebouw
zelf liggen,want dat is hetzelfde gebleven.
Alhoewel......Het oorspronkelijke ontwerp
uit 1960 vanarchitectMariusDuintjer
(1908-1983)washelemaalniet zohooghar-
tig.Het zijnde extra toren, dehekkenen
hindernissendie vanhetmodernistische
pandeenbolwerkmaakten.

Binnenwashet al evendichtgefrom-
meld, vertelt architect FrancineHouben
vanMecanoo, die deopdracht kreeghet
hoofdkantoor aan tepassenaandenieu-
we tijd. ‘De sloopfase is demooiste tijd om
te fotograferen,’ vindt ze, ‘omdat je terug-
keert naar depuurheid en ruimtelijkheid
vanhet gebouw.’ Ze is vooral enthousiast
hoede zogenoemdeKashal zichuit een
kluwen van systeemwandjes bevrijdt: een
statige ruimtemet een swingendewokkel-
trap en stalenkolommenals omgekeerde
kruisraketten.

ToenHoubendeopdracht kreeg,was
ze juist bezigmetde transformatie vande
bibliotheek vanarchitect LudwigMies van
derRohe inWashingtonDC, een vergelijk-
baar gebouwuit 1972. ‘Ikhadmeverdiept
indit type en ikwist gewoondat jehet uit
konpakken.Het gebouwvanDuintjer
heeft, zoals ze inAmerika zeggen, “good
bones”.Het is geenbunker, het heeft luch-
tigheid en transparantie.’

Transparantmoet ookhet gerenoveer-
deDNB-hoofdkantoorworden, opener en
groenerdanhet oorspronkelijkwas.Dat

De renovatie van het hoofdkantoor van De
Nederlandsche Bank weerspiegelt de tijdgeest: van
ivoren toren naar transparantie, openbaarheid en
groen. Maar er is meer: voor het eerst wordt de zo
verfoeide modernistische architectuur van vijftig
jaar geleden liefkozend in ere hersteld.
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Wat verandert er?

. Het goud en het geld
verhuizen naar een nieuw
DNB Cashcentrum op een
defensieterrein in Zeist.. De ronde toren, de ‘Satel-
liet’, van architect J. Abma
uit 1990 gaat weg. De mo-
dulair gebouwde toren
wordt verdieping na verdie-
ping uit elkaar geschroefd
zodat hij elders kan worden
hergebruikt.. De hoofdingang van het
gebouw wordt verplaatst
naar het Frederiksplein.. De kluis, drie verdiepin-
gen diep de grond in, wordt
opengezaagd.. De binnenplaats wordt
een openbaar toegankelijke
tuin met kunst, insectenho-
tels en vogelbroedplaatsen,
een ‘coole/koele plek’ op de
hittekaart van Amsterdam.. Aan de kant van de Sin-
gelgracht komt een terras.. Op de begane grond
komt een conferentiecen-
trum voor de financiële sec-
tor.. De CO2-uitstoot en het
energiegebruik van het
pand gaan 80% naar be-
neden.

renoveert, heeft niet alleenmetduur-
zaamheid enkostenbewustzijn temaken,
zegt VanLeuken: ‘Twee generaties zijn er
inmiddelsmeeopgegroeid, iedereenkent
hetDNB-kantooruit journaalbeelden.Dat
doet iets.Het is een symbool geworden
vanbetrouwbare tijdloosheid. Eenbaken
in een complexerwordendewereld.’

Maardeze totemgaat zichwel aanpas-
senaande veranderde stad eromheen.
DatDuintjer opde zonnige zuidkant van
het gebouw, aanhetwater vandeSingel-
gracht, een ‘opstelplaats voor auto’s’ plan-
de, lijkt nuonbegrijpelijk.Destijdswas
dewijk aandeoverkant vanhetwater,De

Pijp, een sombere volksbuurt.Nu ishet
een vandepopulairste stadsdelen,met
eenbruisendhoreca-aanbod.Het toekom-
stigeDNB-terras aanhetwaterwordt on-
getwijfeld eenhotspot.

In vijftig jaar tijd vanmodernistisch ge-
drochtnaar tijdloze schoonheid.Het ge-
bouwvanDuintjer is het beste bewijs van
het fenomeendat uitgesproken cultuurui-
tingen vaak evenmoeten rijpenomopge-
nomen teworden inhet hart. Ineensblijkt
het niet neergeplempt indeoude stad,
maar juist zorgvuldig ingepast. (Duintjer
zorgde ervoordat zijn torenniet indeweg
stond vande zichtas vanuit deUtrechtse-
straat.De ronde ‘Satelliet’, dienuwordt
gesloopt, verpestte dat).

LEERLING LE CORBUSIER
Plots is het niet hoekig enhardmeer,
maarheeft het verrassendedetails, zoals
het profielstaal langsde rand vande laag-
bouw.Duintjerwas een leerling vandebe-
roemdeFranse architect vanhetNieuwe
Bouwen, LeCorbusier, bijwiehij leerdede
mogelijkheden vangewapendbetonuit
te buiten.MaarDuintjerwasniet dogma-
tisch.Hout enbaksteenhoordenook tot
zijn repertoire.

Zijn gebouw voorDNB,waarvoor in
1961de eerste spadede grond in ging en
dat in 1968werd opgeleverd, riep vanaf
het begin verzet op.Deels kwamdat door
de beladenplekwaar het verrees. Tot
1929 stondhier het fameuzePaleis voor
Volksvlijt, een juweel van glas dat helaas,
net als zijn zuster, het beroemdeLon-
denseCrystal Palace, niet bestandbleek
tegenbrand.

Niet dat veel Amsterdammers zichdat
actief herinneren,maarhet enig overge-
blevendeel vanhet Paleis voorVolksvlijt,
eenwinkelgalerij,moest voordenieuw-
bouw tegende vlakte. Toenhet strenge
bankgebouwer eenmaal stond, zwol de
kritiek alleenmaar aan. In 2002 richtte
kunstenaarWimT. Schippers zelfs een
stichtingopomhetPaleis voorVolksvlijt
endeGalerij terug tebrengen.

EEN ARCHITECTONISCHE TOPPER
Een vande eerstendiehet in 2005opnam
voorde ‘weggooiarchitectuur’ uit de jaren
zestigwas architectuurhistoricusVincent
vanRossem.Volgenshembehoort het
gebouwvanDuintjer voorDNB tot de vijf
naoorlogse architectonische toppers van
Amsterdam.

Drie daarvan zijn er inmiddels gesloopt.
VanRossemvindthet besluit vanDNBom
het kantoorweer inde geest vanhet oor-
spronkelijke ontwerp te renoveren— ‘te-
rugnaarDuintjer’—getuigen van ‘grote
visie’, schrijft hij in 2020.

Debank is veranderd, de stad is veran-
derd, enonzewaardering voorde functio-
nalistische architectuuruit de vorige eeuw
is veranderd.Die is nuhip enheet liefko-
zendmid-centurymodern. FrancineHou-
ben: ‘Dit is geenhógehoogbouw,die toren
is gewooneen lieverdje. Zelfs dekluis is
heelmooi. Ja, ik beneenbeetje gek gewor-
denopdit gebouw.’

kanook, nuhet goudernietmeerwordt
opgeslagen.De locatie enhet pandmoe-
tendepositie vande centrale bank inde
Nederlandse samenlevingweerspiegelen,
zegtMaaike vanLeuken, divisiedirecteur
BedrijfsvoeringennamensDNBopdracht-
gever voorde renovatie. ‘Er iswel geop-
perddatwehet beter kondenafbrekenof
dat debankde staduitmoest.Maarwij
zijn er heel uitgesproken in: denationale
bank vanNederlandhoort indehoofdstad
te staan, zékernudedingen steedsmeer
opEuropeesniveaugeregeldworden.’

Het gebouwvanDuintjer is na vijftig
jaar echt op.DatDNBhet tochgrondig

Foto boven Laag voor laag
verdwijnt de ‘Satelliet’ van
architect Abma uit 1990.
Demodulair gebouwde
torenwordt elders in
Amsterdam hergebruikt.
Links De zogenoemde
Kashal van DNB, waar
vroeger het geld werd
geteld. Bevrijd uit een
kluwen van systeemwandjes
en beveiligingspoorten blijkt
het een imposante ruimte.
Onder Een van de twee
betonnen ‘wokkeltrappen’
van Duintjer. Er komen er
nog twee extra bij, tijdens
de renovatie.
FOTO’S: ROGERCREMERS
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