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Dit boekwerk is het resultaat van het afstudeeronderzoek dat ik ter afronding van mijn opleiding van de faculteit Bouwkunde aan deTechnische Universiteit Eindhoven heb gedaan. Mijn afstudeerrichting is architectuurgeschiedenis en theorie. Via deze weg wil ik een aantalmensen bedanken die aan de basis staan van dit resultaat.Als eerste wil ik de heer Ton Lansdaal, manager van het informatiecentrum van De Nederlandsche Bank, bedanken. Met zijn humoristischeen soms anekdotische verhalen wist hij de zeer beperkt publiek toegankelijke tekeningen van De Nederlandsche Bank tot leven te brengen.Ik kan wel stellen dat zonder zijn hulp deze masterthesis nooit tot stand was gekomen.Daarnaast wil ik Maron Vondeling, vriend en zakenpartner, bedanken voor zijn kritische blik, onvermoeibare enthousiasme, verrassendeinzichten en liefde voor het vak. Ik heb, vooral tijdens mijn soloperiode, veel gehad aan zijn kritieken. Zonder zijn inbreng zou dit project nietzijn geworden wat het nu is.Ook wil ik al mijn collega’s bedanken voor hun jarenlange steun. In het bijzonder William voor het redigeren van de tekst en Marion voor haaraltijd vrolijke noot.Als laatste gaat mijn speciale dank uit naar mijn ouders, die gedaan hebben wat ouders het beste doen, onvoorwaardelijke steun geven.
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Men zou kunnen stellen dat Amsterdam een afwijkende stadin Nederland is. De Singelgrachtzone is in ieder geval eenafwijkende zone in Amsterdam. Dit gebied, tussen hethistorisch centrum en de 19e eeuwse uitbreidingswijken, kentzijn eigen ‘spontane’ urbane dynamiek. Men zou het dekraamkamer voor stedelijke ontwikkeling kunnen noemen, inieder geval heeft de Singelgrachtzone de eigenschap‘afwijkende’ publieke ruimten zoals parken en pleinen aanelkaar te rijgen. Het Frederiksplein is een van deze pleinenaan de ‘Singelgrachtketting’.Ten tijde van het Paleis voor Volksvlijt (1864-1929) was hetFrederiksplein een publieke bestemming door de functie vanhet gebouw te weten tentoonstellingsgebouw en later eenopera en bierlokaal. De positie van het gebouw op het pleinverdeelde het, min of meer, gelijke pleinen. Het gebouw stondop de plek waar de assen van de Utrechtsestraat enSarphatiestraat elkaar snijden. Het plein aan de noordzijdevan het gebouw diende als aankondiging voor hetmonumentale Paleis voor de Volksvlijt. De zuidzijdedaarentegen kende meer een tuintypologie.Toen het Paleis in 1929 afbrandde, bleef de galerij alleenachter. Dit had tot gevolg dat de stad Amsterdam haar kansschoon zag om de Sarphatistraat te rechten. Hierdoor werdhet plein definitief in twee, niet aan elkaar gerelateerdepleinen, verdeeld. Desondanks had de galerij nog steeds eenpublieke functie, maar het Frederiksplein functioneerde numeer als een verkeersplein met parkachtige aspiraties daneen volwaardig stadsplein. Met de komst van deNederlandsche Bank in 1967 werd de galerij gesloopt en methaar de publieke functie. Op deze wijze versterkte het privatekarakter van de bank het proces dat van het publiekestadsplein een ‘no-go-area’ maakte.Het doel van deze masterscriptie is om te proberen nieuwstedelijk leven in de Singelgrachtzone te realiseren. Ik zie hetbankgebouw als catalysator om dit nieuwe stedelijk leven terealiseren aan het Frederiksplein.

Hiervoor stelt de afstudeerhypothese dat de NederlandscheBank het stadscentrum zal verruilen voor een locatie op deZuidas. Dit zou in lijn zijn met de trend van de afgelopen 2decennia. Op dit moment is de Nederlandsche Bank delaatste overgebleven grote instelling in de historische stad.Met het vertrek van de bank wordt het Frederiksplein bevrijduit de wurggreep waarin de functie haar heeft, dit kan deimpuls zijn die het plein nodig heeft om te beginnen aan detransformatie terug naar een volwaardig stadsplein.Marius Duintjer, de architect van het gebouw, brak met de 19eeeuwse banktypologie en ontwierp het bankgebouw volgenseen toen ‘moderne’ banktypologie. Dit hield in dat het gebouwzowel in schaal als architectuur drastisch verschilde van haaromgeving. Deels door de locatie werd het bankgebouw veel‘opener’ (toegankelijker) dan de functie zich kon verloven. Ditbetekende dat er een aantal ad-hoc ogendeontwerpoplossingen moesten worden gekozen om ervoor tezorgen dat de bank goed kon functioneren. Deze intrinsiekeopenbare kwaliteiten van Duintjers architectuurvergemakkelijken het transformatieproces naar een publiekgebouw.Het nieuwe programma voor het gebouw kent een historischereferentie. Ik heb ervoor gekozen om van het gebouw deStaatsbibliotheek te maken. De inspiratie hiervoor komt voortuit de functie van het Paleis voor Volksvlijt dat tot 1929 opdeze locatie stond. Het gebouw was geinspireerd op hetChrystal Palace dat werd gebouwd om de Great Exibition of1851 te huisvesten. Haar belangrijkste doel was om demensen over de nieuwe mogelijkheden van de industrielerevolutie te informeren. Deze pedagogisch didactische missiekomt overeen met de missie van de Koninklijke Bibliotheek.Haar missie is om mensen en informatie samen te brengenzodat het publiek zichzelf kan informeren over alles wat in enover Nederland wordt gepubliceerd. Daarnaast speelt debibliotheek een centrale rol in de wetenschappelijkeinformatieinfrastructuur in Nederland. Dit maakt van debibliotheek een (inter) nationale bestemming.

Wanneer dit wordt gecombineerd met de mogelijkheid datstudenten en andere mensen gebruik kunnen maken van haarstudie- en leesfaciliteiten, geeft het haar ook een bestemmngop stedelijk niveau.De wijze waarop we informatie consumeren verandert in raptempo en zal nog meer veranderen in de toekomst. Het boekals informatiedrager wordt in sneltreinvaart overbodiggemaakt door de digitalisering van informatie. Tegenwoordighebben we vaak niet eens de bibliotheek nodig, in hetverlengde daarvan het boek, om de benodigde informtie tekrijgen. We googlen gewoon! De tijd dat de bibliotheek alleenboeken bewaard en catelogiseerd is voorbij, maar er is eending dat ik in de komende decennia niet zie veranderen: wemoeten nog steeds lezen om informatie tot ons te nemen. Dusin plaats van te focussen op het bewaren en catalogiserenvan boeken, zal mijn Koninklijke Bibliotheek zich richten op deactiviteit van het lezen. Het moet een leespaleis worden! Eenplek waar mensen nu, en in de toekomst, kunnen genietenvan een goede leesomgeving. Om het bestaande gebouw tetransformeren, gebuik ik de theorie van prof. Bart Verschaffelvan de Univerisiteit van Ghent. Hij stelt dat in de langegeschiedenis van het private, stille lezen een beperkt aantalruimtelijke ‘leessituaties’ is te onderscheiden. Op basis vaneen rijke en complexe iconografie van het lezen, heeft hij eentaxanomie van vijf archetypen bepaald. De eerste daarvan ishet ‘thuislezen’, de tweede: ‘lezen in de natuur’. De derdeheeft raakvlakken met de tweede en betreft het lezen temidden van de massa. De vierde beslaat het lezen in destudeerkamer en als laatste archetype wordt het lezen in debibliotheek genoemd. Elk van deze archtypen heeft zijn eigenruimtelijk paradigma en zijn dienovereenkomstig in hetbestaande gebouw ontworpen.Uiteindelijk schenkt deze inspanning het gebouw en haaromgeving nieuw leven, daarmee is het gebouw eencatalysator voor stedelijk leven geworden.
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One could argue that Amsterdam differs from other cities inthe Netherlands. The Singelgracht zone is by all means adivergent area in Amsterdam. This area in Amsterdam,between the historical city center and 19 century extensionquarters, has its own ‘spontaneous’ urban dynamics. Onecould call it Amsterdam’s nursery for urban development, atleast the Singelgracht zone has the property of linking‘deviant’ public spaces as squares and parks together. TheFrederiksplein is one of these squares in the ‘Singelgrachtchain’.At times of the Paleis voor Volksvlijt (1864-1929) theFrederiksplein was a public destination due to function of thebuilding, namely being an exhibition building and later anopera and pub. The position of the building on the squaredivided it in two, more or less, equal squares. The buildingstood on the axes where the Utrechtsestraat met theSarphatistraat. The front had the monumental characteristicsof being the introduction of the building; the back had morelike a garden feel to it.When the Palace burned down in 1929, only the galleryremained. Due to this the city decided to straighten theSarphatistraat, in doing so the square was permanentlydivided in two non-relating squares. Still the gallery had apublic function but the now the square functioned more liketraffic square with park like aspirations rather than a full-fledged city square. With the arrival of the National Bank in1967 the gallery was demolished and with it its public function.In this way the bank reinforced the process of turning a publiccity square into a ‘no-go-area’.The goal of this master thesis is to generate new urban life inthe Singelgracht zone, I see the bank building as a catalyst indoing just this for the Frederiksplein. In order to do so mythesis is determines that the bank will leave the city centerand settle in the new business district, called the Zuidas, inthe outskirts of Amsterdam.

 The trend of big financial institutions leaving is ongoing forthe last two decades. The Nederlandsche Bank is due to thisone of the last remaining institutions in the old city center.With the departure of the bank the square will be freed fromits stranglehold and it could be the incentive the square needsto start to transform to a public square again. In doing so thegoal is to transform the building into a new public destination.Marius Duintjer, the buildings architect, broke away from thenineteenth century banking typology and designed thebuilding according to a ‘modern’ office typology. This meantthat the building drastically differs in its architecture and sizefrom its surroundings. Partly because the location, the buildingwas much more ‘open’ (accessible) than the function allowed.This meant there they had to take some ad hoc appearingdesign measurements to make sure that the bank couldfunction properly. These intrinsic public qualities of Duintjersarchitecture makes its transformation into a public buildingmuch more easy.The new program for the building has a historical reference. Ichoose to program the building as a State Library, this isinspired by the Paleis voor Volsvlijt that stood in this place till1929. This building was inspired by the The Chrystal Palacewhich was erected for the Great Exhibition of 1851. The solepurpose of the building was to inform the people about thenew possibilities that modern industrial technologies anddesign had to offer. This pedagogic didactic mission equalsthe mission of the Dutch Royal Library. Its mission is to bringpeople and information together so that the general public caninform itself with everything that is being published in andabout the Netherlands. Besides this role they play animportant part in the (scientific) information infrastructure inthe Netherlands. This makes the library a(n) (inter) nationaldestination. Combining this with the opportunity for studentsand other people to study and read in the library makes it alsoa destination on a city scale.

The way we consume information is changing drastically andwill even more in the future. The book, as an informationcarrier, is rapidly becoming obsolete by the digitalization ofinformation. Nowadays we often don’t need a library, and inextension a book, to get information. We just google! So thesole purpose of the library to store and catalogue books isover, but there is one thing that I don’t see changing over thenext decades: we still have to read to consume information.So instead of focusing on storing and cataloging books, myState Library will focus on the act of reading. It will be areading palace, a place where people now, and in the future,can enjoy a good reading environment through thearchitecture of the place. To transform the building into aplace that celebrates reading, I use prof. Verschaffels(University of Ghent) analyses on private silent reading.During the long history of private silent reading a limitednumber of ‘reading situations’ have been spatially defined. Onthe basis of the rich and complex iconography of reading heproposes a taxonomy with five types. The first type is ‘readingat home’, the second is ‘reading in nature’, the third is ‘readingamong the crowd’, the fourth is ‘reading in the study room: thestudiolo and finally the last: ‘reading in the library’. Each ofthese types have their own spatial paradigm and areaccordingly been designed into the existing building.Sometimes the existing architecture complied with the typeand on other occasions there was a need to design one of thefive types. In the end these efforts will give new life to thebuilding and its surroundings, making it a catalyst for urbanlife.
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Het onderzoeksgebied, de Singelgrachtzone in Amsterdam, iseen speciale tussenzone tussen enerzijds de historischebinnenstad en anderzijds de negentiende-eeuwseuitbreidingswijken. Elk van deze twee heeft zijn eigenkarakteristiek morfologisch paradigma. De Singelgrachtzone,waar de oude verdedigingswal eens stond, gehoorzaamt aangeen van beide. Hier streken functies en gebouwen neer dieeen afspiegeling waren van de modernisering van demaatschappij in de tweede helft van de negentiende eeuw.Voorbeelden hiervan zijn musea, gevangenissen, scholen,kazernes en andere ‘inrichtingen’. De zone werd dekraamkamer voor stedelijke ontwikkeling, oftewel eenkatalysator voor metropolitaniteit. Het eigen paradigma vandeze zone maakt het morfologisch en typologisch interessantom te onderzoeken.Één gebouw in deze zone trok in het bijzonder de aandacht,de hoofdzetel van De Nederlandsche Bank. Dit bankgebouwwijkt qua schaal en architectuur enorm af van alles om wateromheen staat. Wat zouden de redenen hiervoor zijn enwelke krachten werden uitgeoefend bij de realisatie?Om daar antwoord op te kunnen geven, is het belangrijk tebegrijpen welke partijen een rol speelden bij detotstandkoming van het bankgebouw. Het bankgebouw werdongewild de hoofdrolspeler in een hoofdstedelijke tragedie.Het was het middelpunt van een driehoeksverhouding tussende bankdirectie, de gemeente Amsterdam en de Universiteitvan Amsterdam.

En het plot? Dat draaide in eerste instantie om de strijd wie delocatie aan de Turfmarkt zou krijgen. De Nederlandsche Bankhad in 1954 een meervoudige opdracht uitgeschreven om eenontwerp voor de hoofdzetel van de bank te maken aan deTurfmarkt. Zeven architecten werden gevraagd, Duintjer werdde uiteindelijke winnaar. Nadat de publieke opinie zich tegenhet ontwerp van Duintjer keerde, werd deze locatie verruildvoor het Frederiksplein, waarmee de Turfmarkt werd ingelijfddoor de universiteit.Duintjer werd gevraagd een nieuw ontwerp te maken voor dehoofdzetel aan het Frederiksplein. Tegenover de soepele, inhet weefsel van de binnenstad voegende planorganisatie enbeweeglijke verschijningsvorm stond nu een strenge engeometrische ordening, ongetwijfeld ingegeven door delocatie.Het ontwerp kwam vervolgens in 1960 soepel door decommissie van de oude binnenstad. Toch keerde opnieuwede publieke opinie zich tegen zijn ontwerp: ‘Het beloofde werdniet waargemaakt’, ‘…..het gebouw mist iedere trilling ofklank’, ‘een mislukte Duintjer’ en ‘….Frederiksplein: no goarea’, zijn maar enkele koppen van krantenartikelen diewerden gepubliceerd.Uit het bovenstaande blijkt dat het gebouw eenproblematische relatie heeft met het publiek. Ligt ditsimpelweg aan de (wan)smaak van de Amsterdammer, ofspelen andere oorzaken een rol?

Het lijkt erop dat het gebouw in een typologischeidentiteitscrisis verkeert. Deze lijkt veroorzaakt door demismatch tussen typologie en functie. Er zijn tallozevoorbeelden te noemen van gebouwen waar dit niet totproblemen leidt, maar waarom wel in dit geval? En hoe kandeze identiteitscrisis worden opgelost?De aanleiding hiervoor lijkt voort uit het gebouw zelf. Duintjerontwierp het, door verschillende omstandigheden waaronderde locatie, een stuk meer openbaar dan de bankfunctieeigenlijk toeliet. Wat betekent dit voor de functie waarmee hetbankgebouw zou moeten worden herbestemd? Moet het juisteen openbare functie worden die aansluit bij de architectuurvan het gebouw?Door het private karakter van de bank werd het Frederikspleinvan een openbaar plein in één klap een ‘no go area’, hetbankgebouw houdt het Frederiksplein in een wurggreep. Hetopheffen van deze patstelling is het werkelijke doel van ditafstudeerproject.Welke architectonische bewerking het bankgebouw hiervoormoet ondergaan, welke transformatiestrategie hierbij hoort enwelke nieuwe functie het gebouw zou moeten krijgen, zijnvragen waarop deze masterthesis antwoord zal geven.
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stedelijke ontwikkeling
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Het atelier

Het atelier ‘langsdoorsnede Amsterdam’ is het startpunt vandit afstudeerproject, dat bestaat uit een collectief onderzoekwaarvan het eindresultaat een atlas is. Vervolgens zal iederestudent in het atelier een beredeneerde keuze maken voor deuitwerking van een deelproject binnen hetzelfdeonderzoeksgebied.Onderzoeksgebied en onderzoeksdoelOnderzoeksgebied en onderzoeksdoelOnderzoeksgebied en onderzoeksdoelOnderzoeksgebied en onderzoeksdoelHet onderzoek van het atelier spitst zich toe op deSingelgrachtzone, deze vormt het sluitstuk van deconcentrisch gegroeide binnenstad van Amsterdam. Ditsluitstuk is de vroegere verdedigingswal van Amsterdam enoudste ringweg. Tijdens en na het slechten van deverdedigingswal ontstond er ter plekke een specialetussenzone waarin bijzondere functies en bouwwerken zichtvestigden. Deze functies en gebouwen waren eenafspiegeling van de modernisering van de samenleving, zoalsscholen, musea, kazernes, gevangenissen, glaspaleizen enandere ‘inrichtingen’.De voornaamste locaties waar stedelijke transformatiesversneld kunnen plaatsvinden zijn ringwegen en radialen. Debelangrijkste, en in ieder geval oudste, ringweg in Amsterdamwordt gevormd door Mauritskade, Stadhouderskade enNassaukade. Gezien van de Molen (oost) totHaarlemmerpoort (west).

De ringweg is uitgegroeid tot een gelaagd historischlandschap waarin de successievelijke fasen in demodernisering van de samenleving en stad zijn terug te lezenin de gebouwen, straten, pleinen en parken. De ring is dus dekraamkamer voor stedelijke ontwikkeling in Amsterdam.Op de overgangen waar de ringweg en de radialen elkaarontmoeten, ontstaat er op de knooppunten stedelijk leven dateen meer dynamische gedaante aanneemt. Voorbeeldenhiervan zijn het Leidseplein, het Museumplein, maar ook hetknooppunt Artis, Rijksacademie en het Tropenmuseum. Naastdeze knooppunten zijn er ook minder ontwikkeldeknooppunten die wel de potentie hebben dit te kunnenworden. Dit zijn de plekken die het atelier heeft onderzocht.Het onderzoeksdoel is als volgt gedefinieerd:‘Het is aan ons om in dit project nog andere katalysatorenvoor stedelijke ontwikkeling te ontwerpen die de metropolitanekarakteristieken en aantrekkelijkheid van Amsterdam verderhelpen versterken.’Vanuit deze doelstelling is er collectief gewerkt aan decartografische, typologische en morfologische registratie vande status quo. Deze maakt het mogelijk om de historischegroei van de stad te beschrijven. Het onderzoek spitste zichtoe op de volgende thema’s:

Een historische analyse, waar de stadontwikkeling door deeeuwen heen kan worden geduid. Daarnaast eenmorfologisch onderzoek naar verkavelingsstructuren, gevolgddoor een onderzoek naar typologisch interessante objecten inde zone die representatief zijn voor de grote diversiteit aanfuncties en typologieën. Tevens is gekeken naar dehistorische ontwikkeling van de infrastructuur. Gekoppeld aande fysieke ontwikkeling van de Singelgrachtzone is deprogrammatische historische ontwikkeling in kaart gebracht.Vanuit vier typerende tijdsopnamen is de programmatischeverandering in kaart gebracht. Uiteindelijk zijn de gebundeldebevindingen afgezet tegen vier soortgelijke vestingszones inandere steden, te weten Antwerpen, Frankfurt, Hamburg enWenen.Het resultaat, vastgelegd in een atlas, laat de historische groeivan de stad zien en opent de deur voor mogelijkeinterpretaties ervan. Mijn aandeel is, samen met medestudentFrank, de analyse naar de programmatische kenmerken vande Singelgracht afgezet tegen een historisch kader. Uit deatlas zijn de volgende kaarten afkomstig, de eerste setkaarten laat de groei van Amsterdam vanaf 1560 zien, detweede set kaarten laat de hieraan gekoppeldeprogrammatische veranderingen zien. Hierbij wordtingezoomd op de verschuiving van de financiële sector.
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De kaarten Situatie 1560Situatie 1560Situatie 1560Situatie 1560IIIIn de kaart van 1560 is de bebouwing van het middeleeuwseAmsterdam te zien dat als een nederzetting is ontstaan bij desamenkomst van de zeedijk en de dam in de Amstel. Tussenhet IJ en de Dam onstond op deze wijze een haven in deAmstel. De vroegere nederzetting floreerde en breidde zich uitnaar achterliggende grondkavels. Nieuwe dwarsstratenbinnen de nieuwe ring volgden vaak de bestaandepolderverkaveling. Een gevolg hiervan is dat er somsscheeflopende straten te zien zijn. Ter verdediging van hetstadje werd een bakstenen ommuring gebouwd, aan debinnenzijde van wat nu nog het Singel wordt genoemd. In degeschiedenis van Amsterdam wordt een Engelse toeristgeciteerd die Amsterdam bezocht en onder de indruk was vande ommuring: “…een muur van steen, hoger dan de stad,waarop het plezierig wandelen is.”Bron:Bron:Bron:Bron:Geschiedenis van Amsterdam, centrum van de wereld, p.17Atlas: Analyse langsdoorsnede Amsterdam, p.7
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Eerste Uitleg 1579-1591Eerste Uitleg 1579-1591Eerste Uitleg 1579-1591Eerste Uitleg 1579-1591Enkele achtergronden hebben tot de Eerste Uitleg vanAmsterdam geleid. Ten eerste was er een politiekeomwenteling: er werd een nieuw, door protestantengedomineerd stadsbestuur aangesteld. Deze bestuurdershadden nauwe banden met de grondeigenaars van hetLastage gebied, direct aan de oostzijde van de stad gelegen.Zij wilden graag hun land binnen de stadsmuren brengen.Militaire bescherming woog voor de eigenaars van de Lastagezwaarder dan de gekoesterde economischeonafhankelijkheid. Daarnaast had er in de zestiende eeuween enorme groei van handel en scheepvaartplaatsgevonden. Deze groei ging gepaard met eenbevolkingsgroei van de stad, in 1578 waren er ongeveer30.000 inwoners. Er ontstond zodoende een duidelijke vraagnaar meer woningen. Tot slot is er nog de militaire motivatie,aangezien de oude bakstenen muur niet meer voldeed terverdediging van de stad. De muur was niet genoeg bestandtegen modern geschut. Het nieuwe stadsbestuur maakte werkvan het uitbreidingsplan, dat was opgesteld door de meestersAntoniszoon en Beeldsnijder. Een nieuwe aarden wal metbolwerken werd opgetrokken rondom de stad. De haven werdbeschermd door nieuwe palenrijen in het IJ. Het Lastagegebied viel binnen de nieuwe omwalling. De oude muur bleefnog lange tijd staan, enerzijds als extra fortificatie enanderzijds om een slaapplaats te bieden aan de allerarmstenvan de stad.Bron:Bron:Bron:Bron:Atlas: Analyse langsdoorsnede Amsterdam, p.9
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Tweede Uitleg 1591-1596Tweede Uitleg 1591-1596Tweede Uitleg 1591-1596Tweede Uitleg 1591-1596Aansluitend op de eerste uitleg werd direct een Tweede Uitlegvoorbereid. Een grote toevloed aan immigranten uit deZuidelijke Nederlanden, op de vlucht voor het Spaansebewind, droeg hier sterk aan bij. Er bestond nog altijdbehoefte aan meer ruimte voor woningen en (haven)industrie.Bij de Tweede Uitleg, die zich enkel voltrok aan de oostzijdevan de stad, werden drie kunstmatige eilanden aangeplempt;Uilenburg, Marken en Rapenburg. Deze vielen alle binnen denieuwe forse aarden wal met bastions van het IJ tot deAmsteloever, waar weer werd aangesloten op de fortificatievan de Eerste Uitleg. Het stadsbestuur besteedde bij deeerste twee uitbreidingen de meeste aandacht aan de militaireaspecten van onderneming, maar ook de aanleg vanindustrieterreinen en woningbouw werden belangrijkgevonden. In het gebied buiten de oude stenen muur werdgestreefd naar een ruimtelijke scheiding tussen verschillendemaatschappelijke bestemmingen. Nieuwe grachten volgdeneen tracé evenwijdig aan de oude buitengracht. De grond vandeze concentrische toevoeging werd vaak onteigend engeometrisch herverkaveld, wanneer de bestemming hier echtom vroeg. Dit gold bijvoorbeeld voor oefengebieden vanschutterijen en bij de grond voor langgerekte lijnbanen waartouw werd geslagen.Bronnen:Bronnen:Bronnen:Bronnen:Atlas: Analyse langsdoorsnede Amsterdam, p.11
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Derde Uitleg 1610-1615Derde Uitleg 1610-1615Derde Uitleg 1610-1615Derde Uitleg 1610-1615Na de bouw van de Tweede Uitleg was er wederom sprake van eenvloedgolf van nieuwkomers en een snel groeiende vloot. Het inwonertalgroeide van 30.000 inwoners in 1570 tot 100.000 in 1622. Hierdoor boodde Tweede Uitleg al snel niet meer voldoende ruimte. Als gevolg hiervangingen voornamelijk arbeiders noodgedwongen hun huizen buiten destadswal bouwen, het zogenaamde ‘buitentimmeren’, wat refereerde aanhet gebruik van hout en de slechte kwaliteit van de bebouwing. Dezewildgroei was zorgwekkend, want die maakte de stad moeilijker teverdedigen, doordat het schootsveld vanaf de wal werd belemmerd. Hetstadsbestuur kreeg toestemming voor de Derde Uitleg in 1609. Bij hetontwerp liet het bestuur zich leiden door enerzijds nut en doelmatigheid,en anderzijds ook door aanzien en schoonheid. Allereerst was er een planvan stadstimmerman Jacobsz, dat de aanleiding vormde voor aanleg vande Nieuwe Waal aan de westzijde. Prins Maurits gaf toestemming om ditdeel van de wal aan te leggen met de instructie om Nieuwe Waal binnendeze stadswal te plaatsen. Het uiteindelijke volledig gerealiseerde derdeuitbreidingsplan werd uitgezet door stadslandmeter Lucas Sinck endateert van 1612. Dit plan ging uit van een uitbreiding alleen aan dewestzijde. De Derde Uitleg liep van het IJ tot tegenwoordige Leidsegracht.Daar sloot de nieuwe wal aan op de oude met behulp van een kortedwarswal als verbindingsstuk. De uitbreiding van de stad bestond globaaluit vier onderdelen:Drie nieuwe hoofdgrachten. Dit waren de nu nog bestaande Heeren-,Prinsen-, Keizersgracht. Deze grachten volgen het concentrisch patroonvan de voormalige stadsgracht, waarbinnen de bouwblokken opgeometrische basis werden herverkaveld. Het gebied was bedoeld voorde welgestelde burgerij, waaronder veel kooplieden. De Jordaan die alsarbeiderswijk kleinschalig was opgezet volgens het bestaande patroonvan waterlopen.De Westelijke eilanden, aangelegd naar het model van eerderaangeplempte eilanden Uilenburg, Marken en Rapenburg. Op de eilandenwas vooral ruimte voor bedrijvigheid. De Haarlemmerbuurt. Hiervan werdde grond opgekocht en streng geometrisch herverkaveld. In deHaarlemmerbuurt bevonden zich vooral veel houtkoperijen, pakhuizen enkleine bedrijvigheid.Bron:Bron:Bron:Bron:Atlas: Analyse langsdoorsnede Amsterdam, p.13
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Vierde Uitleg 1656-1662Vierde Uitleg 1656-1662Vierde Uitleg 1656-1662Vierde Uitleg 1656-1662Tot de Vierde Uitleg vonden er vooral verdichtingsingrepenplaats. Voorbeelden hiervan zijn het aanplempen van derechter Amsteloever en de verkaveling van lege terreinen. In1622 had Amsterdam ruim 100.000 inwoners en in 1650 wasdit uitgegroeid tot ongeveer 170.000. De buitenhoek van dewal bij de Leidsegracht was een militair kwetsbaar punt. Vanaf1656 werkte een zware commissie van fortificatie daarom aaneen nieuwe uitleg. Deze uitbreiding aan de oostzijde van destadkan gezien worden als een completering van de DerdeUitleg. Het havengebied groeide aanzienlijk door in oostelijkerichting, waardoor het totaal aan havenoppervlak meer dandrie keer zo groot werd. Drie nieuwe eilanden werden hiervooraangeplempt: Kattenburg, Oostenburg en Wittenburg. Hierwerd onder andere de V.O.C. gevestigd. Bij de Vierde Uitlegwerd het bebouwingspatroon met concentrische grachten,radiaalstraten en rechthoekige verkaveling doorgezet. Deuitbreiding van de wal leverde voor de stad een zeer grootgebied op waarmee tot ongeveer 1860 de natuurlijke groeivan de samenleving kon worden opgevangen. Waarschijnlijkhebben vooral militaire voordelen ertoe geleid dat de wal vande Vierde Uitleg in één keer werd gebouwd. Met deonteigening van het totale gebied nam het stadsbestuur eenenorm financieel risico, aangezien het nog anderhalve eeuwzou duren voordat deze grond volledig zou worden verkochten bebouwd. Een treffend voorbeeld van een gebied waar degrondverkoop moeizaam verliep, is de Plantage (nu hetgebied bij Artis). Er was zeer weinig animo van de bevolkingom hier woonerven te kopen. Om toch iets aan het gebied tekunnen verdienen werden kavels verpacht aan welgesteldeinwoners die er tuinen maakten of de kavels gebruikten voorhoutopslag. Tot ver in de negentiende eeuw is de Plantageonbebouwd gebleven.Bron:Bron:Bron:Bron:Atlas: Analyse langsdoorsnede Amsterdam, p.15
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Voltooiing Vierde Uitleg 1800Voltooiing Vierde Uitleg 1800Voltooiing Vierde Uitleg 1800Voltooiing Vierde Uitleg 1800Gedurende anderhalve eeuw werd gewerkt aan de voltooiingvan de Vierde Uitleg, waarin onder andere de Plantagebuurtontstond. Toen het laatste gedeelte van de grachtengordelaan de oostzijde van de Amstel werd voltooid, verwachttemen dat de bevolkingsgroei zich zou doorzetten. Dit wasechter niet het geval, met als gevolg dat er terreinen braakbleven liggen. Daarom besloot het stadsbestuur in 1682 hetgebied tussen de Herengracht en de Muiderpoort teverkavelen en vervolgens te verhuren voor tuinaanleg. Indeze Plantagebuurt gold een verbod op wonen enbedrijvigheid, waardoor deze buitenplaats, gelegen binnen dewallen, bijna twee eeuwen lang als een belangrijk wandel- enrecreatiegebied fungeerde. Later, in 1859, besloot degemeenteraad de huur van de tuinen op te zeggen omdat erdoor de toename van de bevolking behoefte was aan nieuwewoongebieden. Tot in 1800 was Amsterdam omgeven dooreen aarden wal met 26 bolwerken zes meter boven deSingelgracht. Hierop bevonden zich molens, meestal bedoeldvoor het malen van koren. Bruggen over de Singelgracht dienaar de stadspoorten leidden, boden toegang tot de stad. In1798 verviel de militaire verdedigingsfunctie van defortificaties en de verdediging werd vanaf die tijdovergenomen door de Hollandse Waterlinie. De stadswallentussen de bolwerken werden vanaf 1803 deel voor deelafgebroken tot twee voet bovengronds. In 1814 kreegAmsterdam toestemming voor verdere afbraak en in 1816waren de meeste muren afgebroken.Bron:Bron:Bron:Bron:Atlas: Analyse langsdoorsnede Amsterdam, p.17
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Eindsituatie, ontmantelingfase 1880Eindsituatie, ontmantelingfase 1880Eindsituatie, ontmantelingfase 1880Eindsituatie, ontmantelingfase 1880In 1866 werd de wet op de stedelijke accijnzen afgeschaft: de stadswalfungeerde niet meer als tolgrens. De stadswallen kregen een nieuwefunctie als promenade. Omstreeks 1875 was de ontmanteling van dewal grotendeels voltooid. Er was een doorgaande weg gekomen langsde oorspronkelijke omwalling en de Lijnbaansgracht. De binnenringwerd gevormd door de huidige Sarphatistraat, de Weteringschans ende Marnixstraat. De buitenring (de Mauritskade, Stadhouderskade enNassaukade) werd aangelegd bij de ontwikkeling van het buitengebied.Op de voormalige vestingstrook kwam een groot gebied vrij. Deaanvankelijke plannen voor de promenades werden tenietgedaan dooreconomische interessante bouwprojecten. Doordat het terrein gunstiggelegen was en door variatie in perceeldiepte geschikt was voorgrootschalige bebouwing, verschenen er onder andere industriëlecomplexen. Voorbeelden hiervan zijn: de Hollandse gasfabriek, deEngelse gasfabriek, ziekenhuizen en kazernes. De ruimtelijke ingrepenop de voormalige stadwallen werden gedaan zonder eenduidige regievan de plaatselijke overheid.Hierdoor ontstond een diffuus gebied voor uiteenlopend gebruik.Diverse openbare voorzieningen werden in de Singelgrachtzonegeplaatst. Onderdeel van de transformatie van het gebied is de nieuwetangentiele infrastructuur. Naast industriële complexen en publiekegebouwen ontstonden er in de Singelgrachtzone ook pleinen die deradialen van de stad met het ringenstelsel verbonden. Ook buiten devoormalige stadswal zorgde de overheid niet voor enige coördinatie ensamenhang. In het westen ontstond een krottenwijk van lagearbeiderswoningen. Verspreid over het gebied ontstonden vervuilendefabrieken en zaagmolens, waartussen asbelten en tuinderijen lagen.Samuel Sarphati deed omstreeks 1860 een poging samenhangend plante maken voor het zuidoostelijke deel van de Singelgracht. Vanuit degemeente werden door Van Niftrik en Kalff uiteindelijk twee plannengemaakt voor de uitbreiding van de stad.De negentiende eeuwse stadsuitbreiding wordt gekenmerkt door destratenpatronen die het onderliggende agrarisch patroon volgen. Erontstonden rechthoekige, gesloten bouwblokken van vier of vijfverdiepingen hoog. Voorbeelden hiervan zijn de vanaf 1868 gebouwdePijp en de vanaf 1880 gebouwde Dapperbuurt.Bron:Bron:Bron:Bron:Atlas: Analyse langsdoorsnede Amsterdam, p.19
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Plan Niftrik 1867Plan Niftrik 1867Plan Niftrik 1867Plan Niftrik 1867 Plan Kalff 1867Plan Kalff 1867Plan Kalff 1867Plan Kalff 1867

Bron:Bron:Bron:Bron:Atlas: Analyse langsdoorsnede Amsterdam, p.20 / 21
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Cityvorming 1880-1920Cityvorming 1880-1920Cityvorming 1880-1920Cityvorming 1880-1920Vanaf omstreeks 1880 staat Amsterdam in het teken vancityvorming. In de binnenstad vierde het kapitalisme hoogtij endoor het economische herstel aan het einde van denegentiende eeuw vonden er schaalvergrotingen enfunctieveranderingen plaats. Aan de buitenranden van de stadwerden er met name woonwijken voor de arbeidersklassegebouwd. De binnenstad trok, onder andere door het nieuwecentraal station (1889) dat dienst deed als nieuwetoegangspoort, veel bedrijvigheid aan. De cityvorming hadeen duidelijke functiescheiding binnen de stad ten gevolg.Binnen de stad neemt het verkeer over water af, terwijl hetverkeer over land sterk toeneemt. De radialen vervullen hierbijeen belangrijke rol. Een belangrijke ingreep bestaat uit deradiaal vanaf de Dam, die in 1917 wordt doorgezet in deVijzelstraat. Een gevolg hiervan is de sloop van oudebebouwing aan de westzijde voor de verbreding en de komstvan nieuwe kantoorcomplexen, onder andere de NederlandseHandelsmaatschappij. Grachten worden gedempt en erworden grote gebouwen gebouwd. De Singelgrachtzonevormt een ring met grote pleinen en publieke gebouwen op deoude stadspoorten. De verschillende uitleggebieden vormenniet een structuur, maar fragmenten, aangehaakt op deSingelgrachtzone. De negentiende eeuw kenmerkte zich doorstedenbouw van de vrije markt. Hiertegen kwam uiteindelijkverzet, wat terug te zien is in een grotereoverheidsbemoeienis. In 1900 werd Berlage gevraagd om eenuitbreidingsplan voor de zuidelijke stadsrand te maken: PlanZuid. Hierin werd gestreefd naar schoonheid en eenheid, integenstelling tot wat er was gebouwd vlak na de slechting vande wallen. In de kaart van 1918 is onder andere het resultaatte zien van de plannen van Niftrik, Kalff en privateontwikkelaars omtrent de gebieden aan de buitenkant van deSingelgracht.Bron:Bron:Bron:Bron:Atlas: Analyse langsdoorsnede Amsterdam, p.23
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1920-19601920-19601920-19601920-1960Deze periode staat wederom in het teken van cityvorming.Grootschaligheid (vooral van bedrijvigheid) en bereikbaarheidvan de binnenstad staat centraal. Het centrum wordt gezienals de oude stad waar moderne zaken en vermaakcentraworden gepland. De auto wordt dominanter en daarmeegepaard gaat de toename van de vraag naarparkeergelegenheid en betere, bredere wegen. Belangrijkeingrepen hiervoor zijn: dempingen en aanpassingen vangrachten, verbreding van hoofdradialen en de planning enaanleg van ringwegen. Deze aanpassingen gaan ten kostevan de historisch gegroeide stratenpatronen, dekleinschaligheid en de woonfunctie in de binnenstad.Belangrijkste veranderingen in de Singelgrachtzone zijn deverplaatsing van het Weesperpoortstation, het afbranden vanhet Paleis voor Volksvlijt en het verdwijnen van deAmstelbrouwerij.Bron:Bron:Bron:Bron:Atlas: Analyse langsdoorsnede Amsterdam, p.25
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1960-20081960-20081960-20081960-2008De periode rond 1960 kan gezien worden als omslagpunt vancityvorming naar stadsvernieuwing. Door protestbewegingenen verval van oude woonwijken, besloot het gemeentebestuurde cityvorming te beperken. Er werd een meer duurzamehouding aangenomen ten opzichte van de bestaandestadsstructuur en de auto werd minder dominant in detoekomstige plannen voor de binnenstad. Deze strategie werdin 1969 vastgelegd in de 1e nota Stadsvernieuwing. In 1971wordt een metrolijn aangelegd vanaf het centraal station naarde Bijlmermeer. Deze metrolijn doorkruist de singelzone bij deWeesperstraat. Door deze ingreep worden de Nieuwmarkt enhet Mr. Visserplein aangepast. In de nota van 1978 staat decompacte stad centraal. Er wordt geprobeerd de woonfunctieen kleinschalige bedrijvigheid terug te brengen in debinnenstad. De belangrijkste toevoegingen in deSingelgrachtzone zijn de komst van de Nederlandsche Bank,het Max Euweplein en de parkeergarage aan de Marnixstraat(Europarking).Bron:Bron:Bron:Bron:Atlas: Analyse langsdoorsnede Amsterdam, p.27
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Programma 1800Programma 1800Programma 1800Programma 1800Opvallend aan de functiezonering van 1800 is dat in veelzones dezelfde functies aanwezig zijn. Wonen en werkenkunnen nog niet gescheiden worden, omdat de actieradiusvan de arbeider nog beperkt is tot loopafstand. De vaakvervuilende nijverheid en bedrijvigheid bevindt zich tussen hetwonen in. Segregatie van bewoners of bedrijvigheid ontbreektechter niet in de premoderne stad. De relevante maat is hierechter niet de wijk, buurt of het stadsdeel als eenheid vanwaarneming, maar veeleer de gevelwand van de gracht,zijstraat en steeg, waar zich achtereenvolgens meergegoeden, kleine burgerij en ambachtslieden en ten slotte hetproletariaat bevinden. Van een financiële sector is in 1800nog geen sprake.
Programma 1880Programma 1880Programma 1880Programma 1880Door de aanwezigheid van De Nederlandsche Bank,Koopmans- en Effectenbeurs en post- en telegraafkantoor,vestigen zich in het centrum veel bedrijven uit de financiëlesector en zakelijke dienstverlening. Deze bedrijven zijnafhankelijk van de onderlinge communicatie en moeten zichdoor het dan nog veelvuldige gebruik van loopjongens oploopafstand van elkaar bevinden.

Bron:Bron:Bron:Bron:Atlas: Analyse langsdoorsnede Amsterdam, p.190/191 Bron:Bron:Bron:Bron:Atlas: Analyse langsdoorsnede Amsterdam, p.192/193morfologiekaart Amsterdam

De gekozen locatieDe gekozen locatieDe gekozen locatieDe gekozen locatieTijdens deze historische programmatische analyse, uitgevoerdin samenwerking met medestudent Frank) van de binnenstadwerd zichtbaar dat het financiële zakencentrum vanuit hetcentrum langzaam naar de periferie werd verdrongen. Omuiteindelijk, anno nu, de sprong naar de Zuidas te nemen.Wat achterbleef waren grote kantoorgebouwen, zoals de tweebankgebouwen van de ABN-AMRO aan de Vijzelgracht of deAmsterdamsche Bank aan het Rembrandtplein. DeNederlandsche Bank heeft de sprong tot op heden nog nietgemaakt en huist nog steeds aan het Frederiksplein. De ‘heiligegraal’ van de financiële sector, ontworpen door Marius Duintjer,staat als laatste overgebleven functionerende bankgebouwingetogen op een eiland in een zee van verkeersstromen. Ditfascinerende beeld van een ogenschijnlijk misplaatst en ineerste instantie volkomen onbegrijpelijk gebouw, was deaanleiding voor mijn deelproject. In de wetenschap dat, net alsbij kunst, men het verhaal achter het object moet kennen omhet volledig te kunnen begrijpen en waarderen.
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Programma 1960Programma 1960Programma 1960Programma 1960Culturele en toeristische voorzieningen nemen in het centrumde overhand, en de financiële sector en zakelijkedienstverlening verdwijnen steeds meer richting degrachtengordel ten zuiden van het centrum. Dit wordt laterversterkt door de vestiging van De Nederlandsche Bank op deplaats waar voorheen het Paleis voor Volksvlijt stond. Tenoosten van de Amstel ontstaat een nieuw academisch cluster.Tegenwoordig zijn hier nog verschillende faculteiten van deUvA te vinden.
Onderzoek historische ontwikkeling van de locatie.Onderzoek historische ontwikkeling van de locatie.Onderzoek historische ontwikkeling van de locatie.Onderzoek historische ontwikkeling van de locatie.Alle grote instellingen hebben de binnenstad inmiddelsverlaten. ABN-AMRO, Amsterdamse Bank (Rembrandtplein)maar ook het Postkantoor zijn de periferie ingetrokken. Ditbetekent het einde van de grote monofunctionele (semi-)openbare gebouwen in de binnenstad.Toch is de realiteit van het vertrek van De NederlandscheBank niet aan de orde. Er is te veel geïnvesteerd in hetgebouw om zomaar naar de Zuidas te vertrekken. Zelfsrecentelijk is het gebouw nog in- en uitgebreid waardoor nogeens tweehonderd extra werknemers kunnen wordengehuisvest. Pas wanneer de kluisfunctie wordt gescheidenvan de kantoorfunctie zal de bank afscheid nemen van hetFrederiksplein en daar zal de komende jaren nog geen sprakevan zijn.

Bronnen:Bronnen:Bronnen:Bronnen:Atlas: Analyse langsdoorsnede Amsterdam, p.195/196

Programma 1920Programma 1920Programma 1920Programma 1920Hoewel de financiële sector en zakelijke dienstverlening in hetcentrum nog wel gevestigd blijft (zo wordt de Beurs vanBerlage in 1903 in gebruik genomen), is er al wel eenverplaatsing waarneembaar naar omliggende gebieden.Vooral de grachtengordel is in trek.

Bronnen:Bronnen:Bronnen:Bronnen:Atlas: Analyse langsdoorsnede Amsterdam, p.193/194
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Typologische ontwikkeling

De financiële sectorWonen en werken is nog niet van elkaar gescheiden door debeperkte actieradius van de arbeiders (loopafstand)Programmatische trend in 1800

Frederiksplein is een overslagplein met een openbaar karakter

De Singelgracht wordt het geflakeerd door de Utrechtsepoort
financiële sector

Bron:Bron:Bron:Bron:Atlas: Analyse langsdoorsnede Amsterdam, p.189-240
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Typologische ontwikkeling

De financiële sectorDe financiële sector vestigt zich in het centrum, reden hiervoor

zijn de aanwezigheid van de Nederlandsche Bank, de beurs en
telegraafkantoor. De snelle toename van de sector is te danken
aan het openstellen in 1870 van de handel met Nederlands
Indië voor particuliere bedrijven.

Programmatische trend in 1880

Frederiksplein is een voorplein geworden voor het Paleis voor Volksvlijt enkent een openbaar karakter.

Paleis voor Volksvlijt: tentoonstellingsgebouwfinanciële sector

Bron:Bron:Bron:Bron:Atlas: Analyse langsdoorsnede Amsterdam, p.189-240
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Typologische ontwikkeling

De financiële sectorOnder invloed van Cityvorming verschuift de financiele sectornaar de grachtengordel. Het centrum gaat zich meer richtenop vermaak (culturele en toeristische voorzieningen)Programmatische trend in 1920

Frederiksplein is een voorplein geworden voor het Paleis voor Volksvlijt enkent een openbaar karakter.

Paleis voor Volksvlijt: tentoonstellingsgebouwGalerij: winkeltypologiefinanciële sector

Bron:Bron:Bron:Bron:Atlas: Analyse langsdoorsnede Amsterdam, p.189-240
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Typologische ontwikkeling

De financiële sectorDe trend van cityvorming wordt doorgezet, centrum breidt uiteen verdrijft de financiële sector verder naar buiten naar het
gebied rond het Frederiksplein.

Programmatische trend in 1960

Frederiksplein wordt verkeersplein, na het afbranden van het Paleis valthet plein weg als bestemming.

financiële sector Galerij: winkeltypologie

Bron:Bron:Bron:Bron:Atlas: Analyse langsdoorsnede Amsterdam, p.189-240
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Typologische ontwikkeling

De financiële sectorVanaf 1970 komt er een abrupt einde aan cityvorming door dedemocratiseringsgolf die door Europa waait. Dit heeft totgevolg dat mensen vinden dat de binnenstad weerbewoonbaar moet zijn. Ze worden gesteund doormonumentenzorg die uitbreidingsmogelijkheden voorbedrijven verbied. Tevens is er sprake van verkeerscongestieen een gebrek aan parkeerruimte. Daarnaast verandert hetvestigingpatroon van bedrijven naar regionaal of nationaal ipvstedelijk niveau. Hierdoor verdwijnen de meeste groteinstelling uit de binnenstad, maar niet de NederlandscheBank.
Programmatische trend in 2010

Met de komst van de Nederlandsche Bank, wordt het Frederiksplein nietopnieuw een bestemming, daardoor is het slechts een transitieruimte.
financiële sector De Nederlandsche Bank: kantoortypologieBron:Bron:Bron:Bron:Atlas: Analyse langsdoorsnede Amsterdam, p.189-240
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?

Realiteitswaarde hypothese

Onderzoekshypothese

nieuw programma

Zoektocht naar het nieuwe programma

De Nederlandsche Bank verlaat, anno nu, het Frederikspleinom zich te vestigen op de Zuidas.In tegen stelling tot de overige bedrijven uit de financielesector is de realiteitswaarde van het vertrek van deNederlandsche Bank nihil. Dit heeft een tweetal redenen. Devestiging in Apeldoorn is verplaatst naar het hoofdkantoor aanhet Frederiksplein. Hierdoor heeft er een verbouwingplaatsgevonden om de extra werknemers te kunnenhuisvesten. Deze recente investeringen in het bestaandegebouw geven aan dat de bankdirectie voorlopig niet denktaan een verhuizing naar de Zuidas. De tweede reden heeft temaken met de functie van De Nederlandsche Bank, enerzijdsheeft zij toezichthoudende en administratieve taken. Dezewerkzaamheden zouden in ieder willekeurig modernkantoorgebouw kunnen plaatsvinden, maar de andere taakdie zij heeft: het in omloop brengen van bankbiljetten en hetbewaren van de vaderlandse goudreserve vraagt om heelandere gebouwspecificaties. Dit is de werkelijke redenwaarom de bank niet snel naar de Zuidas zal vertrekken: er isteveel geïnvesteerd in de ‘heilige hallen’ van de bank.Ik stel dus dat het bankgebouw leeg komt te staan, rijst devraag met welk programma kan het herbestemd worden? Deaanleiding voor een nieuw programma werd gevonden in hetonderzoek naar de historisch programmatische ontwikkelingvan de Singelgrachtzone. Uit de resultaten viel op dat tweespecifieke sectoren goed vertegenwoordigd zijn in debinnenstad namelijk: horeca en onderwijs. In de volgendekaarten wordt de historische ontwikkeling van beide getoonden gecombineerd met de financiele sector. De wenselijkeuitkomst van deze analyse is dat er een specifiek programmavoor het bankgebouw uitkomt zodat het daarmeegeprogrammeerd kan worden.
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De Universiteit van Amsterdam is al vanaf 1624vertegenwoordigd in het centrum van Amsterdam.Hogeronderwijs

Combinatiekaart 1800

horecahoger onderwijsfinanciele sector

Bron:Bron:Bron:Bron:Atlas: Analyse langsdoorsnede Amsterdam, p.189-240
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De universiteit is al vanaf 1624 vertegenwoordigd in hetcentrum van Amsterdam.Hogeronderwijs

Combinatiekaart 1880

Financiele sector

Er bestaat de zogenaamde uitgaandriehoek in Amsterdam.De driehoek bestaat uit het Leidseplein, Rembrandtsplein enhet Frederiksplein

horecahoger onderwijsfinanciele sector

De financiële sector vestigt zich in het centrum, reden hiervoor

zijn de aanwezigheid van de Nederlandsche Bank, de beurs en
telegraafkantoor. De snelle toename van de sector is te danken
aan het openstellen in 1870 van de handel met Nederlands
Indië voor particuliere bedrijven.

Horeca

Bron:Bron:Bron:Bron:Atlas: Analyse langsdoorsnede Amsterdam, p.189-240
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De universiteit is al vanaf 1624 vertegenwoordigd in hetcentrum van Amsterdam.Hogeronderwijs

Combinatiekaart 1920

HorecaEr bestaat de zogenaamde uitgaandriehoek in Amsterdam.De driehoek bestaat uit het Leidseplein, Rembrandtsplein enhet Frederiksplein. In het centrum breidt de horeca zich verderuit.

horecahoger onderwijsfinanciele sector

Onder invloed van Cityvorming verschuift de financiele sectornaar de grachtengordel. Het centrum gaat zich meer richtenop vermaak (culturele en toeristische voorzieningen)Financiele sectorBron:Bron:Bron:Bron:Atlas: Analyse langsdoorsnede Amsterdam, p.189-240
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De universiteit is al vanaf 1624 vertegenwoordigd in hetcentrum van Amsterdam. Inmiddels heeft zij locaties verspreidover de hele binnenstad. Wel is al voorzichtig eenclusteringstrend zichtbaar rond het RoeterseilandHogeronderwijs

Combinatiekaart 1960

HorecaEr bestaat de zogenaamde uitgaandriehoek in Amsterdam.De driehoek bestaat uit het Leidseplein, Rembrandtsplein enhet Frederiksplein. Na het afbranden van het Paleis voorVolksvlijt in 1929 valt de uitgaansdriehoek uiteen en is hetFrederiksplein geen echte publieke bestemming meer. Deovergebleven Galerij raakt langzaam in verval omdat het opdat moment te ver buiten het echte centrum is gelegen.

horecahoger onderwijsfinanciele sector

De trend van cityvorming wordt doorgezet, centrum breidt uiteen verdrijft de financiële sector verder naar buiten naar het
gebied rond het Frederiksplein.

Financiele sectorBron:Bron:Bron:Bron:Atlas: Analyse langsdoorsnede Amsterdam, p.189-240
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?

De universiteit is al vanaf 1624 vertegenwoordigd in hetcentrum van Amsterdam. Anno nu heeft de universiteitgeclusterd op twee plekken in de binnestad. Het eerste clusterligt rond het binnengasthuisterrein en het Roeterseiland isuitgegroeid tot het tweede. Ten zuiden van de Singelgrachtaan de Wibautstraat heeft de Hogeschool van Amsterdamzich genesteld.
Hogeronderwijs

Combinatiekaart 2010

HorecaDe horeca nog steeds goed vertegenwoordigd in het centrumen op het Leidse- en Rembrandsplein.

horecahoger onderwijsfinanciele sector

Vanaf 1970 komt er een abrupt einde aan cityvorming door dedemocratiseringsgolf die door Europa waait. Dit heeft totgevolg dat mensen vinden dat de binnenstad weerbewoonbaar moet zijn. Ze worden gesteund doormonumentenzorg die uitbreidingsmogelijkheden voorbedrijven verbied. Tevens is er sprake van verkeerscongestieen een gebrek aan parkeerruimte. Daarnaast verandert hetvestigingpatroon van bedrijven naar regionaal of nationaal ipvstedelijk niveau. Hierdoor verdwijnen de meeste groteinstelling uit de binnenstad, maar niet de NederlandscheBank.
Financiele sector

Bron:Bron:Bron:Bron:Atlas: Analyse langsdoorsnede Amsterdam, p.189-240



41

Nieuwe programmakeuzeUit de analyse blijkt dat het Frederiksplein tussen ongeveer1880 en 1926 (tot afbranden van het Paleis voor Volksvlijt)een publieke uitgaansbestemming was. Ondanks dat in delaatste jaren de Utrechtstraat zich sterk heeft ontwikkeld, lijktde keuze om het bankgebouw te programmeren met eenhorecafunctie niet voor de hand liggend.De aanleiding voor het nieuwe programma komt veel meervoort uit de clustering van onderwijsactivteiten in de directenabijheid van het Frederiksplein. Een onderwijs- cultureelprogramma waar zowel de Universiteit van Amsterdam als deHogeschool van gebruik zouden kunnen maken, zou eenlogische keuze zijn.Ik heb gekozen voor het programma van eenStaatsbibliotheek. In Nederland is dit de KoninklijkeBibliotheek. Los van beide hogeronderwijsinstellingen heeft deKoninklijke Bibliotheek een nationale aantrekkingskrachtwaarmee het Frederiksplein weer, als in de tijd van het Paleisvoor Volksvlijt, een publieke bestemming wordt. Op dezewijze wordt er een eerste aanzet gegeven om het plein zijnhoofdstedelijke allure van weleer terug te geven. In hetvolgend hoofdstuk zal dieper worden ingegaan op hetbibliotheekprogramma en bibliotheekarchitectuur.
Nationale bibliotheek van Zweden, Stockholm



42 De Staatsbibliotheek



43' Een paleis ter ere van  het lezen'
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Onderzoek naar de toekomst van bibliotheek en de rol van haar architectuur.Architectuur is geen gangmaker van cultuur, architectuur iseen gevolg1.Wanneer we cultuur definieren als patronen van menselijkeactiviteiten en de de symbolische structuren die dezeactiviteiten een zekere zin geven2 dan is de vraag van welkecultuur de bibliotheek van de toekomst een afspiegeling is.Kan de bibliotheek in de toekomst nog fysiek bezocht wordenof is ze slechts een zoekmachine op het internet? Welke rolkrijgt de bibliotheek in de stad en maatschappij toebedeeld enop welke wijze maken mensen gebruik van de bibliotheek? Ditzijn vragen waar ik probeer antwoorden op te vinden. Dezebepalen vervolgens mede de richting waarin het bankgebouwgetransformeerd gaat worden naar de Koninklijke Bibliotheek.
Hoe ziet de directe toekomst van de bibliotheek eruit?Het architectuurprogramma van de bibliotheek lijkt oud engedateerd. Het is immers gerelateerd aan de materialiteit ende cultuur van het gedrukte boek, en er is, zoals bekend, nuzoveeI veranderd in de inforrnatietechnologie dat het gedrukteboek quasi-overbodig wordt door de ontwikkeling van nieuwe,elektronische tekstdragers. Die nieuwe media bewaren enverspreiden niet enkel actuele informatie en nieuwe beeldenen teksten: de gehele historische intellectuele cultuur,opgeslagen in de bibliotheken, kan - in principe- relatiefgemakkelijk en goedkoop over geschreven worden naar denieuwe media, en overal virtueel beschikbaar gesteld worden.

De nieuwe dragers kunnen bovendien alle soorten info (beeld,geluid, tekst, stilstaand en bewegend beeld) digitaliseren,opslaan en onderling verbinden. Via zoekmachines isgedigitaliseerde informatie zeer gemakkelijk hanteerbaar, deopslag is veilig en neemt zeer weinig ruimte in. De nieuwemedia zorgen er verder ook voor dat die schat aan informatieoveral toegankelijk is.De beschikbare hardware die de informatie toegankelijkmaakt blijft voor als nog het computerscherm, en dat heeftzekere nadelen, bijvoorbeeld wanneer je een boek wil lezen inbed. Maar daar wordt nu hard aangewerkt: straks lezen weallemaal kranten en boeken op ons ene handige e-book, datwe bij ons dragen zoals een gsm, waarop we alles kunnenlezen en waar op alle boeken die ik ooit gekocht hebsamenstaan in de virtuele persoonlijke library.Ondanks het feit dat de digitalisering van de bibliotheekvoortdenderd zal het programma van de bilbiotheek voorlopignog voor een groot deel gekoppeld blijven aan het fysiekeboek.Daarbij is - en zal - de bibliotheek verder uitgebreid wordenmet als doel het beschikbaar maken van informatie via denieuwe e-media. Deze nieuwe hybride bibliotheken zullenblijven bestaan tot het moment dat alle technologischevernieuwingen verankerd zijn in de maatschappij.3
Hoe ziet de Koninklijke Bibliotheek zelf haar rol in de
digitaliserende wereld?

De collectie vormt het levend nationaal geheugen vangeschreven, gedrukte en elektronische publicaties. Degeesteswetenschappen staan centraal, met bijzondereaandacht voor Nederlandse geschiedenis, taal en cultuur.Informatie buiten de eigen collectie wordt trefzeker in kaartgebracht. De Koninklijke Bibliotheek is tevens kenniscentrumvoor wetenschappelijke informatievoorziening, en de spil vanlandelijke en internationale samenwerking.Naar de toekomst toe bevordert de Koninklijke Bibliotheek deduurzame toegang tot digitale informatie in (inter)nationaalverband daarbij is samenwerking met verschillende partijen inde publieke en private sector van essentieel belang. Om dedeze toekomstvisie daadwerkelijk gestalte te geven wordt ersamengewerkt met: individuele onderzoeks- enonderwijsinstellingen, universiteitsbibliotheken, uitgeverijen,openbare bibliotheken en culturele instellingen. Ook anderearchieven, zoals Nationaal Archief en Instituut voor Beeld enGeluid, zijn potentiele partners. Al deze partijen, met wie deKoninklijke Bibliotheek actief is op de informatiewereld, strevenernaar een optimale (digitale) toegang te geven tot de schataan kennis die zij bezitten4/5.Is de Koninklijke Bibliohteek van de toekomst nog wel een plekdie fysiek bezocht kan worden of is op het moment dat hetboek overbodig is geworden, ook de plek waar deze boekenworden opgeslagen, gecategoriseerd en uitgeleend, ookoverbodig geworden?Naar eigen zeggen geeft de Koninklijke Bibliotheek iedereentoegang tot kennis en cultuur van heden en verleden doorhoogwaardige diensten te leveren voor onderzoek, studie encultuurbeleving
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Kondigt het einde van het boek ook het einde van de
bibliotheek aan?Het is het scherm, niet het boek dat ‘kills architecture’4Met deze quote eindigde prof. Bart Verschaffel van de KUGent zijn lezing in het kader van de lezingenreeks in het kadervan de workshop architecture of knowledge gehouden in dezomer van 2009 in het NAi. Verschaffel verwijst hier naarVictor Hugo die in zijn roman zijn hoofdpersoon Frodo laatzeggen:‘The book is about to kill the edifice’ (‘ceci tuera cela’, dit zaldat doden.)In een reactie op Oase 70 schrijft Maarten Delbeke hetvolgende over de relatie van het boek en de architectuurVolgens Hugo hebben het boek en het gebouw dezelfdemaatschappelijke taak, namelijk het opslaan en uitdrukkenvan herinneringen en gedachten. En precies omwille van dieinnige verwantschap, staan het boek en gebouw elkaar naarhet leven. Slechts een uitdrukkingsvorm kan soeverein zijn.Zolang architectuur de moederkunst is waaronder elke anderekunst zich schaart, zijn gebouwen de boeken van demensheid. Maar wanneer Gutenberg de drukpers uitvindt,doodt hij de architectuur: het boek is een zoveel meerefficiënte, goedkope, hanteerbare, flexibele uitdrukkingsvorm.En het boek van de literatuur betekent de dood van dearchitectuur; het moderne gebouw van de mens, zegt Hugo,zal gemaakt zijn van boeken.

‘ceci tuera cela’ draait in essentie om de notie van hetmonument, de entiteit die een herinnering kan vasthouden eneen gedachte kan uitspreken. Plat gesteld, is Hugogeinteresseerd in de betekenisdimensie van de architectuur,en gaat hij er van uit dat, tot de uitvinding van deboekdrukkunst, die dimensie in de architectuur evenvanzelfsprekend aanwezig was als in de boeken die na datcruciale moment worden verspreid. Meer nog, volgens Hugois de architectuur zelf ontstaan om dat de ens herinneringenwou externaliseren en uitdrukken; bij Hugo geen primitievehutten of imitaties van vogelnestjes - architectuur is inessentie monumentaal, en wanneer monumenten niet langervan steen moeten zijn, sterft de architectuur.6Toch heeft Hugo ongelijk gekregen, de komst van de drukpersheeft architectuur niet overbodig gemaakt. Verschaffel steltdat de bibliotheek het bewijs is van het feit dat architectuurkan worden gemaakt voor en met boeken, ze hebben namelijkeen gemeenschappelijk doel: ze bestaan in de wereld. Ietswat volgens Verschaffel het grootste verschil mee deinformatie op een scherm is, dit noemt hij een verschijnsel.Het bestaat niet in de wereld, het is geen ‘persoon’ maar een‘geest’ en daarom zal het scherm en niet het boek dearchitectuur doen laten sterven.Dus daar waar Hugo definieerde dat architectuur niet meerkon bestaan na de komst van het boek, lijkt er weer eengelijksoortig moment in de tijd te zijn ontstaan. KrijgtVerschaffel netzo als Hugo destijds ongelijk?

Hoe ziet de toekomst van de bibliotheek na de
digitalisering eruit?Wat is de toekomst van de bibliotheek wanneer de informatiedie men zoekt via een ‘onstoffelijk’ medium altijd en overaloproepbaar is? Welke rol kan de bibliotheek gaan vervullenop het moment dat het opslaan en uitlenen van de traditioneleboekvorm niet meer de hoofdtaak is geworden. Wat gebeurter met de bibliothecaris op het moment dat de bibliotheek nietmeer het startpunt vormt van een zoektocht naar informatie ofkennis? Met andere woorden bestaat de fysieke vorm van debibliotheek nog wel, of is de bibliotheek van de toekomst nietsmeer dan een zoekmachine? Maar we beginnen met de vraagwelke maatschappelijke relevantie de bibliotheek van detoekomst zou kunnen hebben.
Welke maatschappelijk rol gaat de bibliotheek vervullen
in een gedigitaliseerde wereld?Naast het duurzaam toegankelijk maken van (digitale)informatie wijst Michiel Wesseling op een niet teonderschatten rol voor de bibliotheek in een gedigitaliseerdewereld namelijk naast neutrale waardering en transparantaanbieden van informatie, is vooral de anonimiteit van degebruikers gewaarborgd en vooral wat zij gelezen hebben.7Iets wat met de komst van zoekprogramma’s als Googleonder grote druk is komen te staan. In ‘The Filter Bubble”beschrijft Eli Pariser hoe Google gepersonaliseerde zoekresultaten aanbiedt op basis van bijgehoudenzoekopdrachten. Dit houdt een gevaar in. Op deze manierworden resultaten gefilterd en begint het internet ons af tesnijden van afwijkende meningen en conflicterendestandpunten.
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Naast de preselectie door de zoekmachine, laat de film ‘I loveAlaska’ van Lernert Engelberts en Sander Plug zien wat erkan gebeuren als de opgeslagen zoektermen openbaargemaakt worden. De film vertelt het verhaal van AmericaOnline user #711391 wier zoektermen (samen met 650.000anderen) in 2006 uitlekten en op het internet werdenverspreid. Een voice-over leest haar zoektermen op,waardoor langzaam het beeld van een religieuze vrouw vanmiddelbare leeftijd met relatieproblemen ontstaat. NateAnderson van het technologieblad Ars Technica zegt hetvolgende over deze film: ‘Het is de moeite waard om deopeningsscène te bekijken, al was het maar om nog eens nate denken over hoezeer onze levens tegenwoordig wordengedocumenteerd op computers over de hele wereld, en hoezoekmachines de nieuwe biechtplaats aan het worden zijn.’Dus zoekmachines worden de nieuwe biechtplaatsen,bibliotheken de enige plekken waar mensen anoniem toeganghebben tot het World Wide Web. Onstaat de vraag: welke rolis weggelegd voor de bibliothecaris? Rosa Matthys,coördinator centraal catalogiseren bij Bibnet, ziet de rol vande bibliothecaris steeds meer evolueren naar een curator diekwalitatieve en relevante bronnen zichtbaar maakt naar demassa toe. Het catalogiseren evolueert hierbij steeds meernaar het eindredigeren van metadata die door anderen wordtaangereikt. Dit is de echt toegevoegde waarde van debibliotheek van de toekomst omdat met komst van het internethet steeds moeilijker wordt om een bron op waarde teschatten. David Weinbergers, auteur van het boek ‘Everythingis miscellanious’ treffend verwoord door te zeggen:

‘Deciding what to believe is now our burden’Juist hier kan de bibliotheek van de toekomst door haaropgebouwde expertise haar gebruikers helpen bij het goed,snel en objectief filteren van het ruime informatieaanbod.8
Welke rol krijgt de architectuur toebedeeld in een
gedigitaliseerde wereld?Maar wat zegt dit nu eigenlijk over de architectuur waar dittafereel zich moet gaan afspelen? Is er nog wel sprake vanarchitectuur? Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeter teruggegaan worden naar prof. Bart Verschaffel. Hij steltdat het architectuurprogramma van de bibliotheek grotendeelsachterhaald is doordat het gekoppeld is aan de materialiteit ende cultuur van het boek. Met de komst van de nieuwe e-mediade ruimtevraag doen veranderen. Heeft het fysieke boek nogeen plek in de wereld nodig? Iedere tekst kan in de digitalewereld op een willekeurige tijd en plek gedownload worden enop een e-book, tablet, laptop, desktop of zelfs telefoongelezen worden.‘Plaatsloosheid zal de bestemming van kennis worden’Dit is een knipoog naar ‘Thuisloosheid zal de bestemmingworden van de wereld’ dat Heidegger schreef in zijn uber denHumanismus in 1947. In de digitale wereld krijgt ook kenniseen nomadisch bestaan. Wat blijft erover wanneer het boek(als drager van kennis) de bibliotheek heeft verlaten?

Volgens Verschaffel kan de bibliotheek in de gedigitaliseerdewereld niet meer gezien worden als een plaats waar inhoofdzaak boeken bewaard en uitgeleend worden, maar -eerst en vooral - als een plek om te lezen. Dus wanneer debibliotheek van de toekomst primair een plek om te lezenwordt, zal de rol van de architectuur ook veranderen. Inhoofdzaak is zij nu nog dienstbaar aan het boek, in eengedigitaliseerde wereld zal dit de lezende mens zijn.
Het formele lezenIn een kleine antropologie van het lezen betoogt de professordat lezen een hoog kunstmatige en oud proces is met eeneigen complexe cultuur die haar eigen psychologie,etnografie, sociologie en geschiedenis kent. Lezen, zo stelthij, komt overeen met denken, dromen en slapen. Het wordtgekenmerkt door een bepaalde loskoppeling van debuitenwereld. Een persoon die leest of denkt ziet er hetzelfdeuit, daarmee heeft het lezen ook verwantschap met bidden.Beide kennen een inwaartse beweging die gekoppeld is aaneen object die op zijn beurt weer bestaat in de wereld. Lezenen bidden openen ieder op hun manier een deur naar eenandere wereld. Men verkeert in een andere staat vanbewustzijn, men is tegelijkertijd hier en ergens anders.De dominante leesvorm in de westerse wereld is volgensVerschaffel: individueel stillezen. Dit is een afgeleide van de,veel oudere, traditionele vorm van lezen. Voorheen was hetlezen een publieke aangelegenheid die op een speciale plaatsen ter ere van een speciale aangelegenheid werd gereciteerd.Er werden speciale gebouw zoals kerken, auditoria en aula’svoor opgericht om hiernaar
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te kunnen luisteren. In het boek dat naar aanleiding van hetevent: the Architecture of Knowledge, The Library of the futureverscheen, beschrijft Verschaffel het als volgt:Het is even wel belangrijk te beseffen dat zelfs ons modern,geseculariseerd stillezen - zelfs het lezen voor het plezier -ietshoudt van zijn transformerende kracht en mythisch vermogen.Lezen is en blijft: verandering, inkeer, contact met een'elders'.Lezen lijkt enigszins op denken of dromen, zelfs op slapen:het houdt in dat men zich los maakt van zijn omgeving en zichterugtrekt. Men verdwijnt in een boek zoals men in gedachtenverzinkt. Anders dan denken of voelen, is het lezen echtergeen informele mentale activiteit, iets wat zich afspeelt terwijlmen tegelijk andere bezigheden verricht. Lezen lijkt meer opbidden: het is een enigszins geritualiseerde activiteit,verbonden met specifieke voorwerpen, houdingen engebaren. Lezen creeert een bijzondere situatie, die plaatsvindt, die een plaats neemt en organiseert. Het boek opent opeen 'elders', dat de aandacht van de lezer vasthoudt. Hetlezen transformeert de persoon, doet hem zich zelf en zijnomgeving vergeten,en brengt hem in een anderebewustzijnstoestand. Het lezen is een cryptomythischepraktijk die op regelmatige wijze het alledaagse en hetgewone doorbreekt, en het leven verjongt en opnieuw oplaadtdoor de intense ervaring die gepaard gaat met het contactmet een 'andere werkelijkheid'. Lezen is 'meer dan het bijwonen van een theatervoorstellinq, een breuk in de tijd en eenontsnapping uit 'het gewone' (MirceaEliade). "Wie kijkt naareen persoon die leest is getuige van een 'transfiguratie': delezer wordt bekeken en is niet helemaal 'zichzelf', maar istegelijk, op een licht unheimliche wijze, tegelijk hier en elders.

In de westerse traditie wordt het lezen verbonden met debeschouwing, OfweI in zijn religieuze variant(contemplatie,meditatie) als in de vorm van theorie of reflectie.Het Griekse werkwoord theorein betekent oorspronkelijk:aanwezig zijn bij en getuige zijn van de verschijning van hetgoddelijke." De filosofische traditie heeft dit deelsgeseculariseerd tot contemplatie van de waarheid. Wijsheiden inzicht, als een 'profaan' contact met het goddelijke,vervangen zo het 'verjongend' ritueel van het contact met dewaarheid. Lezen is altijd, op de een of andere manier, ensinds het vroegste begin, gerelateerd aan kennis en wijsheiden het goede leven. Het is niet een middel of de weg naar,maar reeds een deeI van het goede leven. In de cultuur vanhet Westen staat de figuur van de lezer voor het vitacontemplativa, voor het afstand nemen van wereldlijke zakenen het cultiveren van het spirituele leven, tegenover het vitaactiva met zijn geloof in de wereld en het belang van hethandelen. De handeling van het lezen neemt het bewustzijngeheel in beslag en isoleert van de omgeving, maar niet zoradicaal als de droom of de slaap, en zelfs niet zo volledig alshet kijken naar een film of een toneelstuk in een verduisterdezaal, De lectuur is niet een 'trip'. Zich concentreren op eenbladzijde (even-zo zich concentreren op het scherm van eene-book) gaat altijd nog gepaard met een zeker besef van waarmen leest, en van het bestaan van de tekst als een boek ofeen object in de wereld. Een tekst op een blad papier is nieteen 'verschijning', zoals een theaterstuk of een stuk muziek.

Juist daarom is de sluipmoord tijdens het lezen, terwijl iemandonbeschermd is omdat hij zijn omgeving vergeet, een vormvan heilig schennis, net zoals het doden van een persoon dieslaapt of bidt Een tekst verschilt ook van een schilderij in de zin dat eentekst geen 'vol' beeld is, maar bestaat uit tekens die staantegen een neutrale achtergrond die zelf geen betekenis heeft.Tekens moeten ontcijferden niet bekeken worden. Dit houdt indat een tekst de blik niet vast houdt zoals een schilderij. Hetherkennen van het teken volstaat. Daardoor gaat de bliktijdens het lezen ook gedurig weg van het blad, kijkt men op,en dat steevast bij het omdraaien van de bladen. De lectuurwordt dus gedurig licht onderbroken. Men wordt nooit geheelopgeslorpt, maar pendelt op een bijzondere manier heen enweer tussen de wereld en de wereld van het boek.3
Wat zijn de ruimtelijke implicatie van het lezenDe openbare bibliotheek als een plaats voor contemplatie enhet vergaren van kennis is afhankelijk van een simpele, maarallerbelangrijkste bezigheid, namelijk het lezen zelf. De vraagis dus hoe deze plaatservaring deel kan worden van deleeservaring en welke rol architectuur kan spelen om deleeservaring te versterken. Lezen is dus een drempelervaring:men is geconcentreerd op een ‘elders’, maar heeft tegelijkeen duidelijk besef van het ‘hier’, waar men leest. Dit betekentdus dat de leeservaring voor een deel wordt bepaald door deplekervaring. Naast het feit dat het eigen lezen in debibliotheek wordt gespiegeld in de studerende mensen er omheen, houdt de lezer door de relatieve absorptie enconcentratie de blik bij de tekst, maar tegelijk ziet en ruikt hijook het papier, voelt het papier en het gewicht van het boek,hoort het geritsel van de bladzijden en laat de ogen dwalenover de tafel en de muren van de kamer, tot het raam, hetlandschap, de lucht terwijl men tegelijk toch nog geheel ‘in hetboek’ zit.
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In het ontwerpen van dat ‘hier’ kan men twee fudamentelerichtingen kiezen. In zijn ‘pure’ vorm zou de leeservaring ineen gespecialiseerde technische leesruimte plaats kunnenvinden. Een ruimte waar de verstrooiing door de omgevingwordt uitgesloten, zoals dat bijvoorbeeld gebeurt bij eentelefooncel of een douchcabine. Verschaffel constateert dat ereen tendens is naar het ‘dimmen’ van omgevingsprikkels.Maar misschien is deze capsulaire aanpak te radicaal vooreen concept voor een totale bibliotheek omdat het voorbij gaataan het sociale aspect van het lezen waarbij men zich bewustis van het eigen lezen doordat het gespiegeld wordt in demensen er om heen die hetzelfde doen. (als dat mogelijk is) ‘Sapientia aedificavit sibi domum’ (De wijsheid heeft zichzelfeen huis gebouwd).Volgens Verschaffel heeft de lange geschiedenis van hetindividuele stillezen heeft een beperkte reeks van typischeleessituaties en leesplaatsen opgeleverd. In het boek watnaar aanleiding van het event is gepubliceerd vat Verschaffelde complexe iconografie van het lezen samen in eentaxonomie die vijf situaties onderscheidt:
1. Binnen thuis lezen:Juist omdat men tijdens het lezen zichzelf en zijn omgevingenigszins vergeet, en tijdelijk niet waakzaam is, moet deleesplaats beschermd en veilig zijn. Men kan niet lezenwanneer men zich bedreigd voelt. Het model van de veiligeplek is vanzelf sprekend de intimiteit, het interieur, thuis. Meteen boek in een hoek. De kamer, de stoel, bij het vuur, in delichtkring van een lamp, in bed, of - zoals Sint-Hieronyrnus - ineen grotto, in een 'energizingcell'3

In de lezing noemt Verschaffel nog een subcategorie die inhet verlengde van deze eerste catergorie gezien kan wordennamelijk de ommuurde tuin. Deze tuin kent ook een hogemate van intimiteit.
2. Buitenlezen.Wanneer de lectuur ingekeerdheid en afzondering vraagt, isde natuur, ver van de drukte en het lawaai van de mensen,een geschikte plaats. De wildernis, de hut in het Zwarte Woudof in de fjorden, de woestijn, het woud, hetstrand...:overalwaar, wanneer we de ogen opslaan, we onsver van de mensen bevinden, in een leeg landschap, zonderal wat onze nieuwsgierigheid en interesses wekt.3
3. Lezen te midden van de massa.Het moderne equivalent van de woestijn en de wildernis is: demassa en de grootstad. De grootstadervaring is, zoalsdichters en denkers als Baudelaire en Simmel beschrevenhebben, intens en overweldigend, maar het moderne individuheeft geleerd om alleen en anoniem te zijn te midden van demassa. De lectuur is een manier om zich af te zonderenvergelijkbaar met wat nu de walkman doet. Temidden van dewir war en het lawaai van de mensen en het verkeer kan menlezen op een bank, in een cafe, in de trein, naast hetzwembad, op de luchthaven, en de omgeving herleiden toteen klanktapijt. Een tekst of boek opent een zieht op eenwereld elders, waarop we ons kunnen richten, en tegelijk nuen dan de blik opslaan en verstrooid kijken naar al die druktevan mensen en dingen, als naar een vreemd schouwspel datons niet aangaat. Naast deze drie typische leessituatiesonderscheid ik nog twee andere

situaties waar bij de lezer die de ogen opslaat niet een ofander symbolisch geladen beeld van de 'Wereld' ontmoet,maar veel boeken ziet.Alison Smithson citeert in haar interpretatie van de figuur vanSint-Hieronyrnus de heilige die schrijft dat hij, toen hij dewoestijn introk, alles kon achterlaten behalve zijn bibliotheek:'But the library I had built up with such pain and ardour inRome, I could not bring myself to do without.'3
4. Lezen in de studeerkamerDe studiola. Lezen in een eigen, private leeskamer, meteenschrijftafel, leesstoel en volle boekenkasten. Lezen is, in dezeruimte, sterk betrokken op het schrijven. Het is opmerkelijk datwe niet de gewoonte hebben om boeken weg te bergen, zoalsgebruiksvoorwerpen, maar dat we ze goedzichtbaar bewareninleef-en woonruimtes. Boekenkasten staan ergenshalverwege meubels en decoratie. Wat betekent het omomringd te zijn door de eigen boeken? Een persoonlijkebibliotheek is de accumulatie van al wat men gelezen heeft engekozen heeft om te willen lezen. Het is de collectie vanboeken die, zoals Walter Benjamin heeft geschreven, onsleven gekruist hebben, en onze geest en ons geheugenvullen. "Een persoonlijke bibliotheek is het geheugen theatervan een individuele leesgeschiedenis.3
5: Lezen in de bibliotheek.Een persoonlijke bibliotheek is zoals een kunst verzameling ,een openbare bibliotheek is zoals een kunstmuseum. Hierleest men, niet te midden van wat men kent of waar men meevertrouwd is, maar leest men tegen de druk en de
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terneerdrukkende aanwezigheid in vanal watgeschreven is,men zelf nog niet gelezen heeft, en nooit zal kunnen lezen. Inde openbare bibliotheek hangt daarom een bijzonderemelancholie, en ze wekt soms een bijzondere vorm vanagorafobie op. Men leest er, niet omringd door de eigenleesgeschiedenis, maar bekeken door de Geschiedenis en deCultuur, De enige -belangrijke-troost is dat men niet alleenleest. In de openbare leeszaal worden alle lezers eenschouwspel voor elkaar, en men is er getuige van hoeanderen in hun lectuur verzinken en zo, in stilte, het verledencollectief wordt door gegeven. Het is het fascinerendeschouwspel van lezen en schrijven als een continuproces,gedragen door het gezamenlijk werk van een onzichtbare,anonieme gemeenschap3.
Een paleis voor het lezenVerschaffel betoogd de bibliotheek van de eenentwintigsteeeuw voor te stellen als een ‘leespaleis’. Als een openbareplaats waar mensen naartoe gaan om te lezen (zowel deanaloog als digitaal). De reden om te lezen in het ‘leespaleis’zou dezelfde soort reden moeten zijn als waarom mensennaar concerten en festivals gaan om muziek te horen die zeook thuis of op de radio kunnen horen. Verschaffel ziet debibliotheek als een soort locus aemonus:De bibliotheek dus als locus aemonus, als een variatie van'Iieflijke plaatsen' waar het goed is om lezen, en men kankiezen tussen het cafe, de bookshop, de stille studieruimte,het leessalon met haard vuur en pianomuziek, individuelesobere studiecellen, een besloten leestuin met murmelendefontein of een dakterras om al wandelend te lezen, eenleestoren, etc….3

Wat een ‘leespaleis’ zou moeten doen is de voorwaardenscheppen voor een comfortabele, intense en gevarieerdeleeservaring. Per definitie zouden dit soort leespaleizen zelfniet veel boeken hoeven te bewaren. Mogelijkerwijs nogbelangrijker is dat het leespaleis de levensvorm van het‘beschouwende leven’ en de oude cultuur van het lezen eenpublieke plaatsen waardigheid geeft.
Wat staat er op het spel in het 'architectuurprogramma'
voor de bibliotheek van de 21eeuw?Meer dan ooit daarvoor zal de bibliotheek van de 21e eeuwgaan over de betekenis en de openbaarheid van het lezen.Het gaat niet meer om hoe boeken of ander gedrukt materiaalwordt bewaard, ontsloten en uitgeleend worden. De informele‘lezen’zal deel uit blijven maken van het leven van mensen -enigszins vergelijkbaar met de mensen die nooit naarconcerten gaan maar toch muziek luisteren op de radio ofmp3-speler. Verschaffel laat ons achter met het volgende:...Wat echt op het spel staat, en veel moeilijker ligt, is evenwel het verlies van de sterke tegenwoordigheid en de publiekebetekenis van het collectieve geheugen en de geschiedenis.Dat geldt reeds voor het private, stillelezen. Wat betekent dat,als er na een lang leven van lezen en schrijven, enkel langereeksen 'bestanden' op een computer overblijven? Dat eenlang leven van lezen en schrijven nauwelijks een spoor achterlaat in de wereld en de omgeving geheel intact laat?Is dat niet even bizar als het gezicht van een man of vrouwdie na een lang en vol leven nog het rimpelloos gezicht heeftvan een twintigjarige, alsof er niets gebeurd is?

Wat betekent het dat het duizendjarig collectief werk vanlezen en schrijven niets maakt in de wereld, maar verborgenwordt achter schermen en zoekmachines?En dit alles geldt nog veeI meer voor het publieke lezen. Menzou immers kunnen argumenteren dat al wat een persoon inzijn eigen leven gelezen en geschreven heeft een deel vanhemzelf is geworden, levend blijft in zijn persoonlijkheid engedrag, en zo deel neemt aan de wereld. Men kanherinneringen hebben zonder souvenirs te bewaren. Maarkunnen we een besef hebben van al wat reeds gedacht engeleefd en geschreven is, wanneer dat krimpt tot het getal vanhet aantal hits van een Googlesearch? Een enkel boek uit debibliotheek, een ding dat bestaat als een 'Iichaam' in dewereld, lijkt werkelijk er dan een lange bibliografie op hetscherm, omdat dat boek gereisd heeft door de tijd en ruimtewaar in ook onze lichamen rondlopen, omdat dat boek ergens'vertrokken' is bij de schrijver om uiteindelijk bij mij tebelanden, verder met mij mee te verouderen en mij teoverleven. Een boek heeft een leven, het verbindt tijd, een filedoet dat niet. Hoe kunnen we geloven in hetgemeenschappelijk project om kennis, inzicht en wijsheid teverzamelen, wanneer die niet, op de een of andere manier,accumuleren in de wereld, waar we ze kunnen zien?31 M. Provoost, Hugh Maaskant: Architect van de vooruitgang p263/264,Uitgeverij 010, Rotterdam, 20032 http://nl.wikipedia.org/wiki/Cultuur3 Rients Dijkstra & Janson Hilgefort, Markus Miessen, Katherine Rosmalen,  Linda Vlassenrood. Huib Haye van der Werf, Ester van der Wiel & Jurgen  Bey,The Architecture of Knowledge, The Library of the Future, 2010 Nai  Publishers, Rotterdam4 http://www.kb.nl/pr/pers/watis.html5 http://www.kb.nl/bst/beleid/missie.html6 http://www.urbanmag.be/artikel/952/architectuur-en-literatuur-reflections-  imaginations7 http://michelwesseling.me/2012/01/06/de-ob-als-proxyserver8 https://www.libis.be/files/downloads/LIBISzine_Nr3_032012.pdf



50 LEZEN IN DE NATUURLEZEN IN DE GROTTO

LEZEN IN DE STUDIOLO

LEZEN IN JE EIGEN HUIS

LEZEN IN DE 'URBAN JUNGLE'LEZEN IN DE OMMUURDE TUIN

LEZEN IN DE OPENBARE BIBLIOTHEEK
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Onderzoeksvraag DeelvragenNu de nieuwe functie van het bankgebouw bekend is,moet worden onderzocht op welke manier het gebouwarchitectonisch kan worden bewerkt zodanig dat hethelpt de openbare functie van staatsbibliotheek teversterken.Voortvloeiend uit het onderzoeksdoel van het atelier isde volgende onderzoeksvraag geformuleerd:Heeft het bankgebouw de ruimtelijke eigenschappen en/ of de (intrinsieke) openbare kwaliteiten van eenopenbaar gebouw  en op welke wijze zullen deze derichting en de wijze van de architectonische bewerkingbepalen in het transformatieproces van nationale banknaar nationale bibliotheek?
Om de transformatiestrategie te kunnen bepalen zal decentrale onderzoeksvraagonderverdeeld worden in devolgende deelvragen. Naar mate het gebouw meereigenschapen van een openbaar gebouw vertoont, zalde architectonische bewerkingIn welke intellectuele traditie kan het gebouw wordengeplaatst?Van welke traditie wordt juist afstand gehouden?Was de ontwerper naar goed functionalistischeconventie een doorgeefluik van de wensen vanbuitenaf, of kan misschien een eigen striktarchitectonische agenda worden genoteerd?Hoe kan de houding van de ontwerper en degrammatica die hij gekozen heeft in verband wordengebracht met de invloed van de publieke en privateinstituties die bij de opdracht betrokken waren?

Werd de ruimtelijke context serieus genomen?Wat zijn de formele of stilistische eigenschappen van dearchitectuur?Hoe gaat de ontwerper om met monumentaliteit?Welke kenmerken van een openbaargebouw heeft hetbankgebouw?Kan het bankgebouw opgevat worden als Grossform?Kan het gebouw de monumentenstatus krijgen?
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56 Duintjers derde weg
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Gemeentehuis Landsmeer 1955 - 1969
Thomaskerk Zeist 1959 - 1962

School AmsterdamChristelijk Lyceum Buitenveldert1959 - 1963
Sionskerk Arnhem 1960 - 1963

DNB Amsterdam 1960 - 1968

In welke intellectuele traditie kan het gebouw geplaatst worden?Duintjers ontwikkeling als architect laat zich het bestebeschrijven door zijn professionele carrière op te delen intwee periodes: een vooroorlogs en een naoorlogse. Zijnbeginperiode start in het atelier van Le Corbusier waar hijongeveer twee jaar werkzaam is. Na twee jaar keert hij terugnaar Nederland, waar hij zich in Amsterdam vestigt alszelfstandig architect. Zijn eerste bouwwerken, eenvakantiehuis in het Drentse Borger en een woonhuis teLeeuwarden, verraden nog de invloed van Le Corbusier. Hetlijkt erop dat hij zijn affiniteit met de filosofie en vormentaalvan Le Corbusier wil testen, om er vervolgens achter tekomen dat die onvoldoende is om op voort te bouwen. Tochkan gesteld worden dat hij, ondanks het feit dat hijgrotendeels afstand doet van de filosofie en vormentaal vanLe Corbusier, wel trouw blijft aan diens vijf basisprincipes voorhet ‘Nieuwe Bouwen’. Daarbij vanzelfsprekendgebruikmakend van de mogelijkheden van gewapend beton.In deze eerste, vooroorlogse periode, toont Duintjer affectievoor het gedachtegoed van het genootschap Architectura etAmicitia1.

Als het niet lukt om het genootschap voor het ‘NieuweBouwen’ te winnen, flirt hij met De 8 en De Opbouw.Uiteindelijk ontstaat hier al snel een conflict, omdat de jongeregeneratie vindt dat het functionalisme in het ‘Nieuwe Bouwen’te ver is doorgeschoten. Deze groep splitst zich af en noemtzichzelf Groep 32.Duintjer, die overigens nooit lid van Groep 32 wordt,sympathiseert wel met het gedachtegoed van de groep. Deleden, onder leiding van Staal, noemen zich traditionelefunctionalisten. Naast functie vinden zij vorm en schoonheidook belangrijk. Ze willen het kunstzinnig aspect van hetbouwen weer nieuw leven inblazen. Ook is voor de leden demaatschappelijke relevantie van het bouwen niet meer zodwingend aanwezig.Zoals het bovenstaande aangeeft, wordt het architectuurdebattijdens Duintjers beginperiode gekenmerkt door een‘richtingenstrijd’ tussen het nieuwe en het traditionele bouwen.Aan dit debat neemt hij, zoals gezegd, slechts zijdelings deel.

Het beste kan hij, wat de vooroorlogse periode betreft,ingedeeld worden bij de jongere generatie van architectenbinnen het ‘Nieuwe Bouwen’, die zich niet voor honderdprocent scharen achter de streng functionalistischeopvattingen van de ouderen.Zijn naoorlogse periode wordt gekenmerkt door eenexperimentele fase, waarin hij een zoektocht onderneemtnaar een ‘eigen’ architectonische grammatica. Hierin besluithij zijn eigen weg te gaan waarbij hij onbevangen staattegenover de heersende opvattingen. Op deze wijze soleerthij tussen de stromingen door, sterke punten oppakkend enzwakke punten verwerpend. Duintjer kan dan ook gezienworden als een architect van ‘de derde weg’. Een weg waartechniek en vormgeving, of in zijn eigen woorden, techniek enesthetica, samengaan, elkaar aanvulden en tot eencompromis komen. Deze opvattingen worden in denaoorlogse periode wel als ‘shake hands architectuur’aangeduid. De strakheid en abstractie van het Modernismeworden gecombineerd met traditionele elementen. Het is eenontmoeting tussen beton en baksteen, tussen techniek envormgeving.



59Schiphol: 1961 - 1967
Provinciehuis Zwolle 1961 - 1972
Johanneskerk Rijswijk: 1962

Woonhuis Bergen: 1962 - 1964

Fabriek Amsterdam: 1964
Pinksterkerk Amsterdam: 1962 - 1964

Woonhuis Amsterdam: 1964

Andreas ziekenhuis Amsterdam: 1965 - 1969
Bankgebouw ABN Amsterdam:1966 - 1973

Provinciehuis Assen: 1968 - 1973

Architecten die als een inspiratiebron voor Duintjer dienen,vertegenwoordigen alle stijlstromingen. Hij heeft zich duidelijklaten inspireren door de humanistische inslag van Berlage,functionalistische ideeën en vormtaal van Frank Loyd Wrighten Mies van der Rohe en de constructief architectonischexpressie van Japanse architectuur.‘Hij was een purist, op zoek naar een ontwerpsystematiek diewellicht school in de wetmatigheid van geometrische figurenen hun vermenigvuldiging van klein naar groot, of omgekeerdin hun deling van groot naar klein’ 2
Aldus een typering van zijn collega Pennink. Het, nauitbreiding flink aangetaste, bankgebouw aan hetFrederiksplein is het gevolg van deze ontwerpmethodiek. Hetgebouw wordt gekenmerkt door rechthoekige ‘open’bouwvolumen, uitgevoerd in architectonisch krachtiguitgewerkte, ritmerende draagconstructies die in het zicht zijngelaten. Hij probeert de ruimtelijke en organisatorischeessentie te doorgronden, wat zich vertaalt in openplattegronden. De gevels worden voorzien van krachtigehorizontale, ver uitkragende vloeroverstekken met groteglazen puien. Of met de woorden van Jeroen Schilt:

Van geforceerde ‘vormwil’ is nergens sprake, evenmin vaneen onzeker zoeken naar andere ontwerpoplossingen.Daarom is zijn werk krachtig en a-modieus à la Mies van deRohe, sociaal en humaan in Berlagiaanse zin en op eengeheimzinnige ‘Japanse’ manier zelfs on-Hollands poëtisch.3Al met al is het Duintjers intentie geweest om techniek enesthetica in harmonie te brengen. Dit kan gezien worden alsde constante factor in zijn naoorlogse periode. Dus geenModernisme of Traditionalisme, maar ‘Shake Hands’!

bronnen:3 Bureau Monumenten & Archeologie, MA Jeroen Schilt,  http://www.duintjercs.nl/DuintjerCs.pdf1/2 P.K.A. Pennink, Marius Duintjer Architect, 1986,    Architectengroep Duintjer BV, AmsterdamVan Blijeveld M., Claasen T., M.F. Duintjer 1908-1983, StichtingBonas, Rotterdam, 2007
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Van welke traditie wordt juist afstand gehouden?

Amsterdamsche Bank aan het Rembrandtplein Amsterdamsche Bank, de plint toont de 19e eeuwse banktypologie
DNB aan de turfmarkt, 19e eeuwse banktypologie DNB aan de turfmarkt, representatieve 19e eeuwse gevel

DNB aan het Frederiksplein: bankgebouw volgens een kantoortypologie

Toen in 1967 het hoofdkantoor van De Nederlandsche Bankaan het Fredriksplein werd voltooid, liet de bank een penningslaan met de tekst: ‘Nieuwe gebouwen, het oude vertrouwen’.De bankdirectie moest zich destijds ongetwijfeld zeervooruitstrevend hebben gevoeld om als eerste een nieuweweg in te slaan. De traditie ging overboord en men gaf zich inzijn geheel over aan het ‘modernisme’.De traditionele ‘monumentaliteit’, een eerste vereiste voornegentiende-eeuwse bankgebouwen, ging zogezegdoverboord. Geen zichtbare metersdikke muren met vuistdikkestaven als tralies, zoals voordien algemeen gebruikelijk. Hetgebouw moest ontdaan worden van al zijn deftigheid en ernst.Eigenschappen die daarvoor als volstrekt wenselijk werdenbeschouwd. De stijl die voorheen werd gebruikt voor dezestatige representatie was het Amsterdams Classicisme. Nubrak er een nieuwe tijd aan, een tijd waarin Classicisme geensynoniem meer was voor betrouwbaarheid.' Het ontwerpen van een negentiende-eeuwse bankbetekende destijds het construeren van een onneembarevesting, met vervaarlijk traliewerk. Een gebouw waarin niet demens, maar het geld centraal stond.Men zou kunnen spreken van een gebouw met levenlozegeslotenheid. Duintjers werk mist deze pretenties. De menskwam in zijn ontwerp centraal te staan en door de modernetechniek was het niet meer nodig te demonstreren dat menmet de beveiliging rekening had gehouden.1

De bankdirectie koos voor een ‘eigentijds’ kantoorgebouw alsbankgebouw. Men streefde ernaardat het eruit zou zien als een geraffineerd en modernverdedigingsbouwwerk met ‘openheid’ en veel glas.Alsof de bankdirectie wilde zeggen: iedereen mag zien wat wedoen. Toch werd deze openheid weer grotendeels teniet gedaandoor min of meer ad hoc ogende veiligheidsmaatregelen.In plaats van ‘levenloze geslotenheid’ ontstond er een ‘levenlozeopenheid’.2 bronnen:J.J. Vriend, De Groene Amsterdammer, 11 maart 19611/2  J.J. Vriend, De Groene Amsterdammer, 12 augustus 1967Dit is dan ook de tragedie van het gebouw, de openheid vanhet gebouw bleek onverenigbaar met de bankfunctie. OokDuintjer kon niet ontkomen aan het eeuwenoude bankmotto:safety first!
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Was de ontwerper naar goed functionalistische
conventie doorgee:uik van  de wensen van buitenaf, of
kan misschien een eigen strikt architectonische agenda
worden genoteerd?
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Was de ontwerper naar goed functionalistische conventie doorgee:uik van  de wensen van buitenaf, of kan misschien een eigen strikt
architectonische agenda worden genoteerd?Dat Duintjer niet het doorgeefluik van de bankdirectie was, isgoed zichtbaar in de overall compositie van het gebouw.Duintjer genoot het vertrouwen van de bankdirectie en kreegveel vrijheid. De enige beperking die werd opgelegd, was deplek en de grootte van het belangrijkste programmaonderdeel:de kluis.De zuiver functionele eisen hebben het de architect dus bijvoorbaat onmogelijk gemaakt aan dit allerbelangrijksteelement van de bouwopdracht een duidelijke expressie tegeven, op welke plaats en in welke vorm dan ook. De kluis zitgrotendeels onder de grond, gelegen aan het Frederiksplein.Tussen en rondom deze organisatorisch strikt bepaalde plaatszijn de ruimten geprojecteerd die met de onmiddellijkegeldcirculatie te maken hebben. Voor het overige deel van hetgebouw heeft de directie van de bank Duintjer verrassendveel vrijheid gegeven, althans heel veel meer dan in vroegeretijden voor mogelijk gehouden zou zijn.Op de nagenoeg vierkante plattegrond omsluit dit complexeen binnenplaats die op zeer veel plaatsen open verbindingenheeft met de aangrenzende straten. Dit wordt gerealiseerddoor een ‘opgetilde’ lage randbebouwing met eenasymmetrisch geplaatste toren.

Duintjers architectonische vrijheid komt vooral tot uiting in devan ‘monumentaliteit’ gestripte gevel. Dit kan gezien wordenals de grootste trendbreuk met het verleden, destijds was degevel het visitekaartje van De Nederlandsche Bank. De gevelmoest, overeenkomstig De Nederlandsche Bank, statig enrepresentatief zijn. De stijl die gebruikt werd om dit uit tebeelden was het Amsterdams Classicisme. Duintjerseigentijdse aanpak betekende dat het bankgebouw gestriptwerd van al zijn architectonische waarde, zelfs de entree vanhet gebouw is nergens echt gemarkeerd. Daarnaast koos hijzeer bewust voor de ‘moderne’ glaswand als duidelijkescheiding tussen binnen en buiten.Duintjer stelde de mens in het gebouw centraal, niet het geld.De veiligheidseisen die gepaard gaan met het bewaren vangeld werden op de tweede plaats gesteld. Hierdoor kangesteld worden dat het bankgebouw ‘opener’ is geworden dangoed is voor de bankfunctie. Zo moest de ruimte onder de‘opgetilde’ laagbouw weer afgesloten worden door een 400meter lang stalen hekwerk. Ook de veel gefotografeerde trapin het publieke gedeelte van de kashal is nooit gebruikt,omdat die direct toegang verschafte tot het hoger gelegenwaardegebied3.

Überhaupt is de plaatsing van het publiek toegankelijkegedeelte van de kashal merkwaardig te noemen. Ze isletterlijk middenin het waardegebied gelegen, sterker nog,bovenop de kluis. Vandaag de dag is deze functie, uitveiligheidsredenen, verplaatst van de noordvleugel naar dewestvleugel, direct naast de ingang. Terugkijkend kangeconcludeerd worden dat Duintjers eigen agenda te ver isdoorgeschoten. Het bankgebouw is te ‘open’. Hierdoor heeftDuintjer ervoor gezorgd dat het bankgebouw geenbankgebouw wil zijn!

400 meter stalen hekwerk dat het bankgebouw hermetisch afsluit van debuitenwered nooit gebruikte monumentale trap kashal: de trap verbindt de publiekekashal met bovenliggende waardegebied.veiligheidszones beganegrond veiligheidszones eerste verdieping
drsn noord-zuid: kashal ligt rondom ingesloten in het waardegebied

bronnen:J.J. Vriend, De Groene Amsterdammer, 11 maart 1961J.J. Vriend, De Groene Amsterdammer, 12 augustus 19673 Interview met dhr Ton (A.M.) Lansdaal, Manager VisitorscentreCommunications van de Nerderlandsche Bank

KASHAL
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68 Van ruilen komt huilen!
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Kan de houding van de ontwerper en de grammatica die
hij gekozen heeft in verband gebracht worden met de
invloed van de publieke en private instituties die bij de
opdracht betrokken waren?
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Kan de houding van de ontwerper en de grammatica die hij gekozen heeft in verband gebracht worden met de invloed van de publieke
en private instituties die bij de opdracht betrokken waren?

1e versie van het ontwerp met een gesloten hof stedenbouwkundige situatie met gesloten hof plattegrond met gesloten hof

Er zijn twee partijen aan te wijzen die Duintjersontwerphouding hebben beïnvloed. Als eerste speelde deopdrachtgever een belangrijke rol. Daarnaast had degemeente Amsterdam ook de nodige inbreng, voornamelijkmet de locatieruil van Turfmarkt naar Frederiksplein.In zijn artikel ‘De Nederlandsche Bank of koekoeksjong’constateerde monumentenvoorvechter Geurt Brinkgreve in1956 dat de stadskern al jaren ‘het toneel van een vreemd enmacaber spel’ was geweest. De voornaamste spelers warende Gemeente-Universiteit, het Stadhuis, het Binnengasthuis,een groot papierbedrijf en De Nederlandsche Bank. Dielaatste had het snode plan om als het Binnengasthuis zouverhuizen, ‘dit ganse terrein, op een smalle strook na diebeschikbaar blijft voor de universiteit te verwerven en leeg teslopen’ aldus Brinkgreve.
Eerder in 1954 schreef De Nederlandsche Bank al eenprijsvraag uit voor een nieuw bankgebouw aan de oudeTurfmarkt, dat zich zou uitstrekken over een groot deel vanhet Binnengasthuisterrein. Aanvankelijk stemde geen van deingezonden ontwerpen tot volle tevredenheid, al behoordenprominente architecten als Berghoef, Dudok en Duintjer tot deinzenders. In tweede instantie won Duintjer met een gewijzigdontwerp. Naar mening van de jury was hij er nu ingeslaagdeen gebouw voor 1200 medewerkers te ontwerpen dat zichsoepel voegde naar de binnenstedelijke schaal.De Commissie voor de Oude Binnenstad had zich hiermeepositief uitgesproken over de stedenbouwkundige inpassingvan het ontwerp. Onder de Amsterdamse bevolking ontstonder echter onrust over de benodigde sloop van een aantalmonumentale panden aan de Oude Turfmarkt en vooral deomvang van het bankgebouw. Het zou een kolossaalkantoorgebouw worden, ‘een mammoetsteenkolos, een soortRotterdams Handelsgebouw,’ waarschuwde GeurtBrinkgreve.

Bovendien was nog steeds de universiteit als gegadigde voordezelfde locatie in beeld. Deze instelling kon bij de bevolkingop meer sympathie rekenen dan de bank. Reden daarvoor isdat de Amsterdammers geen enkele geestelijk binding voeldemet de bank.Door alle tumult rond de locatie aan de Turfmarkt werd directnadat alle plannen voor De Nederlandsche Bank wardengoedgekeurd, besloten over te gaan tot eenvoudigeruilhandel. Deze wisseling van locatie werd geïnitieerd dooreen [of enkele mannen], die in ieder geval machtig genoegwaren om de gemeenteraad buitenspel te houden. Deuniversiteit kreeg op deze wijze beschikking over hetBinnengasthuisterrein. Op het Frederiksplein zou een‘eigentijds monument’ voor de bank verrijzen. Het zou eenuiting moeten worden van de algemeen gewenstecityvorming.
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2e versie waarbij het gebouw zich opent naar de stad. 2e versie waarin het gesloten hof verdwijnt

Duintjer kende de locatie op het Frederiksplein goed. In 1936had hij samen met Auke Komter een ontwerp ingezondenvoor een nieuw stadhuis op die plek. In 1954 was echter naampel overleg besloten het stadhuis op het Waterlooplein tebouwen, waardoor het mogelijk werd het Fredriksplein vooreen operagebouw te bestemmen. Nadat dit plan voor eenoperagebouw - waarvoor Bijvoet en Holt al bezig waren meteen voorlopig ontwerp - weer was verhuisd naar het terreinvan de Oude Rai aan de Ferdinand Bolstraat, kwam de locatievrij voor De Nederlandsche Bank.De directie was voortvarend in het bepalen van de estheticavan het nieuwe bankgebouw. Het moest een volstrekt sterielgebouw worden waarin volledig werd afgezien vanarchitectonische waarde. In ieder geval was volstrekt duidelijkdat het niet het vestingkarakter van 19e eeuwse bankgebouwmocht krijgen.Duintjer kreeg naast deze eisen verder volledige vrijheid,natuurlijk moest wel voldaan worden aan de voor de bankgeldende veiligheidseisen. Duintjers ontwerp kwam in 1960soepel door de Commissie voor de Oude Stad.

Hij had lage randbebouwing getekend rondom eenbinnenplaats, plus een asymmetrisch geplaatste toren net uitde as van de Utrechtsestraat. Wel lokte de hoogte van detoren discussie uit, vooral toen Duintjer een verhogingvoorstelde van 55 naar 75 meter. Tegenover de vrees datdeze hoogte de maat van de oude grachtenbebouwing zougaan overheersen, stond het enthousiasme van dearchitectleden van de commissie: zij zagen de hogere torenjuist als een winstpunt in architectonisch opzicht. De groterehoogte zou het omvangrijke plein meer spanning geven.En wat betreft het aanzicht uit de binnenstad betreft, die waszo ‘picturaal en rijk aan schoonheid, dat een hoge bouwvormop dit punt daaraan geen afbreuk zal doen’, aldus architectlidKomter. Uiteindelijk werd de gebouwhoogte vastgesteld op 72meter.Duintjers houding en grammatica zijn dus minimaal beïnvloeddoor partijen van buitenaf. Hij kreeg praktisch carte-blanchevoor het ontwerp en stedenbouwkundige inpassing. Zijnkeuzes worden dan eigenlijk voor een groot deel bepaald doorde twee locaties. Het meest interessante daarbij is deontwikkeling van de ‘openheid’ van de gebouwen.

De opvolgende ontwerpvoorstellen voor het bankgebouwkregen steeds meer ‘openheid’. Dit is goed te zien aan deontwikkeling van de pleintypologie. Het eerste voorstel voorde Turfmarkt had nog een gesloten hof, bij het tweedevoorstel opende het hof zich naar de binnenstad enuniversiteit. Werd er in de eerste twee voorstellen nog nietgebroken met de 19e eeuwse banktypologie. Die gekenmerktwerd door een hoge gesloten plint, aan het Frederikspleinverdween de plint door het totale volume van het maaiveld opte tillen. Ingegeven door de locatie koos Duintjer, aan hetFrederiksplein, voor een aaneenschakeling van meerderepleinen. Dit resulteerde in het feit dat, in ieder geval visueel,het plein en de straat in elkaar overvloeiden. Grammaticaalgezien was er maar weinig terug te vinden van de ideeën ende vormentaal uit de prijsvraagperiode. Tegenover desoepele, in het weefsel van de binnenstad voegendeplanorganisatie en beweeglijke verschijningsvorm stond nueen strenge en geometrische ordening. Deze werdongetwijfeld mede ingegeven door de locatie.Tegenstanders van de bank op de Turfmarkt kregen hun zin,maar of ze daarmee beter af waren?bronnen:J.J. Vriend, De Groene Amsterdammer, 11 maart 1961P.K.A. Pennink, Marius Duintjer Architect, 1986, Architectengroep Duintjer BV, Amsterdam, blz 85-105J.J. Vriend, De Groene Amsterdammer, 12 augustus 1967
gevel
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1e versie van het ontwerp van de noordgevel

1e verdieping van het plan aan het Frederikspleinsituatie Fredriksplein
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74 Geen ruimte voor hoofdstedelijke allure



75Werd de ruimtelijke context serieus genomen?
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Werd de ruimtelijke context serieus genomen?

radiaal Utrechtse straat en de binnen- en buitenring (tangentialen) Frederiksplein met de fontijn
toren ligt naast de as van de Utrechtsestraat

ontwerpprincipe van de stedenbouwkundige massa van DNB
bouwvolume
deels ondergronds brengen van volume

optillen laagbouw en plaatsingvan de kantoortoren
terrasvorming om de stedenbouwkundigeimpact op omgeving te minimaliseren

Het plan lijkt volledig los te staan van de stedenbouwkundigeentourage. Een gebouw op deze plaats is zo dominerend dathet niet is los te denken van een nieuwe stedelijke inrichtingvan het Frederiksplein. Gebrek aan visie en voortvarendheidvan de dienst stadsontwikkeling voorkwam dat deze nieuwestadsstructuur er kwam.Hoezeer een massaal bankgebouw een duidelijk gegroeidstuk stadshistorie fundamenteel kan vernielen, bewijst deAmsterdamsche Bank die, te onzaliger ure aan deHerengracht gebouwd, het Rembrandtplein aan één zijdevolstrekt vleugellam maakte. Het effect was de ‘drooglegging’van de Amstelstraat, die logischerwijs tot de sfeer van hetplein behoorde.De kans om het Frederiksplein de waardigheid enhoofdstedelijke allure te geven die past bij een wereldstad alsAmsterdam, werd gemist. In plaats van het plein en gebouwintegraal te ontwerpen, staat het nu totaal geïsoleerd tussende verkeersstromen.

Idealiter zou het monumentale karakter van het bankgebouw,met zijn royale onderdoorgangen en openheid, aan de zijdevan het Frederiksplein een ruimtelijke aanloop moeten krijgendoor middel van een ruim plein. De Singelgracht zou, op zijnminst tot de Ferdinand Bolstraat, gedempt zijn en omgevormdtot een groengordel. Een groenboulevard met een waardigehoofdstedelijke allure zou vervolgens gevoeglijk het gebouw ingeleid worden. Niet de pleinfunctie van het Frederikspleinstaat centraal, maar de verkeerskundige afwikkeling van deverschillende verkeersstromen die over het plein wordenuitgegoten. Dit veroorzaakte een sterke segmentatiewaardoor het Frederiksplein niet de gedroomde ruimtelijkaanloop is voor de hoofdzetel van De Nederlandsche Bank isgeworden.1Toch is Duintjer erin geslaagd, los van het bovenstaandeprobleem, het gebouw optimaal in zijn omgeving in te passen.Hierbij heeft hij een uiterste inspanning geleverd om deimpact van zo’n groot gebouw zo klein mogelijk te houden.

Het programma werd, voor zover mogelijk, ondergrondsgerealiseerd om zo min mogelijk stedenbouwkundige massabovengronds te realiseren. Het resterende bovengrondsebouwvolume werd optimaal geplaatst om de schaalsprongtussen het gebouw en het omringende stedelijke weefsel zobeperkt mogelijk te houden. Daarom werd de toren naast deas van de Utrechtsestraat geplaatst, zodat het gebouw geenbeëindiging van deze straat werd. Door de krans vanlaagbouw van het maaiveld op te tillen, werden de tweebinnenpleinen visueel met de straat verbonden. De toren looptnaar boven taps toe, waardoor er een optische correctieplaatsvindt die de toren een extra slank aanzien geeft. Doorgebruik te maken van verspringen in de gevels ontstaat ereen ‘terrasvormig’ bouwvolume dat ervoor zorgt dat hetgebouw in de directe nabijheid slechts gedeeltelijk wordtervaren. Door gebruik te maken van veel glas in de gevel,wordt de massa gebroken.
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duidelijke eerste schaalsprong van het bankgebouw t.o.v. het fijnmazigeomliggende stedelijk weefsel in de materialisering probeert Duintjer de schaalsprong te beperken doorgebruik te maken van fijnmazige vlakverdelingen de kashal aan het Fredriksplein krijgt de schaal van het Frederikspein, deschaalsprong wordt in het interieur voortgezet

Dit effect is ’s avonds het beste merkbaar, doordat dan eigenlijk alleen de ruimte in het gebouw zichtbaar is, de stedenbouwkundige massavalt dan volledig weg. In de materialisering heeft Duintjer een, minder succesvolle, poging gedaan het schaalverschil tussen stad en gebouwop te heffen. Hij koos voor een gevelbekleding van bruine tegels met een afmeting van 10 bij 10 centimeter. De kleur werd naar verluidtgekozen omdat deze het beste zou aansluiten bij de bakstenen gevels van de omliggende bebouwing.Duintjer probeerde door de beperkte afmeting van de bruine tegels de lange gevels op te breken in kleinere eenheden. Het idee hierachterwas de schaalsprong tussen het bankgebouw en de omliggende bebouwing te verkleinen. Het is de vraag of dit het gewenste effect heeftgehad, de meningen hierover zijn verdeeld.Ook de vlakverdeling van de gevels werd verschaald. De eerste schets vertoonde nog grote vlakken, uiteindelijk werden deze in vierengedeeld. Hoogstwaarschijnlijk deed Duintjer met dezelfde motivatie.Al met al blijft het betreurenswaardig dat Duintjers project als een afzonderlijk ‘geval’ werd beschouwd, domweg verbannen werd van deTurfmarkt en aangewezen op een terrein dat eens geschikt geacht werd voor een stadhuis of opera. Toch is wel duidelijk geworden datDuintjer de volledige trukendoos heeft gebruikt om het gebouw zo goed mogelijk in de situatie te inpassen. in de materialisering probeert Duintjer de schaalsprong te beperken doorgebruik te maken van fijnmazige vlakverdelingenbronnen:1 J.J. Vriend, De Groene Amsterdammer, 12 augustus 1967



78 Eenvoudig complex



79Wat zijn de formele of stilitische eigenschappen van de
architectuur?
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Wat zijn de formele of stilitische eigenschappen van de architectuur?

'verborgen grid' stalen balklaag bedrijfsrestaurant (+3)stalen constructie laagbouw 'verborgen grid' betonnen balklaag van de laagbouw

De tweede grote ontwerpbeslissing die hieruit volgde, was hetoptillen van de krans van laagbouw. Het idee was een‘luchtige bovenbouw’ te creëren, waardoor het straatprofielaan alle zijden ruimtelijk met dat van het gebouw zelfverweven was. Op deze wijze probeerde Duintjer eenoverdekte passage te creëren als eerbetoon aan de galerij dievoorheen op deze plek stond. Het is dus opvallend dat hij depassagetypologie heeft proberen te handhaven in zijn eigenontwerp. Duintjer had zelfs aan een wandelpassage aan deSingelgracht gedacht. Een wat naïeve gedachte, omdat debankfunctie dit nooit zou toelaten.Grid / verborgen grid / bijzondere momentenGrid / verborgen grid / bijzondere momentenGrid / verborgen grid / bijzondere momentenGrid / verborgen grid / bijzondere momentenIn Duintjers ontwerp zijn nog meer duidelijke functionalistischeverwijzingen zichtbaar. Duintjer werkte in de jaren dertig bij LeCorbusier en maakte daar kennis met het bouwen ingewapend beton volgens Le Corbusiers ‘vijf punten vannieuwe architectuur’.

Duintjers gebouwen worden gekenmerkt door helderestructuren en optimale oriëntatie, en vallen op door hunzorgvuldige detaillering en materiaalkeuze. Hij had een grotevoorliefde voor natuurlijke materialen, zoals hout incombinatie met onbehandeld beton. Daaraan zou ‘daglicht’als belangrijke non-materialistische bouwsteen kunnenworden toegevoegd.Duintjers bankgebouw aan het Frederiksplein is een strengeen geometrische ordening, die gekenmerkt wordt door strakkeeenvoud en het ontbreken van overdaad. De gebruikteontwerpmethodiek kan omschreven worden als dewetmatigheid van geometrische figuren en hunvermenigvuldiging van groot naar klein, of omgekeerd in hundeling van groot naar klein. De rechthoekige ‘open’bouwvolumen, uitgevoerd in een architectonisch krachtiguitgewerkte ritmerende draagconstructie, gaf het gebouw eenconstructieve architectonische expressie. Op deze wijze werdmet minimale architectonische middelen een maximalearchitectonische rijkdom aan het gebouw meegegeven. Dittoont aan dat Duintjer niet alleen vormgeving nastreefde,maar evenzeer dat hij constructief kon bouwen.

CompositieCompositieCompositieCompositieDuintjer stelde zichzelf de vraag of het wel verantwoord wasom op het Frederiksplein, aan de rand van een van demooiste Europese binnensteden, zo hoog - ruim 72 meterboven maaiveld - te bouwen; of het wel goed was voor hettotale beeld van de stad. Hij gaf voor zijn keuze de volgendeargumentatie:‘Een ring van hoge, slanke gebouwen langs de Singelgracht,rondom de oude kern van de stad, zou een verrijking en eenverjonging van het stadsbeeld kunnen geven - eenverandering van het vertrouwde beeld van de vrij laaggebouwde binnenstad, maar geen aantasting ervan. De hogegebouwen in deze kring zouden op grote afstand van elkaarmoeten staan. Geen knellende band dus van gebouwen,welke het gevoel geeft de binnenstad van de nieuwe stad afte sluiten. Dit is dan ook de overtuiging geweest om dehoogbouw niet in de as van de Utrechtsestraat te plaatsen-dus om het straatbeeld niet af te sluiten.’1Duintjer wilde hiermee voorkomen dat het gebouw eenmassaal ‘monumentaal’ blok in de as van de Utrechtsestraatzou worden.



81

GRID: verdieping -2 BIJZONDERE MOMENTEN: verdieping -2In deze analyse wordt zichtbaar gemaakt wat de essentie van het bankgebouw is. Zoals reeds aangegeven is het gebouw opgebouwd uit eenkolommengrid waarin Duintjer bijzondere momenten heeft ontworpen in de vorm van trappen en hellingbanen. Deze momenten gevenbetekenis aan het grid, zeker omdat het grid te grof is om van zichzelf al architectonische waarde te creëren. Daarnaast heeft Duintjer opverschillende plekken in het gebouw een archtiectonische expressie meegegeven aan de constructieve balkenlagen. Deze zijn uitgevoerd inhet zicht gelaten beton, behalve in het bedrijfsrestaurant op de derde verdieping daar zijn zware stalen balken zichtbaar. Deze balklagen zijneerder ' voelbaar' dan zichtbaar als grid, door het perspectief wordt het grid aan onze ogen ontnomen doordat de repetitie van het grid opgaatin een vlak. Daarom noem ik het een 'verborgen grid'. De hierop volgende analyse zal voor de belangrijkste verdiepingen laten zien hoe hetgrid, de bijzondere momenten en het 'verborgen' grid zijn ingezet door Duintjer om een architectonisch constructieve expressie te creëren.Le Corbusier

Deze punten zijn:Les pilotis: het gebouw moet van de grond verheven wordenLe toit-jardin: het platte dak wordt als buitenruimte ingerichtLe plan libre: vrije indeling op elk niveau dankzij het skeletLa façade libre: de gevels zijn niet dragendLa fenêtre en longeur: het horizontale bandraamDe drie architectonische basiselementen die Le Corbusierhiervoor gebruikte waren: de vloer, de kolom en de trap. Ditzijn ook de drie basiselementen die Duintjer gebruikte voor hetbankgebouw. Primair bestaat het bankgebouw uit eenkolommengrid waarin de trappartijen bijzondere momentenvormen. Deze doorbreken de repetitie en geven betekenisaan de grid. Als extra architectonisch element voegde Duintjerop verschillende plekken een balkenlaag toe. Dit kan gezienworden als een ‘verborgen’ grid, omdat hij eerder voelbaardan zichtbaar is. Hoofdzakelijk voerde Duintjer deze‘verborgen’ grid uit in ‘beton brute’, alleen in de bedrijfskantineop de derde verdieping bestaat het uit in het zicht gelatenstalen balken.bronnen:P.K.A. Pennink, Marius Duintjer Architect, 1986, Architectengroep Duintjer BV, Amsterdam
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GRID: verdieping -1 BIJZONDERE MOMENTEN: verdieping -1
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GRID: begane grond VERBORGEN GRID: begane grondBIJZONDERE MOMENTEN: begane grond
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VERBORGEN GRID: verdieping +1BIJZONDERE MOMENTEN: verdieping +1GRID: verdieping +1
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BIJZONDERE MOMENTEN: verdieping +2 (insteekverdieping)GRID: verdieping +2 (insteekverdieping)
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BIJZONDERE MOMENTEN: verdieping +3GRID: verdieping +3
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VERBORGEN GRID: verdieping +3BIJZONDERE MOMENTEN: verdieping +3GRID: verdieping +3
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1. hellingbaan parkeergarage westplein
2. monumentale trap naar directievleugel

3. openbare trap naar kashal

1

2

3
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4. trap in de directievleugel

5. trappenhuis toren6. trap in publiek kashalmorfologiekaart Amsterdam

4
5

6



90 van groot naar klein en visa versa

noordgevel westgevel zuidgevel oostgevel

noordgevel

Gevel: form follows functionGevel: form follows functionGevel: form follows functionGevel: form follows functionDuintjer hanteerde voor zijn werk sterke geometrischevormen. Hij gebruikte het vermenigvuldigen van de vormen, ofandersom het delen van de vormen om de vormen over telaten lopen van groot naar klein, met soms een speelselement door het toepassen van groot-in-klein of klein-in-groot. Een goed voorbeeld hiervan is de westgevel van hetbankgebouw. De overgang van kashal naar directievleugelwordt in de gevel zichtbaar doordat Duintjer het gevelelementopdeelt in drie gelijke delen.‘Form follows function’ is van toepassing op alle gevels vanhet bankgebouw. Duintjers gevels verraden de functieerachter. De kashal met zijn dubbele hoogte, kreeg eenverticale glazen vlakverdeling die liet zien dat detussenverdieping ontbrak. Het omgekeerde gebeurde in dedirectievleugel, waar de aanwezigheid van detussenverdieping een horizontale vlakverdeling tot gevolghad. In de zuidgevel werd deze horizontaliteit weerafgewisseld met een verticale verdeling. Op deze wijze werdde aanwezigheid van de directievergaderzaal prijsgegeven.



91

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10111
2

13141
5

16171
8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1011121314151
6

1718

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1011121314151
6

1718

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10111
2

13141
5

16171
8

hoofdentree, linksaf voor publiek en rechtsaf voorde bankdirectie
hoofdingang aan het Westeinde laagbouw fungeert als poort

monumentale trap naar directievleugel toegang tot directievleugel
binnenplein 50 x 50 meter 72 meter hoge gevel van kantoortoren hoofdentree van het bankgebouw ligt links van decentrale as

begane grond

AlzijdigheidAlzijdigheidAlzijdigheidAlzijdigheidDoor te breken met de negentiende-eeuwse banktypologie,werd er ook gebroken met het principe van de representatievevoorgevel. Een dergelijke gevel werd gekenmerkt door deaanwezigheid van een duidelijke entree. Doordat Duintjerkoos voor een eigentijdse kantoortypologie, kreeg de entreeeen ondergeschikte rol. Het bankgebouw is daardoor alzijdiggeworden. Normaliter zou de noordgevel deze rol vanvoorgevel op zich nemen omdat die grenst aan hetFrederiksplein. De functionele indeling verhindert dit echter,omdat hier het waardegebied is geprogrammeerd. Denoordgevel kreeg wel een blikvanger in de vorm van eenkunstwerk van Zadkine, dat enigszins verloren uit de gevelstak.
Al snel bleek dat dit geen gelukkige keuze, want hetkunstwerk verdween binnen een paar jaar weer uit hetgevelbeeld. Het enige wat de hoofdingang van hetbankgebouw verraadt is een naambord. Duintjer koos ervoorde hoofdingang aan het Westeinde te situeren. Wanneer deentreesequentie wordt geanalyseerd, valt één ding op. Hetontbreken van een representatieve voorgevel heeft Duintjer erniet van weerhouden toch vorm te geven aan de grootsheidvan de bank. Hij deed dit op de volgende wijze: dehoofdingang van de bank werd in de westgevel van de torengerealiseerd.

Door de plaatsing links van de centrale as van de toren, konhij een ‘monumentale’ entree naar zowel de directievleugel inde zuidvleugel als de publieke kashal in de noordvleugelrealiseren. De echte verrassing kregen de bezoekers wanneerhij onder de krans van de laagbouw het binnenplein betrad.De opgetilde laagbouw fungeerde hierbij als poortfunctie.Eenmaal op het binnenplein aanbeland, werd mengeconfronteerd met de 72 meter hoge toren. Dit moet debezoekers toch een nederig gevoel hebben gegeven,waarmee het beoogde effect werd bereikt.
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doorsnede AA doorsnede BB

BB
AA AABBGestapelde wereldenGestapelde wereldenGestapelde wereldenGestapelde wereldenDoor de functie is het bankgebouw onderverdeeld inveiligheidszones. Deze zones zijn ruimtelijke eenheden diezowel horizontaal, diagonaal als verticaal van elkaargescheiden zijn. Dit resulteert in lange doorlopende gangen.De enige plekken waar een verticale relatie ontstaat, is bij dediensttrappen. Duintjer heeft toch geprobeerd ruimtelijkerelaties in het gebouw te leggen. Deze gaan allemaal via hetexterieur. De opzet van de carré met de twee binnenpleinenvoorziet hierin. Via deze pleinen is het bankpersoneel toch incontact met elkaar zonder de verticale relaties in het interieur.
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4.Lange gang in de noordvleugel,links de kluis

7.Ook vanuit het bedrijfsrestaurantoverziet men, via het exterieur,een groot deel van dedirectievleugel.6.Goed zicht op de hoofdingang metmonumentale trap. 8.Zicht vanuit de drukkerij over hetoostplein naar de dienst ingang ende directievleugel.5.Vanuit de directievleugel ziet mende collega’s in de kashal werken.

1.Vanuit de kashal(personeelsgedeelte) kijkend naarde dienstwoningen. Twee zones diebij elkaar komen, gescheiden dooreen blinde muur. Dit voorkomt detoegang vanuit de kashal naar deoostvleugel.
2.Entree tot het publieke deel van dekashal, overduidelijk eenveiligheidszone die alleen via dehoofdentree kan worden bereikt. 3.Deze trap leidt naar debovenliggende insteekverdieping.Dit is het waardegebied, watbetekent dat deze trap nooitgebruikt is, want men wildebegrijpelijkerwijs niet dat hetpubliek in het waardegebied konkomen.
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personeelskantine op de derde verdieping

En de mens?En de mens?En de mens?En de mens?Duintjer brak op meerdere vlakken met de oude banktypologie. Niet het geld,maar het bankpersoneel kwam centraal te staan. Men hoefde niet meer tewerken achter gesloten bank-gevangenismuren. De nieuwe werkomgevingmaakte het personeel  zichtbaar vanaf de straat waarop het tevens vrij uitzichthad.Dit komt goed tot uiting in het publiek toegankelijke gedeelte van de bank, waarde oude banktypologie letterlijk is omgedraaid. Het publiek staat in een relatieflage en donkere ruimte terwijl het bankpersoneel in hoge met daglichtovergoten ruimte staat te werken. Het bankgedeelte van de kashal vormt eenkantoorlandschap met een dubbele hoogte.Duintjer besteedde ook de nodige aandacht aan het ‘sociale leven van hetpersoneel’, wat onder meer tot uiting kwam in een bijzonder plezierige kantine,waar de zware stalen balken en verbindingen in het zicht zijn gelaten.Bovendien zijn zeer aantrekkelijke, soms gesloten, soms open dakterrassenaangebracht voor het personeel.
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1.Publiek dat geldzaken komt doen is ‘opgesloten’ in een lage,relatief donkere ruimte. Ze staan nu letterlijk in het hart vanhet waardegebied bovenop de kluis.

2.Bankpersoneel werkt in grote lichte ruimte. Duintjer heeftzichzelf hier bediend van overmaat om een prettigewerkomgeving te realiseren. Dit is overigens wel de enigeplek waar hij zo extreem gaat.
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Waarom werd het gebouw slecht ontvangen door het publiek?De kritiek in de publieke opinie loog er niet om. “Het beloofdewerd niet waargemaakt”, “door de bank genomen”, “….hetgebouw mist iedere trilling of klank”, “een mislukte Duintjer”,“luciferdoosje waar later een wegwerpaansteker tegenaan isgezet” en “Fredriksplein: no go area”,  zijn maar enkelekoppen uit artikelen die werden gepubliceerd.Er zijn verschillende redenen aan te geven waarom hetgebouw zo slecht werd ontvangen en tot op de dag vanvandaag nog niet echt geliefd is bij de Amsterdammers. Dezezijn allemaal te herleiden tot de dominante collectieve cultuurwaarin het gebouw tot stand kwam.Veranderende schaalbeleving door de democratiseringgolfVeranderende schaalbeleving door de democratiseringgolfVeranderende schaalbeleving door de democratiseringgolfVeranderende schaalbeleving door de democratiseringgolfvan de jaren vijftig en zestigvan de jaren vijftig en zestigvan de jaren vijftig en zestigvan de jaren vijftig en zestigDe maatschappij waaruit Duintjer voortkwam werdgekenmerkt als een klassenmaatschappij, geleid door eenoverheid waarin sprake was van gesloten, hiërarchischestructuren die moeilijk of niet toegankelijk waren voorindividuele burgers. In de jaren zestig van de vorige eeuwwerden de eerste stappen gezet naar maatschappelijkevernieuwing.Deze vernieuwingen overspoelden heel West-Europa, watleidde tot veel onrust op vele verschillende maatschappelijketerreinen. Het waren de eerste verschijnselen van degeboorte van de nieuwe welvaartsstaten. De welvaartsstijginghad verstrekkende gevolgen, zo sterkte het bijvoorbeeld hetindividuele bewustzijn. Er ontstond een toenemende behoefteom over het eigen lot te beschikken. Inspraak enmedezeggenschap werden het nieuwe motto, wat hetontstaan van de eerste emancipatiebewegingen tot gevolghad. Deze bewegingen droegen het breed gedragenverlangen om de maatschappij in al haar geledingen ensectoren te democratiseren.1Hierdoor moest het collectieve ideaal plaats maken voor hetindividuele ideaal. Groepsleven werd verruild voor individueleontplooiing.

De generalistische culturele en maatschappelijke conceptenmaakten plaats voor subculturen, splintergroeperingen,differentiatie en segmentering. Werden deze idealen in dejaren zestig nog gedragen door een kleine voorhoede, in dejaren zeventig werden ze over grote delen van desamenleving verspreid. Ook in de architectuur kregen dezeideeën langzaam voet aan de grond, al was het met enigevertraging. Architectuur is immers geen gangmaker vancultuur, maar slechts het gevolg ervan.2Eind jaren zestig waren deze ideeën al dusdanig geworteld,dat ze werden geprojecteerd op de architectuur. Degepropageerde grootschaligheid, de (vermeende) arrogantievan ontwerpers en bestuurders, de grofheid vanarchitectonische ingrepen en de verloedering van debinnensteden leidden tot verzet van de mondig gewordenburger. Dat laatste kwam voort uit het feit dat in dewederopbouw jaren alleen oog was geweest voor nieuwbouw.Saneringsplannen voor de binnensteden werden welgemaakt, maar niet uitgevoerd. Er werd voorrang gegevenaan cityvorming waardoor op den duur de woonfunctie uit hetcentrum zou worden verdreven of in ieder geval gereduceerd.De negentiende eeuwse gordels werden gereserveerd alsvolgende uitbreiding wanneer de centra niet meer in debehoefte konden voorzien. Logischerwijs kondenconfrontaties tussen de woonbelangen en cityvorming nietlang uitblijven. Het eerste verzet tegen cityvorming werdgeïnitieerd door de Amsterdamse Provobeweging.In de jaren vijftig en zestig werd de vooroorlogsemodernistische leus ‘licht, lucht en ruimte’ omgezet in eenallesomvattende ‘openheid’. Dit begrip kreeg verder allerleimetaforische betekenissen toegedicht en vrijwel allebelangrijke maatschappelijke verschijnselen en thema’swerden daarbij in ruimtelijke termen voorgesteld. Ruimte,onbegrensdheid, groei en expansie waren begrippen, die indeze wederopbouwperiode symbolisch waren voor eenbeloftevolle toekomst. Hierbij maakte het niet uit of het gingom welvaartsgroei, emigratie, internationalisering, verruimingvan het blikveld, vrije tijdsbesteding of zelfontplooiing.

De omgang met de oude binnenstad maakt in jaren zeventigverder grote veranderingen door. De historische structuurwerd hersteld of geconserveerd. Het stadsvernieuwingsmodelvan de jaren zestig werd aan de kant gezet en maakte plaatsvoor nieuwe doelen. Hierbij moest zowel het individu als dezich ontplooiende samenleving in de nieuwe architectuur-stedenbouw tot zijn recht komen. Door de Utrechtse schoolwerd betoogd dat de menselijke psyche eisen stelt aan dearchitectuur en stedenbouw. Dit vraagt om een kleine schaal,intieme ruimte, afwisseling, visuele prikkels, beslotenheid engeborgenheid. Tegenover deze menselijke behoeftes werd deopenheid van het naoorlogse Modernisme gediskwalificeerdals onmenselijk. Het materialisme, de onhergbergzaamheid,anonimiteit en de verzakelijking werden als ongewensteeffecten van de modernisering gezien. Vandaar dat hetconcept vrijheid en openheid - met zijn brede straten, langezichtlijnen en open terrein - verruild voor het idee datopenbare ruimte behandeld zou moeten worden alsbinnenruimte. Men sprak over stoffering en straatmeubilair.De binnenstad werd de huiskamer van de stad en het pleineen feestzaal. Zodoende werd het stedelijk weefsel nietlanger een materieel object dat voortkomt uit de geschiedenisvan de stad, maar werd het gezien als natuurlijke omgevingvan de stadbewoner. Het werd zijn habitat.De openheid werd een bedreiging en vanaf dat momentsteevast aangeduid als leegte. Zo ontstond een schisma inhet denken waarin de beleving van schaal geduid kan wordenin termen van individu tegenover de massa. De emancipatievan de massa was een belangrijk uitgangspunt in dewederopbouwperiode in tegenstelling tot de periode diedaarop volgde waarin de emancipatie van het individucentraal stond. Welke schaal als menselijk of onmenselijkwerd ervaren, werd dus hoofdzakelijk bepaald door hetperspectief dat men innam. Eigenlijk werd de schaal nietmenselijker, maar wel individueler.
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Dit zou een mogelijke reden kunnen zijn waarom hetbankgebouw van Duintjer niet werd geaccepteerd door hetbrede publiek. Duintjer ontwierp het bankgebouw vanuit detraditie van de wederopbouwarchitectuur met de daarbijbehorende collectieve schaal. Een voorbeeld hiervan is denoordvleugel met zijn kashal, dit is een grootkantoorlandschap waarin het bankpersoneel aan het werk is.De collectieve schaal komt ook tot uiting in de gevelverdeling,hierbij koos Duintjer voor een grote glasvakken met minimaleverticale geleding. Deze gevel is tevens een prima voorbeelddat Duintjer toch zijn best gedaan heeft de vlakken teverschalen. Het eerste voorstel van deze gevel laat nog eenverdeling zien die twee keer zo grof is als de uiteindelijkgebouwde versie.Het einde van cityvorming en het verdwijnen van financiëleHet einde van cityvorming en het verdwijnen van financiëleHet einde van cityvorming en het verdwijnen van financiëleHet einde van cityvorming en het verdwijnen van financiëlesector uit de historische binnenstad.sector uit de historische binnenstad.sector uit de historische binnenstad.sector uit de historische binnenstad.Cityvorming en de financiële sector zijn in Amsterdam nauwmet elkaar verweven. Cityvorming begon aan het eind van denegentiende eeuw. In 1870 werd Nederlands-Indië, dat totdan toe onder strakke controle van de overheid had gestaan,geopend voor particuliere ondernemingen. Dit leidde tot eengolf van investeringen in de kolonie. De regie van dezekapitaalstromen lag voor een groot deel in Amsterdam, datdaardoor zijn positie als financieel en commercieel centrumvan dit land krachtig wist uit te breiden.Dit had tot gevolg dat de pakzolders van de grachtenhuizen inonbruik raakten en dat de Amsterdammer te maken kreeg meteen nieuw fenomeen: cityvorming. Vanuit het zakenlevenontstond er een steeds groter wordende behoefte aankantoorruimte. Het nieuwe gebouw van De NederlandscheBank (1869) aan de Oude Turfmarkt, ontworpen door W.A.Froger, was hiervan een teken aan de wand. Veelgrachtenhuizen werden omgebouwd tot kantoren of zelfsgeheel gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Bankenen verzekeringsmaatschappijen waren belangrijkeopdrachtgevers die graag deftige kantoorgebouwen bouwden.

Voor de stadsplanners was cityvorming niet zozeer eengewenste ontwikkeling, maar werd eerder als eenonvermijdelijk en natuurlijk proces gezien dat simpelweggeaccommodeerd moest worden. Het dominanteuitgangspunt dat in het achterhoofd van de planners leefdewas de centrale stadsvorm, met het stadscentrum alseconomisch centrum. Decentralisatie was simpelweg geenoptie die overwogen werd, het bij elkaar houden van definanciële sector en de verzekeringsbranche in een centraalzakendistrict werd als te belangrijk gezien. Voor hetvoortbestaan van het economisch centrum werd het daaromonvermijdelijk geacht om grote verkeersdoorbraken te maken,grachten te dempen of wegen te verbreden. Afgezien vanmonumentale gedeeltes van de binnenstad zoals degrachtengordel werden hele wijken prijsgegeven aancityvorming.Eind jaren zestig kwam cityvorming tot een abrupte stop, losvan de democratiseringgolf, door de in 1961 aangenomenMonumentenwet. Deze maakte een eind aan deuitbreidingsmogelijkheden in de binnenstad, waardoor degrote kantoren de grachtengordel en het stadshart de rugtoekeerden. De verkeerscongestie en het gebrek aanparkeerruimte deden de rest. Naast de binnenstadblokkadespeelde er nog iets anders, namelijk schaalverandering. Doorde toegenomen mobiliteit en de verbeterdecommunicatiemogelijkheden waren bedrijven voor hunvestigingspatroon eerder op regionale (de Randstad) en opnationale schaal gaan denken, dan op stedelijke schaal. Aldeze verschillende oorzaken zorgden ervoor datkantoorhoudende bedrijven massaal uit de binnenstadvertrokken om zich langs verkeersknooppunten in de periferievan stad te vestigen.Juist terwijl alle grote instellingen de eerst stappen haddengezet om naar de periferie te verhuizen besloot DeNederlandsche Bank te blijven. Dit tot opgenoegen van degrote groep mensen die de binnenstad weer leefbaar wildezien worden. Het was vanuit dit perspectief dus niet zozeer degrootte van het gebouw waar men weerstand tegen bood,maar meer de functie.

Het Frederiksplein verloor door de bankfunctie zijn openbarekarakter, wat niet het geval zou zijn geweest wanneer hetstadhuis of de opera hier waren gerealiseerd. Het stedelijkleven dat zich hier voorheen had afgespeeld verdween met dekomst van de bank.Het gebruik van het post-modernisme ten opzichte vanHet gebruik van het post-modernisme ten opzichte vanHet gebruik van het post-modernisme ten opzichte vanHet gebruik van het post-modernisme ten opzichte vanclassicismeclassicismeclassicismeclassicismeOok de stijl waarin het bankgebouw werd gebouwd droeg nietbij aan de acceptatie. De steriele en abstracte architectuurvan het bankgebouw kende geen Amsterdams historischereferentie. Daardoor maakte het geen onderdeel uit vancollectieve bewustzijn van de Amsterdammer. Zowel dearchitectuur als het programma voorkwamen dat deAmsterdammer een persoonlijke binding met het gebouw konaangaan. Met andere woorden: zij konden niet hungevoelsleven projecteren op het bankgebouw. Dit was welanders met de galerij en het Paleis voor Volksvlijt die hiervoorop deze locatie stonden.Het Crystal Palace stond voorbeeld voor het Paleis voorVolksvlijt. Dit glazen tentoonstellingsgebouw vormde eenimposante beëindiging van de Utrechtse straat. Hetmonumentale gebouw werd later gecomplementeerd met degalerij, dat werd gebouwd in de stijl van het AmsterdamsClassicisme.De hang naar dit rijke verleden en de nostalgische gevoelensdie menigeen daarbij nog had, maakten het in 1967 des temoeilijker om deze eigentijdse verschijning te waarderen. Hetbankgebouw verloor hierdoor de strijd met de publieke opinie.Samenvattend kan gezegd worden dat dewederopbouwarchitectuur van Duintjer niet kon wordengewaardeerd door de Zeitgeist waarin het bankgebouw hetlevenslicht zag.3 M. Provoost, Hugh Maaskant: Architect van de vooruitgang, Uitgeverij 010,Rotterdam, 2003, blz 3702 M. Provoost, Hugh Maaskant: Architect van de vooruitgang, Uitgeverij 010,Rotterdam, 2003, blz 3621 NAi afdeling Collectie Evelien van Es, De geëngageerde jaren zeventig: Hetstreven naar een waarlijk democratische architectuur, Acquisitieplan Collectie NAi1968-1979,  2006
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Krijgt het gebouw de monumentenstatus en welk eBect heeft dit op het transformatieproces naar de functie als staatsbibliotheek?Voor het transformatieproces van staatsbank naarstaatbibliotheek kan een eventuele monumentenstatus eenbelangrijk gegeven zijn. In het geval van eenmonumentenstatus zullen er aanvullende regels wordenopgelegd over de wijze waarop het gebouw zijnarchitectonische bewerking ondergaat. In deze analyse zalingegaan het bankgebouw de monumenstatus waardig is,maar eerst het volgende.In het algemeen twee redenen voor het slopen ofherbestemmen van gebouwen. De eerste reden is dat defunctie die het gebouw vervulde komt te vervallen, de tweedereden is dat het gebouw niet meer voldoet  aan de eisen die inhet heden gesteld worden aan het gebruik van het gebouw.Voor de laatste categorie geldt dat de ontwerpuitgangspuntenvoor het ontwerp ingehaald zijn door de vernieuwendetechnische en maatschappelijke ontwikkelingen.Een voorbeeld hiervan is de terminal TWA in New York diemet de komst van het vliegtuigtype Boeing 747 simpelweg teklein was geworden, wat inhield dat dit type vliegtuig nietmeer kon docken aan de vertrekpieren waarmee in 1 klap dehele terminal overbodig werd. Dit is een voorbeeld van dewijze waarop de ontwikkelingen in de burgerluchtvaartdestijds de ontwerpuitgangspunten van het gebouwinhaalden.

Als sloop van het bankgebouw wordt uitgesloten wat is danfudamenteel het doel van behouden of te wel 'conserveren'van gebouwen.“the act of preservation is fundamentally about slowingsomething’s rate of decay in order to sustain if for futuregenerations” 2Wanneer we het behouden en/of herbestemmen vangebouwen in een breder perspectief plaatsen, kan het behoudvan moderne architectuur afzet worden tegen traditionelearchitectuur. Wat dan opvalt is dat moderne architectuur doorzijn functie specifieke karakter, wat voortkomt uit typologischespecialisatie die optrad tijdens de industrialisatiegolf inEuropa, een minder hybride karakter heeft als de traditionelearchitectuur van daarvoor. In het boek ‘Preservation ofModern Architecture’ van schrijver Theodore Prudon stelt hijin het kader van het behoud van moderne archtecturehierover het volgende:
“In contrast, the positive perception of the TWA Terminal wasinstantaneous and has remained constant despite the fact thatit became functionallly obsolete within a few years of itscompletion: as the jumbo jet changed the face of airline travel,changes and addtions had to be made to accomodate  thelarger planes and the reslultant increase in both passengersand baggage.”1

“Functionality, obsolescence, and life span are arguably moresalient concerns in the preservation of modern architecturethan they are in the preservation of traditional buildings.These issues are inherent to the multiplicity of function-specific designs as well as to the rapid changes that occurwithin those specific functions.” 3De eerste stap in het herbestemmen van het bankgebouw vanDuintjer is te bepalen wat de significantie van het gebouwvoor de stad Amsterdam en in het verlengde daarvan dearchitectuurgeschiedenis is.

De significantie uit zich in aantal factoren: bijvoorbeeld is hetgebouw een representant van culturele en maatschappelijkeontwikkelingen en de daaraan ontleende architectonischedenkbeelden. Daarnaast speelt de leeftijd en de conditiewaarin het gebouw verkeerd een belangrijke rol. Eencompliserende factor bij het behoud van (post)modernearchitectuur ten opzichte van traditionele architectuur schuiltin het feit dat door de functionele specialisatie van gebouwensinds de industriële revolutie, tijd steeds minder alsselectiefactor kan worden gebruikt. Vaak moet in dezelfdegeneratie worden bepaald of een gebouw een monumentalewaarde heeft en dus als zodanig bewaard dient te wordenvoor toekomstige generaties. Het behoud is hierbijfundamenteel meer dan het bewaren van de materiëleexistentie van het gebouw. Dit geldt ook voor het deNederlandsche Bank aangezien haar relatief jonge leeftijd.“The preservation of buildings, structures, or sites in any formis about much more than merely saving their materialexistence. In contrast to the heritage of earlier periods,architecture and design of more recent vintage represents theideals of the original architects, their clients, and subsequentoccupants, many whom are well-known or even still alive.Capitalizing on those visions is far more complex than everbefore, but is as much a part of the preservation process asthe preservation of the physical fabric. These intentions arethe most difficult to capture, the hardest to interpret, and themost complicated to defend for an architecture that is often somuch more the result of theoretical concepts than thebuildings of earlier periods. At the same time, maybe we canalso learn something from this past, its optimism, and itsinterest in improving the quality of life, not just for a few, butfor everybody.” 4
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Kijkend naar de ontwerpintenties moet er onderscheidgemaakt worden tussen traditionele en moderne architectuur.Traditionele architectuur staat in het teken vanambachtelijkheid en detail. De architectonische intenties zijnniet die van de architect, maar die van de stijl waarin hijbouwt. Hierdoor is de bijdrage van de afzonderlijke architectmoeilijk leesbaar. Bij traditionele architectuur draait het dusgrotendeels rond de materiaalauthenticiteit van het gebouw.Dit staat in schril contrast met moderne architectuur.Door de introductie van massaproductie van bouwmaterialenwerd de rol van vakmanschap steeds verder teruggedrongen,hierdoor nam de creatieve rol van de ontwerper in hetpostindustriële tijdperk toe. De bijdrage van de architect werdsteeds beter leesbaar in de ontwerpen. Zodoende werd deartistieke expressie van de architect steeds meer alsaanleiding gezien om de significantie van een gebouw tebepalen. Het is dus de artistieke expressie en niet demateriaalauthenticiteit die moderne gebouwen onderscheidt,dit wordt ook wel de ontwerpauthenticiteit genoemd. Dit heeftduidelijke consequenties voor de tranformatiestrategie.“whereas in traditional preservation practice the original andits presence is considered the most authentic and thus whatneeds to be preserved, in the preservation of modernarchitecture there is likely to be a combination of both designintent and material authenticity with, probably, a somewhatgreater priority placed on the design itself”.5

Een praktijkvoorbeeld van dergelijke problematiek is de wijzewaarop men is omgegaan met het herbestemmen van de VanNelle fabriek in Rotterdam. Het spanningsveld tussen hetbehouden van de materiaal- versus de ontwerpauthenticiteitwordt in het volgende voorbeeld beschreven.“Het gebruik van de transportbruggen door personen wasbijvoorbeeld in het Structuurplan genoemd als idée om deoude fabriek weer tot leven te brengen. De zingeving van zo’nauthentiek onderdeel had letterlijk naar een ander niveaugetild kunnen worden, door de transportbruggen van debegane grond op te hijsen tot in de branderij, wat immers debestemming van de meeste gebruikers zou zijn geworden.Door het ter discussie stellen van deze kwestie werd pasduidelijk dat het in principe toch bleek te gaan om hetcanonieke, historische beeld, ondersteund door deauthentieke materialisatie. De transport bruggen zijn daaromook niet verplaatst.” 7

Dit raakt de kern waar het in de transformatieproces van hetbankgebouw omgaat: hoe kunnen de ontwerpintenties vanDuintjer worden gedefinieerd en hoe wordt daar vervolgens inhet transformatieproces dit bepalend voor nieuweontwerpbeslissingen?“The parallel is that for modern architecture, authenticity relieson the continuity of the original design intent more often thanon the preservation of the original materials.” 6
Uity een tweede voorbeeld uit hetzelfde transformatieprocesvan de Van Nelle fabrieken blijkt dat de ontwerpauthenticiteitvan het geheel verkozen wordt boven demateriaalauthenticteit van de Dermas magnesietvloeren die inde fabrieken lagen.“Doordat grote waarde aan de ‘ontwerpauthenticiteit’ istoegekend, werden authentieke materialen en onderdelenhieraan soms hieraan opgeofferd. Een voorbeeld daarvan zijnde laatste resten van de Dermas magnesietvloeren in defabrieken, die moesten verdwijnen om de installaties in devloeren te verwerken en de plafonds vrij te houden vanluchtkanalen en kabelgoten. Grote luchtkanalen aan hetplafond zouden de leesbaarheid van de oorspronkelijkeontwerpopvattingen te sterk hebben aangetast.”8hoe formuleer ik de ontwerpauthenticiteit zodat ikontwerpregels heb waar ik architectonische bewerking van hetgebouw aan kan toetsen. Zodat uiteindelijk, netzo als in devoorbeelden, een duidelijk beslisboom ontstaat voor deingrepenDuintjers intenties zijn in eerste opzicht leesbaar in decompositie van het bankgebouw. Deze intenties bepalen hetsilhouet van het gebouw. Hoe meer het silhouet wordtaangetast, des te minder goed zijn Duintjers intentiesleesbaar.

CCTV
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Guggenheim New York Sydney Opera House Hamburg Elbephilharmonie

Aan het begrip ‘monumentaliteit’ worden veel en wisselendebetekenissen gegeven, wat het schrijven erover nietmakkelijker maakt. In grote lijnen is het begrip op te delen intwee categorieën. In de eerste groep doelt de betekenis op deschaal van het gebouw, namelijk groot, opvallend,indrukwekkend of imponerend. Bij de tweede categorie gaathet om de symbolische betekenis, de herinneringswaarde ofde oudheidskundige waarde van het gebouw1. De eerstebetekenis is hol, want niet ieder groot(schalig) gebouw is perdefinitie monumentaal.Op de vraag onder welke voorwaarden monumenten kunnenontstaan zijn de meningen minder verdeeld. In hun NinePoints of Monumentality stellen Sigfried Giedion, Jose Sert enFernand Leger dat monumenten alleen kunnen ontstaan ineen ‘unifying culture’: alleen een gedeelde cultuur kan opbetekenisvolle wijze gerepresenteerd worden, anders is ersprake van holle symboliek. Zij stelden:
Gezien de twee uitbreidingen die het gebouw van DeNederlandsche bank heeft ondergaan, is het van wezenlijkbelang kort stil te staan bij de wijze waarop kan wordenomgegaan met toevoegingen en vervangingen aan historischsignificante gebouwen. Het meest in het oog springende ishierbij de uitbreiding van architect Abma in 1991 met detoevoeging van de “satelliet”. Een ronde toren die gesitueerdin de grootste van de twee hoven“The former argument does not take into account thebuilding’s integrity as it appeared when it was completed northe reality of getting something built.” 9

Hoe belangrijk het silhouet van een gebouw is, wordt goedduidelijk als er gekeken wordt naar de wijze waaropcitybranding werkt. Steden proberen zich op de kaart te zettendoor het silhouet van iconische gebouwen als statement tegebruiken. De voorbeelden zijn legio: Sydney met haar operahouse, New York met het Guggenheim, Peking met het CCTVgebouw, Hamburg met het Elbphilharmonie. Door verschillende uitbreidingen is het silhouet van hetbankgebouw dermate aangetast, dat de originele intenties nietmeer leesbaar zijn. Dit is te wijten aan de uitbreidingen die hetgebouw in de loop der tijd heeft gekend. De eerste, en meestingrijpende, is de toren van architect Abma. De toren, die inde volksmond al snel ’de wegwerpaansteker’ werd genoemd,veranderde het silhouet dermate dat de subtiele en goeduitgedachte ontwerpintenties van Duintjer in één klapverdwenen. Daarnaast heeft de recente optopping van delaagbouw de rest gedaan. Ook het interieur heeft de tijd nietongeschonden doorstaan. Door de behoefte aan meerkantoorruimte is de ruimtelijkheid van de kashal volledigverdwenen. De insteekverdieping, die voorheen volledig vrij inde ruimte stond, is nu een volwaardige tussenverdiepinggeworden. Het gevolg van deze in- en uitbreidingen is dat deoriginele ontwerpintenties van Duintjer volledig zijnverdwenen. Het bankgebouw was dus een representant vaneen bepaalde Zeitgeist. De uitbreidingen hebben ervoorgezorgd dat het beeld dermate is vertroebeld dat het gebouwniet meer de monumentenstatus zal krijgen.
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DNB met hekwerk en alle uitbreidingen DNB met het originele silhouet

Op basis van de bovenstaande analyse kan gesteld wordendat het bankgebouw door haar uitbreidingen geenvertegenwoordiger meer is van de Zeitgeist van de jarenzestig. Dit werd in een interview met Jeroen Schilt van Bureaumonumentenzorg Amsterdam bevestigd.'Abma’s toren maakte abrupt een einde aan de potentiëlemonumentenstatus van het bankgebouw.'De integriteit van het gebouw is dermate aangetast, datBureau Monumentenzorg het als potentiële kandidaat voor demonumentenstatus schrapte.Het ontbreken van de monumentenstatus betekent meerontwerpvrijheid voor de ontwerper tijdens hettransformatieproces van staatsbank naar staatsbibliotheekdoor dat er nu geen aanvullende eisen vanuitmomumentenzorg zullen worden gesteld. Nu herinnert hetgebouw ons aan wat er kan gebeuren wanneer er visie- enfantasieloos uitgebreid wordt. Het is spijtig om te constaterendat een ooit zo vooruitstrevende bankdirectie dit heeft kunnenlaten gebeuren.Voorzichtig kan gesteld worden dat, vanwege de‘rationalistische’ ontwerpuitgangspunten, de hoofdrol kanworden toegekend aan de ‘ontwerpauthenticiteit’ en dat ikdaarom kies voor een ‘conceptuele’ restauratie.
Daarnaast vertegenwoordigt het gebouw ook eensymbolische waard. Het is een van de eerste bankgebouwendat afstand deed van zijn traditionele negentiende-eeuwsebanktypologie. Het bankgebouw kreeg een nieuwe uitstralingdie paste bij een steeds verder democratiserend Nederland.Op deze wijze vertegenwoordigd het bankgebouw zijnZeitgeist. Zoals reeds besproken in het hoofdstuk nieuwegebouw, het oude vertrouwen.
De hoofdzetel van De Nederlandsche Bank behoort door zijnafmetingen (100 x 120 x 72 meter) in ieder geval tot de eerstecategorie. Het is zeker een grote en opvallende verschijningaan de rand van historische binnenstad.
Monumental ‘have to satisfy the eternal demand of the peoplefor translation of their collective force into symbols. The mostvital monuments are those which express the feeling andthinking of this collective force - the people.’ 10Opvallend is dat architectonische schoonheid of kwaliteit geenvereiste is. Gebouwen van tweederangs architectonischekwaliteit kunnen toch onbetwiste monumenten zijn wanneer zij‘het gezicht van een periode zijn’. De enige voorwaarde is datzij onmiskenbaar de culturele, maatschappelijke en socialeverhoudingen van hun tijd weerspiegelen zodat ze kunnenworden gelezen als een versteende vertaling van de Zeitgeist. 1 T.H.M. Prudon, Preservation of Modern Architecture, John Wiley & Sons,  New Jersey, 20082 T.H.M. Prudon, Preservation of Modern Architecture, John Wiley & Sons,  New Jersey, 2008, blz 233 T.H.M. Prudon, Preservation of Modern Architecture, John Wiley & Sons,  New Jersey, 2008, blz 304 T.H.M. Prudon, Preservation of Modern Architecture, John Wiley & Sons,  New Jersey, 2008, preface xi5 T.H.M. Prudon, Preservation of Modern Architecture, John Wiley & Sons,  New Jersey, 2008, blz 356 T.H.M. Prudon, Preservation of Modern Architecture, John Wiley & Sons,  New Jersey, 2008, blz 447-8 De Jonge W., Continuïteit en verandering in de architectuur van Van    Nelle, 2004, blz 2609 T.H.M. Prudon, Preservation of Modern Architecture, John Wiley & Sons,  New Jersey, 2008, blz 4410 M. Provoost, Hugh Maaskant: Architect van de vooruitgang, Uitgeverij    010, Rotterdam, 2003, blz 36211 Interview met Jeroen Schilt van Bureau MonumentenzorgDe Jonge W., Three modern preservation cases: The restoration ofRietveld's Biennale Pavilion (1953-54) in Venice,Italy, compared toSanatorium “Zonnestraal” (Jan Duiker, 1926-28) and the Van NelleFactories (Brinkman & Van der Vlugt, 1926-31), 2004Yegenoglu H., Interventies in historische context, EindhovenDe Jonge W., Innovatie in restauratie van het Nieuwe Bouwen naarDuurzaam Bouwen, Archis, september 2004, pp. 97-103

Hierbij ligt de nadruk op het behouden van deontwerpuitgangspunten van Duintjer. Waar nodig wordenlatere toevoegingen gesloopd om deze intenties weer helderte krijgen.
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Welke kenmerken van een openbaar
gebouw heeft het bankgebouw?
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Welke kenmerken van een openbaar gebouw heeft het bankgebouw?

overzichtsfoto Frederiksplein met DNB

Dat door verschillende omstandigheden het bankgebouw veel‘opener’ is geworden dan de bankfunctie eigenlijk toelaat, isinmiddels wel duidelijk. Zowel de locatie [met een zeeropenbaar karakter] als de wens van de bankdirectie leiddentot dit resultaat. De bankdirectie wilde letterlijk openheid vanzaken geven als reactie op een steeds verderdemocratiserend Nederland. ‘Iedereen mag zien wat wij doen’was de slogan. Betekent deze ‘openheid’ ook dat het gebouwin potentie openbaar kan zijn? Anders geformuleerd; welkekenmerken van een openbaar gebouw heeft de hoofdzetelvan De Nederlandsche Bank?Om dit te kunnen beantwoorden is het nodig de term‘openbaar’ verder te analyseren. Dit begint met het zelfstandignaamwoord ‘openbaarheid’. Openbaarheid kan, in zijnalgemeenheid, alleen door voetgangers worden ervaren. Desleutelwoorden bij openbaarheid zijn: toegankelijkheid enopenheid. Zij scheppen de voorwaarden voor drukte, mengingen diversiteit. Deze drukte, menging en diversiteit kunnen zichafspelen in primaire en of secundaire openbare ruimten.Voorbeelden van primaire openbare ruimten zijn straten,pleinen en parken. De secundaire zijn bijvoorbeeld passagesen tweede maaivelden. De openbaarheid van een gebouwwordt in eerste instantie bepaald door de aanwezigheid dezeprimaire en secundaire openbare ruimten. Binnen het gebouwwordt de openbaarheid bepaald door de aanwezigheid vaneen publieke route. De mate waarin een plek vervolgensopenbaar wordt, hangt af van de mate van in- en uitsluitingvan verschillende groepen mensen.1Openbaarheid speelt dus op verschillende schaalniveaus eenrol. Op stedenbouwkundig niveau wordt er gekeken naar deaanwezigheid van de primaire en secundaire openbareruimten. De symbolische betekenis van het gebouw samenmet de aanwezigheid van een publiekroute bepalen deopenbaarheid op architectonisch niveau. Als laatste is demate waarin het gebouw als bestemming wordt gezienbepalend voor de openbaarheid op programmatisch niveau.



109

situatietekening betonconstructie onderbouw met hellingbaan naar parkeerkelder
stalen hekwerk dat het bankgebouw hermetisch afsluit van de buitenwereld

monumentale trap naar directievleugel

Een van de kenmerken van een openbaar gebouw is deaanwezigheid van een plein of pleintypologie2. HetFrederiksplein zou deze rol voor de hoofdzetel van DeNederlandsche Bank moeten vervullen. Het Frederikspleinfunctioneert echter niet als openbaar plein, door deverkeerskundige situatie kunnen we het beter eenverkeersplein noemen met parkachtige aspiraties.Duintjer heeft dit opgelost door twee binnenpleinen teontwerpen die deze rol overnemen. Hiermee introduceerde hijeen intrinsieke openbaarheid binnen het gebouw. Door hetoptillen van de laagbouw ontwierp hij tegelijkertijd ook eenpotentiële aansluiting op de openbare route. De alzijdigheidvan het gebouw, samen met de positionering tussen deverschillende verkeersstromen geeft het bankgebouw eenzeer openbaar karakter.
De ervaring van openbaarheid wordt, op architectonisch vlak,mede bepaald door het monumentale karakter van hetgebouw. De monumentaliteit wordt veroorzaakt door deschaal en de symbolische betekenis van het gebouw. Schaalkan in dit kader gedefinieerd worden als een overmaat.Openbare gebouwen kennen normaliter een bepaaldeovermaat, in het interieur komt dit vooral tot uiting in derepresentatieve ruimten in of aan de publieksroute.

Voor het bankgebouw geldt dat het door zijn schaal alintrinsieke openbare kwaliteiten heeft. De hoogte van torenmaakt dat het gebouw een baken in de stad vormt. Eenherkenningspunt dat kan concurreren met (kerk)torens in dehistorische binnenstad. In het interieur kent het bankgebouwmaar een beperkte overmaat. De publieksroute naar dekashal blijft zeer bescheiden. Eigenlijk werd de openbaarheidomgekeerd, het publieke deel van de kashal was laag enrelatief donker. Het personeelgedeelte daarentegen was eenhoge en goed verlichte ruimte.Laatste punt waaruit openbaarheid kan blijken is de matewaarin het gebouw een bestemming is voor een grote groepmensen. Dit is de programmatische eigenschap van eenopenbaar gebouw. De bankfunctie heeft slechts een beperkteaantrekkingskracht op mensen, eigenlijk alleen dewerknemers van de bank en de mensen die komen voorbankzaken. Vanuit dit perspectief is het bankgebouw nietopenbaar, maar een nieuw functioneel programma zou daarmeteen verandering in kunnen brengen.bron1/2 Sjoerd Cusveller, Anneke de Jong en Kirsten Schipper,ruimte vooropenbaarheid, ontwerponderzoek naar het alledaagse openbaar gebouw,uitgeverij Toth Bussum, 2002
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Kan het gebouw opgevat worden
als Grossform?
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Kan het gebouw opgevat worden als Grossform?

 1770
Utrechtse poort Utrechtse poort

1826 1876
Paleis voor Volksvlijt gezien vanuit Utrechtse straat Paleis voor Volksvlijt met galerij

1909
brand vernietigt Paleis voor Volksvlijt

1929

In het jaar waarin de hoofdzetel van de Nederlandsche Bankwerd opgeleverd, hield Oswalt Mathias Ungers zich, net alsveel van zijn collega’s, bezig met het probleem van demoderne stad. De steeds verder individualiserendemaatschappij botste met de klassieke openbare ruimte. Beideleken onverenigbaar te zijn geworden in dezelfde publieksfeer. Daarom zocht hij naar een nieuwe definitie vancollectiviteit, iets dat tussen de traditionele scheiding vanpubliek en privaat in lag. Een definitie die het pluralisme vaneen geïndividualiseerde maatschappij erkent zonder het ideeop te geven dat er een groter samenhangend kader mogelijkis. Er moest dus een nieuwe opvatting worden gedefinieerdover ‘stad’ en ‘orde’. Ungers’ antwoord op dit probleemdefinieerde hij als de archipel-stad. Het is gebaseerd op eenanalyse van Berlijn en beschrijft een soort natuurlijke grid vangroene tussenruimten waartussen het volle stadsleven zichkon ontplooien.

Het was destijds een blauwdruk voor een theorie over deEuropese metropool en richtte zich voornamelijk op haarambiguïteit. De toekomstige ontwikkeling van dit theoretischeBerlijn zou, volgens Ungers, via twee diametraaltegengestelde lijnen gaan verlopen; de versterking van dedelen van de stad die dat verdienen en de afbraak van diedelen die dat niet deden. Het identificeren en definiëren vandeze specifieke plekken, binnen de stad, werd zowelprogrammatisch als een formeel proces gezien. De gebiedendie het waard waren versterkt te worden, onderscheidden zichdoor hun kwaliteit en collectief potentieel. Het warenexemplarische gebieden die qua vorm en inhoud extreemuiteenlopende structuren vertegenwoordigen. DeSingelgrachtzone zou gedefinieerd kunnen worden als eendergelijk exemplarische gebied dat het verdient om versterktte worden. Dit komt door haar fringe belt kwaliteiten.
Het doel van dit project is om van het bankgebouw eenkatalysator voor stedelijke ontwikkeling te maken. Het gebouwheeft een betere kans van slagen als het, volgens Ungers’theorie, een Grossform is. Hij zag de Grossform als eenoplossing voor de problemen van de moderne stad, dieveroorzaakt werden door de schaal van de stad en degroeiende bevolking. Zij vormden een bedreiging voor eenbetekenisvolle openbare ruimte. De traditionele vorm vanopenbare ruimte, die samenhang en gemeenschapszin bood,had te kampen met de breed levende hang naarindividualiteit. Beide leken onverenigbaar in dezelfde publiekesfeer. Ungers zocht de ratio van de structuur van architectuuren stad in de vorm, niet in de functie.
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operagebouw Amsterdam, voorlopig ontwerp Bijvoet en Holt, 1955 DNB DNB met uitbreiding
20081976raadhuis Amsterdam, derde prijsvraag inzending Duintjer, 1936-1941raadhuis Amsterdam, eerste prijsvraag inzendingDuintjer, 1936-1941

raadhuis Amsterdam, tweede prijsvraaginzending Duintjer, 1936-1941
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Het architectonisch object kreeg daardoor een grote roltoebedeeld. Dit betekende dat er een grotere rol wasweggelegd voor typologie en morfologie van de architectuur.Ook werd het belang van beide voor het scheppen van eensoort collectieve ruimte groter. Dit concept noemde UngersGrossform. Het moest de tekortkomingen van de amorfepublieke ruimte oplossen door de publieke conditie primair viaarchitectuur te benaderen. De Grossform werd door Ungersingezet als antwoord op het specifiek grootstedelijk probleem,namelijk het vasthouden van diversiteit.
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Grossform stedelijke uitgaansdriehoek rond 1900  alle gebouwen die ooit op deze locatie hebben gestaan in 1 beeld gevat

Het primaire kenmerk van een Grossform is niet de numeriekegrootte of schaal, maar de impact die de architectonischevorm op de stad heeft. Een klein huis kan, volgens hem, netzo goed een Grossform zijn als een woonblok, een stadsdeelof een hele stad. De Grossform zorgt voor een soortinkadering van het collectieve, of maakt collectieve toe-eigening van de ruimte mogelijk. Ze geeft als het ware devluchtige en onvoorspelbare toestand van het leven, dat zichafspeelt binnen de Grossform, een houvast. Op deze wijzeheeft architectuur een centrale rol in de schepping van hetcollectief. Het draait dus om een sterk architectonische vormdie de voorwaarden schept voor een nieuwe stedelijkekwaliteit. Een kwaliteit die wordt geboren door het vasthoudenvan diversiteit.Is het bankgebouw een Grossform? Volgens Ungers is dusniet de functie maar de architectonische vorm een belangrijkevoorwaarde om als gebouw te kunnen fungeren alskatalysator voor stedelijk leven.

Het kan verdedigd worden dat het bankgebouw een dergelijkkrachtige vorm heeft. Niet alleen de sterke geometrischecompositie - met kathedraalachtige werking - speelt hierbijeen rol. Belangrijker nog zijn de twee potentieel toegankelijkbinnenpleinen van het bankgebouw, die door hun vorm enligging ten opzichte van de publieke route de kwaliteit hebbende eerder genoemde diversiteit te kunnen vasthouden.Daarnaast is de onderscheidende kwaliteit en het collectiefpotentieel van de locatie belangrijk. Het Frederiksplein ligt inde Singelgrachtzone en vormt een grote groene openbareruimte die opgesloten ligt tussen de Singelgracht en degrachtengordel. Het park annex verkeersplein kent een langegeschiedenis als openbare ruimte.
Het kende de functie als varkensmarkt, daarna fungeerde hetals voorplein voor het Paleis voor Volksvlijt en later de galerij.Dit openbare karakter verdween met de komst van DeNederlandsche Bank, waardoor het Fredriksplein zijnbestemming als openbaar plek in de stad verloor. In plaatsvan bestemming werd het een ‘no go area’. Het werd ervarenals obstakel tussen de grachtengordel en De Pijp, eenobstakel waar zo snel mogelijk aan voorbij moest wordengegaan.Door het bankgebouw te openen en de functie te wijzigen,kant dit potentieel aan Grossform aangeboord wordenwaardoor het gebouw en het Fredriksplein wederom alsbestemming kunnen worden gezien.Bron:Lara Schrijver, De archipelstad: het samenvoegen van collectieven; Oase71, 2006, Nai Uitgevers, Rotterdam
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117 Concept voor een staatsbibliotheek:  ' een paleis voor het lezen'
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Concept voor een staatsbibliotheek: ' een paleis voor het lezen'De bankdirectie brak met de traditie van de negentiende-eeuwse banktypologie die tot dat moment gebruikelijk was bijhet ontwerpen van nieuwe bankgebouwen. Niet het geld maarde mens werd centraal gesteld. Mede ingegeven door delocatie ontwierp Duintjer een eigentijds kantoorgebouw metveel karakteristieken van een openbaar gebouw. Hijintroduceerde een tot dan toe ongekende ‘openheid’. Deze‘openheid’ werd echter weer deels gesloten door ad hocogende veiligheidsmaatregelen. Een voorbeeld hiervan is hethekwerk dat de binnenpleinen weer moest afsluiten van destad. Dit lijken achterafbeslissingen om het gebouw toch maaraan zijn functie te kunnen laten voldoen. Dezetegenstrijdigheden veroorzaken dat het gebouw in eentypologische identiteitscrisis verkeert. Het bankgebouw wildus eigenlijk geen bankgebouw zijn!De locatie aan het Frederiksplein vroeg om een openbaargebouw en kreeg een (semi)privaat gebouw met openbareaspiraties. Dit veroorzaakte dat het Frederiksplein, integenstelling tot vroeger, niet meer als een openbarebestemming fungeerde, maar een ‘no go area’ werd. Op dezewijze verdween in één klap het openbare karakter van deplek. De bankfunctie heeft dus niet alleen het gebouw, maarook het Frederiksplein in een wurggreep!

In de ontwerpopgave is vervolgens, vanuit historischperspectief, gezocht naar een manier om de impasse op telossen en daardoor het gebouw en Frederiksplein [weer] eenopenbaar karakter te geven.Dit heeft geleid tot het concept een paleis te maken voor hetlezen (als handeling), dus niet zozeer de functionele kantenvan een dergelijke bibliotheek hebben geleid tot deontwerpuitgangspunten, maar de bijzondere en complexehandeling van het lezen zelf. De bestaande architectuur is deinzet geworden van het creeren van de 5 typologieen (volgensprof. Bart Verschaffel) van plekken waar gelezen wordt. Deeerste typologie is: thuis bij de openhaard, in bed of aan dekeukentafel.  De tweede typologie is de 'wilde natuur', vanplekken waar gelezen wordt zijn:op een berg, aan de zee, inhet bos of in de woestijn. Het karakter van deze plekken is datde lezer ongestoord kan lezen door de afwezigheid van al hetmenselijk handelen. De derde typlogie is de 'urban jungle',wat een tegenhanger lijkt van de tweede maar in essentietoch gelijkenissen kennen. Het gaat hierbij om plekken als demetro, bus, een drukke straat of cafe. De vierde is de studiolo,de prive bibliotheek van een bepaald individu en als laatste depublieke bibliotheek.

De architectonische bewerking die het gebouw in dit kader zalondergaan heeft als voornaamste doel het gebouw naar destad toe te ‘openen’. Het nieuwe programma zal zich nestelenbinnen de bestaande architectonische structuur en initieerteen transformatieproces dat zich van binnenuit zal voltrekken.Het uitgangspunt hierbij is het zo lang mogelijk uitstellen vanhet private. Dit stelt eisen aan de overgang van de publiekenaar de meest private ruimten binnen het gebouw. Het effectis hoe langer het private wordt uitgesteld des te meeropenbaar het gebouw ervaren zal worden. De bestaandearchitectuur is, door zijn functie, gericht op het buiten houdenvan de stad. De staatsbibliohteek eist een omkering van ditgegeven. Het bankgebouw moet als het ware binnenstebuitenworden gekeerd.De bestaande binnenpleinen gaan fungeren als stadshart.Deze stedelijke ‘woonkamers’ hebben het meeste openbarekarakter. Het is een ruim, uitnodigend en open gebied dat bijuitstek geschikt is om elkaar te kunnen ontmoeten. Het isopgedeeld in verschillende gebieden met ieder hun eigenruimtelijke eigenschappen die, los van elkaar, geclaimdkunnen worden door verschillende groepen individuen. Dooreen aaneenschakeling van de bestaande en nieuwgecreëerde pleinen zal er nog diep in het gebouwopenbaarheid heersen.
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Gordon Matta-Clark "Office Baroque", 1977 Florent Bex and M HKA Gordon Matta-Clark "Office Baroque", 1977 Florent Bex and M HKA

Om de rol als staatsbibliotheek op zich te kunnen nemen,moet de bestaande grid dus geopend worden. De matewaarin dit mogelijk is, is nauw verbonden met de mate vanpermeabiliteit van het bankgebouw.Het creëren van de nieuwe pleinen en het transformeren vande oude gaat gepaard met een herinterpretatie van debestaande grid. Door op strategische plekken in de bestaandegrid architectonische ingrepen te doen door vloervelden tepenetreren, kunnen nieuwe visuele en fysieke horizontale,diagonale en verticale relaties ontstaan. Op deze wijzeworden ook de interne ruimten ten opzichte van elkaaropgespannen. Hierdoor zal er een interne kosmos ontstaan inplaats van de gestapelde werelden die eerder alleen visueelvia het exterieur met elkaar waren verbonden. Het zijn nu inelkaar grijpende werelden geworden!De ingrepen worden versterkt door nieuwe architectonischeelementen aan de bestaande grid toe te voegen. Dit verandertde betekenis van het bestaande en laadt het op met eennieuwe suspense. Anders verwoord: het laat een nieuweruimtelijke interpretatie toe!
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De transformatiestrategie

Stap 1: Toren abmaStap 1: Toren abmaStap 1: Toren abmaStap 1: Toren abmaDe toren is de eerste toevoeging die de originele intenties vanhet gebouw zo ernstig aantast dat het slopen van de toren deenig optie is. Hierdoor kan het westplein opnieuw tot wasdomkomen. Het silhouet wordt in ere hersteld.
- =

De architectonische bewerking van het gebouw is de bewerking van het bestaande grid van het gebouw. Alle ingrepen zijn er op gericht om de bestaande architectonische kwaliteiten van het te versterken. Detransformatie van bankgebouw naar een openbaar gebouw is een formele procedure van het verwijderen, toevoegen, verplaatsen, verbinden of uitrekken van de gekozen uitgangspositie. Deze transformatiestrategie isverdeeld in een aantal stappen waarbij eerst de elementen die het gebouw in zijn potentiële openbaarheid beperken verwijderd worden. Daarna zullen vanuit een beoogd effect op zorgvuldig gekozen plekken in het gridnieuwe momenten gecreëerd worden. Deze momenten zullen zich voornamelijk richten op de mogelijkheid waarin zij de overgang van publiek naar privaat vertragen. Tevens worden vloervelden opengebroken om nieuweverticale relaties in het interieur te kunnen aanbrengen.
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Stap 2: het hekwerkStap 2: het hekwerkStap 2: het hekwerkStap 2: het hekwerkDe eerste barrière met de stad is het 400 meter langehekwerk dat het gebouw omringd. Het strippen van hethekwerk betekent dat de stad naar binnen kan vloeien op drievan de vier zijden.
- =
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Stap 3: KluisStap 3: KluisStap 3: KluisStap 3: KluisHet programmaonderdeel waar Duintjer geen expressie aankon geven is de kluis. Door het slopen van de kluis kangebruik gemaakt worden van het negatief van de kluis.Hierdoor kan een nieuwe ruimtelijkheid gecreëerd worden.
- =
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Stap 4: begane grond noordvleugelStap 4: begane grond noordvleugelStap 4: begane grond noordvleugelStap 4: begane grond noordvleugelDe indeling van de begane grond van de noordvleugel vormt een barricadetussen Frederiksplein en de twee binnenpleinen. Om aan deze zijde eenbetere verbinding te leggen wordt de indeling van de noordvleugel verwijderd. - =
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Stap 5: Staalconstructie laagbouwStap 5: Staalconstructie laagbouwStap 5: Staalconstructie laagbouwStap 5: Staalconstructie laagbouwDe rationele staalconstructie voor west-, zuid- en westvleugelis te fijnmazig om het gewenste effect van 1 grote open ruimtete creëren. Het slopen van deze constructie maakt hetmogelijk de haltypologie van de noordvleugel rondom terealiseren.
- =
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Stap 6: GevelsStap 6: GevelsStap 6: GevelsStap 6: GevelsDe alzijdigheid van het gebouw is niet te herleiden uit debestaande gevels. Duintjers gevel zijn gebaseerd op formfollows function. Dit is de reden waarom de straatgevels vande noordvleugel gesloopt worden om ruimte te maken vooreen nieuwe uniforme gevel.
- =
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129ontwerp: het  'een paleis voor lezen'
van nationale bank naar nationale bibliotheek
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GevelsVoor Duintjers gevels geldt ‘form follows function’. Ditbetekent dat de intrinsieke alzijdigheid van het gebouw wordtaangetast door verschillende gevelverdelingen. Tevens pastde schaal van de gevel niet bij de schaal van de totalecompositie. De relatief fijnmazige gevelverdeling botst met deonderliggende constructie waarop de laagbouw staat.Daarnaast is Duintjer niet tot een constructief en esthetischaanvaardbare aansluiting gekomen van de laag- met dehoogbouw. Wat vanaf de het Westplein hinderlijk zichtbaarwordt. Dat geldt in het bijzonder voor het exterieur, tot demeest storende details behoren ‘ingeschokte’ bruine tegels,op betonplaten van ca 5 cm. Een voorbeeld van quasi-montagebouw en als vormgeving van een ontstellendeburgerlijkheid.Architectonisch bewerkingArchitectonisch bewerkingArchitectonisch bewerkingArchitectonisch bewerkingHet gebouw wordt gestript van al haar gevels waardoor dekrachtige constructie zichtbaar wordt. Het zoveel mogelijk inhet zicht houden van deze constructie is het vertrekpunt voorhet ontwerp voor de nieuwe gevels. De nieuwe gevel moet dekracht van de compositie benadrukken en versterken. Ik hebgekozen om hiervoor een verschaalbaar gevelelement teontwerpen.

Duintjers originele gebouwde noordgevel

Het beoogd effectHet beoogd effectHet beoogd effectHet beoogd effectDe gevel moet qua schaal aansluiten bij de schaal van detotale compositie. Dat betekent dat de gevel van de laagbouw,ten opzichte van de oude situatie, moet worden opgeschaald,hierdoor wordt de totaal compositie van de gevel een stukkrachtiger, waardoor de in het zicht gelaten betonconstructiewaarop zij staat volledig tot zijn recht kan komen. De gevelwordt volledig rondom in de laagbouw toegepast waardoor dealzijdigheid nu ook tot uiting wordt gebracht in de gevel.De vormtaal voor de nieuwe gevels is geinspireerd door eenbestaand architectonisch en constructief element van Duintjer.De kolom is een belangrijk onderdeel in Duintjers architectuur,de meest expressieve staat in de kashal in de noordvleugel.Op de plek waar kolom en vloer elkaar ontmoetenintroduceert Duintjer een verbijzondering. De krachtigedriehoekige vormtaal geeft bijna letterlijk het dragen van hetdak weer.

Duintjer kolom uit de kashal vormt de inspiratie voor het nieuwegevelelement

Om deze reden heb ik de driehoekige vorm gebruikt alsuitgangspunt voor de nieuwe gevel. Hierbij maak ik gebruikvan Duintjers ontwerpmethodiek waarin hij gebruik maaktevan de vermenigvuldiging van een element van klein naargroot en andersom. Dit geeft de vrijheid om nieuwegevelelement aan te passen aan de achterliggendeconstructie zonder het concept aan te tasten.De ‘vertanding’ geeft de gevel meer diepte waardoorgedurende de dag er een intrigerend schaduwspel ontstaat,die het aanzien telkens doet veranderen. Niet alleen hetschaduwspel geeft de gevel dynamiek, ook de weerspiegelingvan de omgeving het glas draagt hieraan bij. Door de'vertanding' ontstaat er een ambigue spel vanweerspiegelingen die bepaald worden door het zichtpunt diede toeschouwer inneemt.De horizontale 'banden' van de laagbouw worden voorzienvan witte kunststoffen gevelelementen die bijna naadloos  opelkaar aansluiten. Hierdoor gaan deze 'banden' als geheelmeewerken in de gevel.

verschaalbaar gevelelement volgens ontwerpmethodiek van Duintjer
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Straatgevels laagbouwStraatgevels laagbouwStraatgevels laagbouwStraatgevels laagbouwDe schaal van het element is bepaald door het stramien vande balkenlaag van de onderliggende constructie. Dit is terugherleiden naar Duintjers initiele idee zoals duidelijk te zien isde eerste publicatie van deze gevel.
gevelelement laagbouwfragment gevelelement laagbouw

Duintjers eerste niet gerealiseerde ontwerp voor de noordgevel
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originele noordgevel gestripte  noordgevel nieuwe noordgevel
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Noordgevel



134

De strokengevel van de toren is de meest traditionele enmakkelijke oplossing om dergelijk torens van een gevel tevoorzien. De constructie die in andere delen van hetgebouw architectonisch meewerkt wordt hier metuitzondering van de beganegrond volledig aan het zichtonttrokken.

originele noordgevel gestripte  noordgevel nieuwe noordgevel
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Het concept voor de nieuwe gevel van de hoogbouw, wordt de sterke horizontale belijning van Duintjers originele ontwerp verder versterkt. De traditionele strokenverdeling verraad de functioneleindeling erachter en laat het fijnmazige betonskelet volledig verdwijnen.Dit kolomskelet wil ik meer deel uit laten maken van de gevel door er een vliesgevel tegen aan te zetten. Daarover heen kom een fijnmazig filter van horizontale banen die tevens de functie vanzonwering meekrijgen.
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West- en oostplein

originele begane grond origineel inclusief uitbreiding Sateliet toren gebouw na sloop van Sateliet toren nieuwe invulling van het gebouw

De binnenpleinen vormen een onmisbare schakel in hetopenbaar maken van het bankgebouw. Deze‘verblijfsgebieden’ vormen de eerste overgang tussenopenbaar en privé.De architectonisch bewerkingDe architectonisch bewerkingDe architectonisch bewerkingDe architectonisch bewerkingDe architectonische bewerking van het Westplein bestaat uithet verwijderen van het hekwerk en het slopen van de torenvan Abma. Hierdoor wordt er ruimte gemaakt voor degewenste openbaarheid. De leegte wordt ingenomen dooreen ‘verticaal’ plein. Daarnaast word de wandelpassage langsde Singelgracht verbonden met de binnenpleinen door eentrap vanuit de Singelgracht naar de pleinen te leiden. Alslaatste is de toegang van de parkeergarage verlegd, in denieuwe situatie is deze direct toegankelijk vanaf hetWesteinde. Voor het Oostplein geldt dat ook daar het hekwerkis verwijderd, daarnaast is er een doorbraak gemaakt in debegane grond om de onderliggende parkeerkelder te voorzienvan daglicht.

Het beoogde effectHet beoogde effectHet beoogde effectHet beoogde effectDoor het verwijderen van de hekwerken, kan de stad hetgebouw in stromen. Door de ingreep worden de binnenpleineningedeeld in verschillende plekken, zonder dat dit het totaalaantast. Door de sloop van de toren wordt het westplein weervrijgemaakt. Dit herstelt de originele hoofdoriëntatie van west- oost. De wandelpassage langs de Singelgracht wordt weerin gebruik genomen. Dit betrekt de Singelgrachtzijde met debinnenpleinen. Het gat, dat de sloop van de toren achterlaat,maakt ruimte voor de introductie van een nieuw bijzondermoment in het grid. Het is ontworpen als tegenhanger van demonumentale trap die toegang biedt tot de directievleugel, ditmaal wel opgeschaald naar een stedelijke schaal. Het pleinop niveau -1, tpv de hoofdingang van de staatsbibliotheek,vervult de rol van de tweede overgang tussen publieke enprivé ruimte. Het creëert een gedefinieerde intiemere plek diedoor verschillende groepen op verschillende tijden kanworden geclaimd bijvoorbeeld voor ochtendgymnastiek, eenklassiek concert of een voordracht. Dit was in het origineleontwerp onmogelijk door de te sterke relatie met de straat.Het verlaagde plein bestaat uit een ‘luie’ stedelijke trap en een‘podium’. Door op -1 deels de noordvleugel te openen, komter direct daglicht in het vroegere waardegebied, wat de noord-zuid oriëntatie van het gebouw activeert.

De versterkte noord-zuid oriëntatie en de reeds bestaandewest-oost oriëntatie versterken de alzijdigheid van het gebouwin zijn toegankelijkheid. Hierdoor wordt het gebouw ingeplugdop alle publieke routes langs het gebouw. Daarnaast wordende uitersten van het gebouw visueel met elkaar verbonden,waardoor ze deel gaan uitmaken van het geheel. Wederomversterkt dit de interne relaties binnen het gebouw, hetdoorbreken van de rigide scheiding van de bank is eenopenbaring!Door de toegang van de parkeergarage te verleggen naar destraatzijde in plaats van de pleinzijde, wordt het westpleinverder vrijgemaakt. De oude uitsparing wordt gespiegeld,hierdoor wordt de kelder geopend en voorzien van daglicht.Hierdoor ontstaat er tevens een nieuw perspectief op debestaande architectonische expressieve constructie van delaagbouw. Bijkomend effect is het ontstaan van een[panoramisch] uitkijkpunt, de toevallige passant wordt verlijdom het Westplein te betreden. Echter echt betreden doet zijniet want dit wordt verhinderd door het verlaagde [verticale]plein. Het uitzicht is echter de moeite waard, men wordtgeconfronteerd met de volledige hoogte van de toren vanongeveer tachtig meter.
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zicht naar Singelgracht vanaf westplein, het zicht wordt belemmerd door de Sateliet toren en het stalen hekwerk het slopen van de Sateliet toren laat een leegte achter die gevuld wordt door een 'verticaal' plein

Door op -1 een doorbreking te maken naar de noordvleugel, komt voor het eerst daglicht vanaf deze zijde de ‘heilige hallen’ binnen. Het verlaagde gezichtspunt maakt het ‘verborgen’ grid van de eerste verdiepingsvloerzichtbaar. Dit rijgt tevens drie historisch gescheiden werelden in één keer aan elkaar, de ultieme stratificatie van ruimten.Door zijn beperkte afmeting en oriëntatie op het oosten, is het oostplein niet geschikt als verblijfsruimte. In het origineel van Duintjer ontsluit het plein de uitrit van de parkeerkelder en doet dienst als de personeelsingang.Door nu een doorbraak te maken, wordt de onderliggende parkeergarage voorzien van daglicht. Door de plaatsing van het gat ontstaat er een natuurlijke beweging rond het haar. De op deze wijze ontstane rotonde gaatdienstdoen als kiss & drive. Door het gat op te vullen met een vijver met glazen bodem, wordt enerzijds de kelderervaring verbijzonderd, anderzijds verzacht het water de hardheid van plein. De nadruk ligt nu visueel op deranden van het plein, daar waar het gebouw op zijn sterkst is.
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Pleinen

zicht vanaf westplein naar westvleugel in de bestaande situatie zicht vanaf westplein naar westvleugel in de nieuwe situatie
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zicht vanaf Singelgracht op het westplein in de bestaande situatie zicht vanaf Singelgracht op het westplein in de nieuwe situatie
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Ondergrondsplein op -3Vanuit de analyse blijkt dat Duintjer aan het belangrijksteprogrammaonderdeel van het bankgebouw geenarchitectonische expressie heeft kunnen geven. De kluis enhet omringende waardegebied vormt de ziel van hetbankgebouw. Dit maakte het verschil tussen een normaalkantoorgebouw en een bankgebouw. De kluis is gebouwd alseen box in box constructie, dat betekent dat compleet vrijstaat van de overige constructie. Hij steekt door de beganegrond vloer er raakt net niet de bovenliggende balkenlaag vande eerste verdieping. Het slopen van de kluis kan gezienworden als het ontzielen van het gebouw. Is dit erg? Ik denkvan niet omdat zoals al eerder aangegeven er totaal geenarchitectonische kwaliteit van uit gaat.De openbare functie zal het gebouw gaan voorzien van eennieuwe ziel, het gebouw zal nu echt de mens centraal stellenen het geld voorgoed vaarwel zeggen. Kon de bank gezienkunnen worden als het hart van de Nederlandse economie, zozou de nieuwe stadscampus het hart van het (culturele)universitaire leven moeten worden.

Het beoogde effectHet beoogde effectHet beoogde effectHet beoogde effectHet beoogde effect bestaat uit de introductie van eenondergronds plein. Deze vormt een semi-openbare ruimte dieer voor zorgt dat het publiek diep in het gebouw kan komen.De nieuw ontstane leegte wordt geladen met het gemis vande kluis. Op deze wijze wordt door ‘niet-ontwerpen’ tochexpressie gegeven aan de ‘heilige hallen’ uit haar vorigeleven.Door deels het vloerveld van de eerste verdieping tepenetreren wordt het prachtige [nooit echt zichtbare]balkengrid van de insteekverdieping het ‘dak’ van hetondergrondse plein.Voorts wordt er een nieuw grid geintroduceerd  in de vormvan boxen. Deze geeft richting aan de nieuw ontstane leegteen begint de leegte te dragen.

bestaande kolommengrid met de kluis in het midden nieuwe invuling van het kolommengrid na slopen van de  kluis

Door vervolgens de indeling van de begane grond van denoordvleugel volledig te slopen en daardoor het interieur prijste geven aan het exterieur ontstaat er een nieuwe passage.Deze passage is een omage aan de galerij die hier voorheenstond. Op deze wijze wordt een verloren geachte typologienieuw leven geschonken. De passage heeft een ambigueverhouding tot het interieur, de passant heeft nu een zicht opde schacht die de kluis heeft achtergelaten en werpt een blikop het ondergrondse plein. Tegelijkertijd wordt deze schachtin een beweging verbonden aan de 1e verdieping. Op dezewijze worden eerder strikt gescheiden werelden met elkaarverbonden en ontstaat er als het ware een gebouw.



141bestaande kolommengrid na de sloop van de kluis, de ruimte tussen de kolommen vloeitalle kanten op nieuwe vertiaal grid geeft bestaande kolommengrid geeft de ruimte tussen de kolommen eenrichting

bestaande kolommengrid na de sloop van de kluis, de ruimte tussen de kolommen vloeitalle kanten op nieuwe vertiaal grid geeft bestaande kolommengrid geeft de ruimte tussen de kolommen eenrichting
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bestaande kolommengrid met kluis nieuwe verticaal grid geeft de leegte betekenis en richting
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kluis nieuwe verticale grid
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bestaande kolommengrid invulling van het bestaande grid met boxen
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zicht op kluis op -1 zicht op het ondergronds plein vanaf -1
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zicht op kluis op de begane grond in oude situatie zicht op de passage met het atrium van ondergrondsplein op de achtergrond
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de kluis op -5 kijkend op de houtenstelling waarop Nederlands goud wordt bewaard zicht op de theaterzaal op -5, na de sloop van de kluis
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universiteits bibliotheek

universiteits bibliotheek
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lift

De universiteitsbibliotheek

ruimtelijkheid van DNB tijdens de avonduren nieuwe plattegrond 1e verdieping: universiteitsbibliotheek

Duintjers ontwerp voor de 1e verdieping

Het idee voor een grote omloop [pleintypologie] komt voort uitde ruimtelijke kwaliteiten van de kashal, die wat mij betreft hetbeste geïllustreerd worden door deze avondfoto waarin het degebouwde massa bijna helemaal wegvalt en puur de interneruimte overblijft. De enorme kracht van de constructie wordthierdoor tentoongesteld. Het uitgangspunt bij het maken vaneen grote omloop is dat deze binnen het silhouet van hetoriginele ontwerp blijft.Architectonisch bewerkingArchitectonisch bewerkingArchitectonisch bewerkingArchitectonisch bewerkingHet slopen van het rationele staalskelet van west-, zuid-,oostvleugel is de eerste stap in het creëren van een grote hal.Het staalskelet is te fijnmazig en is door Duintjer specifiekontworpen voor de kantoorfunctie die het moest huisvesten.Dit veroorzaakt dat het kolommengrid niet de ruimtelijkekwaliteit kan bieden om het te transformeren naar degewenste haltypologie. Hiervoor is een nieuwe constructienodig, die de gewenste ruimtelijkheid ik zoek toelaat enversterkt. Als laatste stap wordt er een nieuw insteekvolumeontworpen geïnspireerd op de originele insteekverdieping vande kashal.Het beoogde effectHet beoogde effectHet beoogde effectHet beoogde effectHet beoogde effect bestaat een eigentijdse interpretatie vande kwaliteiten van de kashal. Er kunnen drie kwaliteitenworden aangewezen: ten eerste de afmetingen van de ruimte100 x 40 x 7 meter, daarnaast de expressie kwaliteit van dekolommen. Als laatste de insteekverdieping die lijkt te zwevenin een zee van ruimte. Dit is vertaald naar een conceptwaarbij met deze drie ingrediënten wordt gewerkt. Hetinsteekvolume is een voortzetting van het verticale grid vanhet ondergrondsplein en werkt als verbindende elementtussen beide. Beide worden in hetzelfde materiaalgematerialiseerd, waarbij de repetitie van deze elementenbijdraagt aan de kracht van hun impact. De kwaliteit van dezerepetitie is dat in insteekvolume een verrassend ruimtelijkespel ontstaat die wisselend een relatie aangaat met de hal,het dakplein, het binnenplein en verschillende ruimten binnenhet volume.
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oude 1e verdieping: kashal, directievleugel en dienstwoningen nieuwe 1e verdieping: universiteitsbibliotheek
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insteekverdieping insteekvolume verschuiving insteekvolume  'aarden' van het insteekvolume
boekenvolume: 3 typen

perspectief boekenvolume

ConceptConceptConceptConceptIn het transformatieproces van het bankgebouw naar eenopenbaar gebouw is het boekenvolume de tweede grotetoevoeging. Dit nieuwe grid werkt als element samen met hetverticale grid van het ondergrondsplein. Op deze wijze zorgthet ervoor dat de bestaande architectuur wordt opgespannenrond deze twee nieuw geïntroduceerde architectonischeelementen.TypologieTypologieTypologieTypologieDuintjer speelde met typologieën toen hij de hoofdzetel vanDe Nederlandsche Bank ontwierp. Een voorbeeld hiervan isde verwijzing naar de galerij van het Paleis voor Volksvlijt inde vorm van de opgetilde laagbouw. De ruimtelijkheid die opdeze wijze op maaiveldniveau ontstond, is een vrije vertalingvan de kenmerken van de galerij. Op een punt haalde Duintjerbakboord, daar waar het de galerij gevuld werd met winkelendpubliek, zou zijn interpretatie nooit gevuld worden metdezelfde levendigheid doordat de bankfunctie dit verhinderde.In het herontwerp wordt deze padstelling opgeheven door hetinitiëren door een publieke trap die de Singelgracht verbindtmet het nieuwe ‘verticale’ plein. Daarnaast herinterpreteer ikDuintjers galerijtypologie naar het nieuwe programma van deuniversiteitsbibliotheek. Dit resulteert in een nieuwe omloopop de eerste verdieping, ruimtelijk gezien wordt er gewerktmet dezelfde repetitie. Nu niet met een strikt constructiefelement, maar met de boekenvolumes

BoekenvolumesBoekenvolumesBoekenvolumesBoekenvolumesDe inrichting van de universiteitsbibliotheek wordt bepaalddoor twee elementen: de studeerplekken en deboekenkasten. Het uitgangspunt voor de transformatie van delaagbouw is dat het gesloopte deel van de laagbouw opnieuwvorm te geven met de haltypologie van de kashal. Om vandeze nieuwe ruimtelijkheid te kunnen genieten zou hettegenstrijdig zijn om de hal vol te zetten met de benodigdeboekenkasten. Als alternatief heb ik de benodigde strekkendemeters aan boekenkasten gebundeld en getransformeerdnaar een architectonisch ambigue element dat zowelboekenkast, architectonisch als constructief element isgeworden. Deze boekenvolumes versterken de haltypologievan de studeerhal en zorgen voor een ruimtelijke differentiatieaan de binnenpleinen. Dit alles zonder een massief blok teworden, te allen tijde blijft de ruimtelijke werking van dehaltypologie overeind. De compositie van de drieverschillende boekenvolumes gaat een ruimtelijk spel aan metde onderliggende balkenconstructie van de laagbouw, doorook in de tussenliggende afstand tussen de boekenvolumeste variëren wordt juist de leegte tussen de elementenopgeladen met een bepaalde suspense. Vanuit sommigeperspectieven ontstaat zelfs het beeld dat zij de rol van deconstructie overnemen.
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galerij Paleis voor Volksvlijt

centraal atrium Paleis voor Volkvlijt Duintjers interpretatie van het atrium van het Paleis voorVolksvlijt

Duintjers interpretatie van de galerij herinterpretatie van Duinjers ontwerp en galerij: nieuwe omloop op deeerste verdieping

voortzetting van de haltypologie uit het Paleis voor Volksvlijt en Duintjerskashal
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oud: kijkend vanuit de kashal op de oostvleugel met dienstwoningen nieuw: kijkend vanuit de oude kashal naar de oostvleugel
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oud: kashal nieuw: universiteitsbibliotheek
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De toevoeging van nieuwe grids

2e verticaal grid1e verticaal grid de grids worden als 1 ruimtelijk ellement ervaren en vormen daardoor voorruimtelijke binding tussen de verschillende gebouwonderdelen. Het helegebouw wordt opgespannen rond deze 2 grids
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Een lichtbaken
Op stedelijk niveau is het bestaande gebouw al een
baken in de stad, een orientatiepunt. Met de
transformatie van Staatsbank naar Staatsbibliotheek is
het orientatiepunt ook een bestemming geworden.
Door de ruime openingstijden (7.00-23.00) en
complementerende horecafuncties (tot 03.00) wordt
er geprobeerd een 24 uurs economie opgang te
brengen.
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de Singelgrachtzijde
Vanaf de hoek Stadhouderskade en Oosteinde is goed
te zien hoe het verwijderen van het stalen hekwerk de
binnenpleinen zichtbaar en toegankelijk maakt. De
tentoonstellingsroute moet de stedeling verleiden om
daadwerkelijk deze ' interne'  wereld te betreden.
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de Singelgrachtzijde
Een nieuw ontworpen trap verbindt de passage naast
de Singelgracht met de binnenpleinen. Ter plaatse van
de toren steekt de tentoonstellingsroute onder de
laagbouw door waardoor deze als aankondiging
gelezen kan worden. Wederom moet dit de passant
verleiden verder het gebouw in te trekken.
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de Singelgrachtzijde
Een nieuw ontworpen trap verbindt de passage naast
de Singelgracht met de binnenpleinen. Ter plaatse van
de toren steekt de tentoonstellingsroute onder de
laagbouw door waardoor deze als aankondiging
gelezen kan worden. Wederom moet dit de passant
verleiden verder het gebouw in te trekken. De trap
maakt tevens de derde leestypologie 'lezen te midden
van de massa' mogelijk.
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Oostplein

niveau 0

Het maaiveld ter plaatse van het oostplein is het
domein van het kijken.
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Vanaf deze zijde is de nieuw ontworpen
tentoonstellingsroute duidelijk zichtbaar. Het verleidt
de passant om het gebouw te betreden. De openbare
route is 24/7 toegankelijk en moet er voor zorgen dat
ook in de daluren stedelijk leven wordt gegenereerd.

de Singelgrachtzijde
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Het westeinde
Ter plaatse van de oude hoofdingang is nu een
uitkijkpunt ontworpen die de passant een kijkje geeft
op het westplein. Daarbij kan men zich laten verbazen
door de monumentale hoogte van de toren.
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Oosteinde / Frederiksplein
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Fredriksplein
Te midden van de tentoonstellingroute kan de
bezoeker via een glazenbrug zich richting de
hoofdingang op het westplein begeven.
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Westplein
De passage grenst aan het westplein, vanaf deze plek
worden verschillende interieurs gekopeld aan
exterieurs terwijl men kijkt naar de tentoonstelling.
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Westplein
De luie trap die het maaiveld verbindt met het
westplein op niveau -1 kent de tweede leestypologie:
lezen in de ommuurde tuin (buiten lezen). Het is de
monumentale aanloop tot de hoofdingang van de
bibliotheek.
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Westplein
Hier kijken we vanuit de uitgang van de Jetsenkelder
naar de toren, waaronder op hetzelfde niveau een
leescafe is gesitueerd.
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Het Westplein
De nieuwe passage met de tentoonstellingroute vanaf
de zijde van het Frederiksplein gezien. Dit is het
domein van zowel het individuele als publieke lezen.
Overdag kan de bezoeker een plekje op de
monumentale trap zoeken om rustig te lezen. 's
Avonds wordt er plaats gemaakt voor evenementen
en wordt het plein getransformeerd tot
openluchttheater.

maaiveld

leestypologie: de ommuurde tuin
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De foyer
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niveau -3

De 'Grotto'
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niveau -3

De Studiolo
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niveau -4

De Studiolo
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niveau -5

Foyer theaterzalen
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De theaterzaal
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Uitgang parkeergarage
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Parkeergarage oostplein

niveau -1
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niveau +1

Studielandschap +1
De ruimtelijke conJguratie is gebaseerd op de tweede
typologie van het lezen: lezen in de natuur.
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niveau +1

De oude kashal
De ruimtelijke conJguratie is gebaseerd op de tweede
typologie van het lezen: lezen in de natuur.
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2 | boekenvolumes westvleugelniveau +1

'Lezen in de natuur'
De ruimtelijke conJguratie is gebaseerd op de tweede
typologie van het lezen: lezen in de natuur. Dit
gedeelte is nieuw ontworpen om naadloos aan te
sluiten bij de kwaliteiten van de oude kashal:
weidsheid en openheid.
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niveau +1

De passage op +1
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niveau +1

'Lezen in de natuur'
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niveau +3

Lezen in de ommuurde tuin
Van het dak op niveau +3 wordt een daktuin gemaakt
waar men in en aan kan studeren.
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Binnen thuis lezen
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Daktuin +3
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De studiolo
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De studiolo
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Thuis lezen
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Lezen in de natuur



197

Lezen in de natuur
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Lezen in de natuur
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Lezen in de natuur
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Lezen in de natuur
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Lezen in de natuur
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Afgelopen 3 jaar ben ik parttime bezig geweest metmijn afstudeerthesis. Dat betekende in de praktijk dat ikoverdag werknemer was, ’s avonds ondernemer en inde weekenden student.De aanleiding voor deze afstudeerthesis komt voort uitde fascinatie voor geschiedenis in het algemeen envoor gebouwen en hun locatie in het bijzonder. Door derelatief korte duur van de masterprojecten had ik nognooit een gedegen morfologisch en typologischonderzoek gedaan. Ik voelde dit als een gemis in mijnopleiding en daarom wilde ik nog een keer buiten mijneigen veiligheidszone om datgene te leren waarvan ikdacht daar de rest van mijn carrière als architect profijtvan te kunnen hebben. Het atelier langsdoorsnede doorAmsterdam gaf mij deze mogelijkheid.De kwaliteit van een onderzoek zit in de scherpte vande vraag. Tijdens deze afstudeerthesis kwam ikerachter dat de antwoorden vaak al op tafel lagenzonder dat de vraag gesteld was. De sturende rol vaneen goed gestelde vraag is van wezenlijk belang voorhet kunnen nemen van de juiste ontwerpbeslissingen.Hiermee kom ik op het belangrijkste punt, dat menvoldoende kennis van zaken moet hebben om eengoede vraag te kunnen stellen. In dit spanningsveld hebik de afgelopen drie jaar gebalanceerd: tussen hetweten en het niet-weten.

Gaandeweg leerde ik welke krachten er werken op eenontwerp en een ontwerpproces. Hoe belangrijk de Zeitgeistis voor de perceptie van een gebouw. Bottom line is datdeze kennis essentieel is voor het op waarde kunnenschatten van een bestaand gebouw en in het verlengdedaarvan het bepalen van zijn toekomstwaarde. Het creërenvan de juiste sfeer waarin het gebouw eentoekomstwaarde krijgt en behoed kan worden voor sloop.Uiteindelijk leidde dit tot de conclusie dat wanneer hetproces opnieuw zou moeten doen, ik andere beslissingenhad genomen. Hiermee doel ik niet zozeer op het proces,maar wel op de eindproducten die eruit voortkomen. Zokwam ik tot de conclusie dat ik graag eendocumentairefilm had willen maken over hettotstandkomingsproces van De Nederlandsche Bank. Hetdrama en de intriges die rond dit proces speelden,leenden zich hier bij uitstek voor.Daarnaast had ik het herontwerp van De NederlandscheBank meer integraal willen aanpakken dan waar ik nu voorgekozen heb. Het bankgebouw is onlosmakelijk verbondenmet het Frederiksplein en de Singelgracht. In dit kader hadik dan ook graag het herontwerp van het Frederiksplein ende Singelgracht betrokken bij de opgave, maar door dedaarbij behorende vergroting van de opdracht heb ik ditachterwege moeten laten. Toch wil ik hier nog een paardingen over kwijt.

In mijn optiek zou het Fredriksplein een volwaardigstadsplein moeten worden. Een mogelijkeoplossingsrichting hiervoor zou het ondergronds brengenvan het al het gemotoriseerde verkeer. Een mogelijkeaanleiding hiervoor is de lange discussie om op deze plekeen ondergrondse parkeergarage te realiseren.Daarnaast dicht ik de Singelgracht weinig kwaliteiten toe, ikzie het dempen ervan daarom als een kans om nieuwekwaliteiten te ontwikkelen. Zo zou op de plek van deSingelgracht een nieuwe groenboulevard ontwikkeldkunnen worden. De legitimatie hiervan zou kunnen liggenin het feit dat Amsterdam zich wil profileren als stad die in2028 de Olympische Zomerspelen wil organiseren. Denieuwe groenboulevard zou niet alleen een afspiegelingvan deze ambitie kunnen zijn, maar tegelijkertijd ook allepleinen en parken aan deze zone kunnen verbinden. Ookbiedt het nieuwe mogelijkheden om de zware verkeersdrukop de oudste ringweg te lijf te gaan.Op deze wijze zou het oude bankgebouw opgenomen ineen groenzone waar de voetganger en fietser heer enmeester zijn, wat in grote mate de kans van slagen van eengoed openbaar gebouw vergroot.Ik heb geleerd.Alexander Tepper
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Gevels
Plattegronden
Doorsneden
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