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Tegen een monument aanlopen in een fijne, rustige 
buurt is al niet verkeerd, maar als het je gebeurt in  

de binnenstad van Amsterdam is dat bijna een wonder. 
Het overkwam architect Michael Durgaram en zijn gezin.
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Michael Durgaram voor een wand van Amerikaans noten vloerdelen.  
De tekening is eigen werk.
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ST ILTE 
IN DE STAD



De tv-ruimte met de notenhouten 
vloerdelen, die Michael op Marktplaats 
vond. Het zwevende mediameubel is door 
een timmerman gemaakt van zwart mdf 
en de technische stof waarmee gewoonlijk 
speakers worden bedekt. Messing 
plantenpot (Zara), lamp Parentesi (Flos). 
RECHTS Van zijn eerste salaris als architect 
kocht Michael de Loungestoel van Charles 
en Ray Eames (Vitra). Eva vond de trolley 
in een vintagewinkel, vaas en alle 
kandelaars van MaisonNL. Stone Center 
Amsterdam maakte de mantel rond de 
gesloten haard (’t Stokertje), die minder 
milieubelastend is dan een open haard.
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Het evenwicht tussen monument 
en leefbaar gezinshuis is overal 
voelbaar. Er zijn plafonds met 
ornamentranden, maar ook  
gietvloeren. Bank van Aardeko, 
kleed van Lalay. Michael ont-
wierp de salontafel, uitgevoerd 
door Stone Center Amsterdam. 
Het naakt aan de muur is eigen 
werk. Rond dienblad en kande-
laar van Tica. 
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Waar mogelijk sluiten de nieuwe, gestuukte muren en plafonds aan op de oude gestripte 
zijmuur, een wens van Eva. Door een laag epoxyhars blijft de bakstenen muur stofvrij.  
Goudkleurige wandlampen JJW 02 van Wever & Ducré. RECHTS Escher-achtige effecten in 
het souterrain waar de keuken is, dankzij het glas dat de trap blootgeeft. Die is van staal 
met houten treden (Hekel Metaal), de vloertegels zijn van Cerriva.

‘Dit huis is mijn proeftuin en visitekaartje’
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Het zelfontworpen kookeiland kreeg een blad van 
marmerlook Neolith. De verlichte wandnissen zijn 
bekleed met notenhout en hebben bergvakken van  
koper, dat terugkomt in de krukken van Concept Store. 
Kraan van Quooker, spots Lotis van Modular Lighting.  
De tafel is een eigen ontwerp van hout op een metalen 
onderstel. Hij bleek zo groot dat hij via de tuin van de 
buren naar binnen moest. Management Chairs uit de 
serie Aluminium Group van Eames (Vitra).
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‘Je probeert er toch een leefbaar huis van te maken,  
al wil je recht doen aan het oorspronkelijke monument’



De gevel waar Eva al zo vaak langs was gelopen. Michael en Eva vervingen de twee afzonderlijke deuren door een nieuwe voordeur. 
LINKS Familieportret vanuit de keuken. De lichtstraat op de eerste verdieping kreeg een vloer van beloopbaar glas. 

›
‘Voorheen woonden we hier om de hoek, in een 
pand dat we ook volledig naar eigen wens hadden 

verbouwd,’ vertelt Michael Durgaram. ‘Eva en ik 
woonden er heerlijk. Het is een prettige buurt die 
voor Amsterdamse begrippen nog best rustig is.’ Na 
verloop van tijd kreeg het stel kinderen: Oscar (nu 11), 
Sophia (9) en Christiaan (6). ‘Omdat we een slaapkamer 
tekortkwamen, gingen we op zoek naar iets groters. 
In eerste instantie viel ons oog op het huis van de 
buren dat al vrij lang te koop stond, maar dat was 
ineens verkocht. Uit pure frustratie ging Eva toen een 
rondje lopen door de buurt en stuitte in onze 
lievelingsstraat op een huis waarvan de kozijnen 
waren afgebladderd. Het was duidelijk te zien dat er 
al jaren geen onderhoud aan was gepleegd. In een 
opwelling belde ze aan, een oudere man deed open en 
ze raakten in gesprek. Nadat Eva hem verteld had in 
het huis geïnteresseerd te zijn, bleek hij daarvoor 
open te staan. Onze handen jeukten bij het idee dat 
we weer een compleet pand konden verbouwen.’

GEBOORTEHUIS
‘In deze buurt stonden vroeger de woningen van de 
rijken uit de stad,’ vervolgt Michael. ‘Het was het 
ouderlijk huis van de man, hij was er zelfs geboren. 
Zijn moeder had ooit een magnolia en een appelboom 
geplant; die schitteren nog altijd in onze tuin. Het pand 
van 300 m² had oorspronkelijk een enkele entree. 
Nadat het in de jaren tachtig was gesplitst, kreeg het 
twee voordeuren. De eigenaar bewoonde de bel-etage 
en het souterrain. In zijn archief vonden we beelden 
van de de originele deur en vervolgens hebben we een 
timmerman gevraagd die na te maken. Zo werd het 
weer een enkel huis met vier verdiepingen, net als 
vroeger. Bij binnenkomst ervaar je 
direct de enorme hoogtes: de hal is 
bijna vier meter hoog. De uitdaging lag 
vooral in het omgaan met de restricties 
en regels die een monument met zich 
meebrengt. Je probeert er toch een 
leefbaar, modern gezinshuis van te 
maken, ook al wil je recht doen aan 
het oorspronkelijke monument. Hoe-
wel veel huizen in deze buurt de 
keuken op de bel-etage hebben, kozen 
wij ervoor de keuken in het souterrain 
te plaatsen. We vonden het namelijk 
belangrijk dat je in de zomer aan-
sluiting hebt op de tuin. Heerlijk de 
deuren open, waardoor je leefruimte 
ineens verdubbelt.’

ANDERS DENKEN
‘Normaal ontwerp ik voor anderen. Nu was ik ineens 
zowel architect als opdrachtgever. Ons huis dient als 
proeftuin voor materialen en kleuren. En aangezien ik 
vanuit huis werk, is het ook mijn visitekaartje.’ Maar 
het interieur moest naar een later plan worden 

verschoven. ‘Er was dringend funderingsherstel nodig. 
Dat traject verliep vrij moeizaam, doordat er veel 
weerstand was van de buren. Na lange tijd kwamen we 
gelukkig tot een oplossing. Het overleg ging weleens 
ten koste van het ontwerp, omdat de focus op andere 
zaken lag. Toch hebben we er een toekomstbestendig 
huis van weten te maken.’ Het proces kostte drie jaar, 
maar het resultaat is er naar. ‘Met dank aan onze 
goede aannemer, Paul Zwart. Hij was verantwoordelijk 
voor de fundering en de ruwbouw. Aangezien we op 
loopafstand woonden, zat ik boven op het bouwproces. 
Elke ochtend ging ik kijken wat er moest gebeuren en 
vervolgens checkte ik aan het eind van de middag de 
vorderingen. We hebben de nieuwe funderingspalen 
meteen warmtewisselaars meegegeven. Op die manier 
wordt aardwarmte benut voor een warmtepomp die 
de vloerverwarming aanstuurt. Eigenlijk wilden we 
een huis zonder gas, maar de beperkingen die dit 
monumentale pand met zich meebracht maakten dat 
helaas onmogelijk. Uiteindleijk kozen we voor een 
hybride systeem met een hr-ketel, waarbij de 
warmtepomp het meeste werk verricht. Alles is 
geïsoleerd en in de toekomst gaan we zonnepanelen 
op het dak plaatsen.’

VLOER TEGEN DE MUUR
‘We houden van een mix van modern en vintage. Een 
huis dat warmte uitstraalt, ook door materiaal- en 
kleurgebruik. We konden een partij Amerikaans noten 
vloerdelen op de kop tikken, die we in diverse ruimtes 
hebben toegepast. In televisiekamer zitten de 
vloerdelen tegen de muur. Dat zorgt voor een warm 
contrast met de originele marmeren vloer. In de 
keuken hebben we er de nissen mee bekleed, wat in 

combinatie met de koperen platen 
voor een warme sfeer zorgt. We 
hebben het hout zelfs in de badkamer 
ingezet, waar het heel mooi staat 
naast de tegels en de marmerlook 
wastafel. Voor de muren wonnen we 
kleuradvies in; we krijgen vaak 
enthousiaste reacties op de kleuren. 
Eva verzamelt graag servies, kussens 
en objecten en gaat regelmatig naar 
rommelmarkten. De kunst aan de 
muur is van mijn hand. Vroeger 
tekende en schilderde ik veel; de twee 
enorme naakten in de woonkamer 
zijn recenter. Het mooist is toch wel 
dat we zo groot wonen in het centrum 

van Amsterdam. Er is zelfs voldoende ruimte voor een 
kantoor aan huis. Zodra je binnenkomt, kijk je door 
naar de diepe tuin. Die grenst aan een binnentuin, 
zodat de achterburen ver weg zijn. En het beloopbare 
glazen balkon geeft weer veel licht in de keuken. Ja, 
deze plek is echt uniek.’
 
michaeldurgaram.com

‘Je probeert er toch 
een modern huis 

van te maken, al wil 
je recht doen aan 

het oorspronkelijke 
monument’
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Michael werkt van huis  
uit en beschouwt zijn huis 
als zijn visitekaartje annex 
proeftuin, waarvan ook  
het prikbord boven het 
bureau getuigt. 
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Naast het bad is een verlichte nis die doorloopt achter de scheidingwand aan de kopse 
kant. De kraan is van Hotbath. LINKS Over het bed van Swiss Sense ligt een sprei van 
Broste Copenhagen, kussens van Zara Home. De wandlamp van Karwei is bekleed met 
imitatiemarmer van Neolith. De garderobekasten, een eigen ontwerp van Michael, 
hebben als greep een reliëfrand die doorloopt in de bovenkasten.

‘Het is uniek dat we zo groot wonen in 
de binnenstad van Amsterdam’

I 294EH


