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Galerie Modernes: warenhuis wordt sportschool wordt hotel

‘Sommige mensen vragen zich af waarom het pand niet wordt afgebroken. Het zou te lelijk

zijn.’ Dit schreef ik twaalf jaar geleden over Galerie Modernes (1957). Ik woonde toen nog

boven de Surinaamse broodjeszaak aan de Hoogstraat in Rotterdam en keek uit op een

ware Van den Broek & Bakema.
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Tekst Merel Pit

Het ontwerp van Van den Broek & Bakema was een nieuw ontwerp voor het oorspronkelijk

eerste, grote warenhuis van Rotterdam, dat door het bombardement in 1940 geheel was
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verwoest. Een goed voorbeeld van wederopbouwarchitectuur.

Het ontwerp dat het bureau maakte, werd gekenmerkt door – een voor die tijd

vernieuwende – betonconstructie en twee doosachtige verdiepingen met bakstenen

gevels. De verdiepingen leken te zweven door de bovenlichten. Het was een pand met

allure, mede door de smalle kozijnen die grote etalages omlijsten, de strakke luifels en de

bijbehorende glazen vitrines op de stoep.

Verloren grandeur

Van deze grandeur was in 2011 weinig over. Veel van het oorspronkelijke ontwerp was

verloren gegaan tijdens de verbouwing tot kantoor in de jaren zeventig, ook getekend door

Van den Broek & Bakema. De bakstenen schillen hadden plaatsgemaakt door witte

kunststofbeplating met horizontale bandramen en de plint was onzorgvuldig verbreed.

Van tijd tot tijd stonden de bovenste verdiepingen leeg omdat die vanwege de diepe

vloeren lastig te vullen waren. Op een gegeven moment zag ik knalrode stickers met de

tekst Fit for Free op de bandramen verschijnen. Een sportschool is een van de weinige

functies waarvoor geen strenge daglichttoetredingseisen gelden. Toen ik verhuisde begon

de discussie of het pand niet beter kon worden gesloopt.

Groot, diep en donker

Galerie Modernes heeft haar grandeur teruggekregen, al

had ik een comeback van het metselwerk best

gewaardeerd – maar ik begrijp ook wel dat dit niet des

KAANs is

“
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Warenhuizen – zeker naoorlogse zoals deze – zijn geen gemakkelijke panden om te

herbestemmen. Zoveel is duidelijk. 

die leeg kwamen te staan toen de keten zeven jaar geleden failliet ging.

Ze schrijft: ‘De panden, meestal op prominente plekken in de stad, zijn uiterlijk heel

verschillend maar hebben één ding gemeen: ze zijn allemaal groot, diep en donker.’

Gelukkig lenen de betonnen constructies zich goed voor hergebruik.’ Voor veel panden is

sloop omstreden vanwege hun plek in het collectief geheugen. Tegelijkertijd is een nieuwe

functie of een investeerder die een grote verbouwing betaalt lastig te vinden.

Elegante facelift

De huidige stand van zaken? Tot mij vreugde staat Galerie Modernes er elegant bij! KAAN

architecten mocht het pand een facelift geven, waarbij de bestaande betonconstructie is

behouden, net als de horizontale geleding van glas en natuursteen. Door een slanke luifel

kreeg het pand aan het Grote Kerkplein opnieuw een gezicht.

Beeld Loes van Duijvendijk

En zoals elk herbestemd warenhuis betaamt, is er een verdieping bovenop geplaatst en

kwam midden in het pand een patio om daglicht in het gebouw te brengen. De begane

grond is voor winkels – naast de Kruitvat is nog plek – en op de verdiepingen erboven

Floortje Keijzer deed onderzoek naar de vele V&D-

warenhuizen a
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bevindt zich een hotel met 180 gastenkamers met op de vijfde verdieping een groen

dakterras.

‘Wie niet evolueert, is weg’, zegt Jan Geysen in de eerste 

. Hij duidt op de winkels

zelf, maar hetzelfde geldt voor de panden waarin ze zitten. Galerie Modernes heeft haar

grandeur teruggekregen, al had ik een comeback van het metselwerk wel kunnen

waarderen, maar ik begrijp ook wel dat dit niet des KAANs is.

podcasta�evering van ‘Merel en

Tracy praten door’ over het veranderende winkellandschap a

Q

Dit vind je misschien ook interessant
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Net verschenen: magazine #01 2023 'Van o�ine

naar online'
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Een verdoosd landschap: is een goed ontwerp wel

voldoende?

ARCHITECTUUR

Meer dan een doos: bedrijfsgebouw Soprema door

wilma wastiau

MEREL EN TRACY PRATEN DOOR

Marie Wastiau: 'Soms ontwerpen we gevels van

een kilometer lang'

Merel Pit, hoofdredacteur de Architect
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Dagelijkse nieuwsbrief de Architect

de Architect is het meest toonaangevende architectuurplatform. Ontvang iedere

werkdag om 09.30 uur het laatste nieuws, uitgelichte projecten, blogs én visie op het

gebied van architectuur, stedenbouw en interieur.

Ik ben niet svaneck@pieters.net - Uitloggen

Schrijf je in!
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