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Droogbak 1a
Hans Bergmans

W
anneer men langs de even kant van  
het Singel in noordelijke rich-
ting onze buurt uitloopt, ziet 

men links een ruim plein waarop een 
gezichtsbepalende pand staat: De 
Droogbak. De oorsprong van de naam is 
onduidelijk; mogelijk verwijst het naar het 
drogen van haringen of geverfd laken. Tot 
1870 bevond zich hier de westhoek van 
het havenbekken dat sinds de 17de eeuw 
nauwelijks veranderd was. Waar tot dan 
toe de oude kades met vrachtschepen en 
houten steigers in het ij stonden werd 
een eiland aangeplempt. Daar bouwden 
architect C.B. Posthumus Meyjes (de gevels) 
en stationsarchitect D.A.n. Margadant (het 
interieur) dit markante pand in opdracht 
van de Hollandsche ijzeren Spoorweg-
Maatschappij. in 1884 werd het in gebruik genomen. Op dat 
moment was het C.S. nog in aanbouw. 
De Droogbak heeft Hollandse neo-renaissance gevels in de 
historiserende bouwstijl die in de 19de eeuw in zwang was. Het is 
opgetrokken in rode baksteen op een sokkel van ruwe hardsteen 
met in zandsteen uitgevoerde speklagen en accenten. in de 
sluitstenen bevinden zich afbeeldingen van reizigers en personeel 
die verwijzen naar de oorspronkelijke opdrachtgever. Het pand 
heeft een bijna vierkante plattegrond met 3 verdiepingen en een 
ruime binnenplaats. Mede door zijn monumentale afmetingen 
vormt De Droogbak een fraai stuk Hollands erfgoed, illustratief 
voor de bloeiperiode van de stad tussen 1870 en 1930, die soms als 
De Tweede Gouden Eeuw wordt omschreven. 
De schrijver F. Bordewijk was niet zo onder de indruk en schreef 
ongeveer een eeuw geleden: “Wanneer men, komende van het 
Singel, zich wendt naar het Droogbak, ziet men voor zich het 
kolossale, monstrueuze administratiegebouw van de Hollandse 
Spoor, dat zich daar verheft als een sombere poen.” Oudere 
Amsterdammers konden zich wel in deze omschrijving vinden; 
zij herinneren zich de vervuilde bouwmassa als een groot, donker 
blok.
Vanuit het pand aan de Droogbak ontwikkelde en exploiteerde 
de vermaarde HijSM een belangrijk deel van de nederlandse 
spoorwegen en was verantwoordelijk voor de trajecten van 
Amsterdam naar Rotterdam en naar het Ruhrgebied. in het begin 
van de vorige eeuw liep de bloeiperiode van het bedrijf op z’n 
einde. Bij de fusie van grote spoorwegmaatschappijen in 1920 
ging het op in een voorganger van de n.S. De Droogbak werd 
een Rijksadministratiekantoor en heeft sindsdien tot 2000 aan 

verschillende instellingen en organisaties onderdak geboden.
Tijdens de ingrijpende stadsvernieuwing en verkeersdoorbraken 
in de jaren 70 dreigde de sloop voor het gebouw. Op die plek 
zou een 4-baans snelweg worden aangelegd maar dit onzalige 
plan werd in 1978 door de gemeenteraad weggestemd. in de 
tachtiger jaren kocht inG Vastgoed het pand en besloot het nieuw 
leven in te blazen als modern kantoorgebouw. in 2000 nam het 
gerenommeerde internationale advocatenkantoor Clifford Chance 
hier zijn intrek, maar niet nadat zij het pand op grootschalige 
wijze door Architectenbureau joop van Stigt lieten renoveren 
en restaureren. De natuurstenen gevels werden schoongemaakt 
en weer geverfd, de oorspronkelijke timpanen en ornamenten 
teruggeplaatst en de binnenplaats werd omgevormd tot overkapt 
atrium. Ook het interieur werd grootschalig gerestaureerd. 
in 2001 werd het gebouw aangewezen als rijksmonument. na ruim 
130 jaar staat De Droogbak nog te pronken als een vroeg voorbeeld 
van kantoornieuwbouw rond het centrum van Amsterdam.

De fraaie gevel aan de spoorzijde van De Droogbak, duidelijk zichtbaar vanuit de trein.

fo
to

:  
In

gr
id

 d
e 

Gr
oo

t
fo

to
:  

In
gr

id
 d

e 
Gr

oo
t














