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Inleiding

In de nacht van 19 op 20 februari 1890 ging de

Amsterdamse stadsschouwburg in vlammen op. Kort na

de brand werd een commissie uit de burgerij geformeerd,

onder voorzitterschap van G.A. baron Tidal, die in

samenwerking met het gemeentebestuur besloot op

dezelfde plaats een nieuwe schouwburg te bouwen. De

huidige schouwburg werd van 1892 tot 1894 gebouwd

naar ontwerp van Jan L. Springer (1850-1915), met mede-

werking van diens vader J.B. Springer en A.L. van Gendt. 

In 1982 werd de stadsschouwburg rijksmonument. Het

is een van de mooiste historische theaters van Nederland

en verkeert in relatief ongeschonden staat. Het gave, veel-

kleurige uiterlijk verleent de omgeving van het

Leidseplein een belangrijk architectonisch en steden-

bouwkundig accent. Het feërieke interieur van de theater-

zaal en het complex van entreehallen, gangen, trappen-

huizen en foyers verlenen het gebouw zijn typisch laat-

negentiende-eeuwse karakter. 

Behalve een esthetisch, architectuurhistorisch en

(bouw)technisch interessant gebouw, een monument van

representatieve bouwkunst, is de stadsschouwburg ook

een icoon van de laat-negentiende-eeuwse burgerlijke cul-

tuur in Nederland met zijn bijbehorende rituelen. De

stadsschouwburg was ooit het vlaggenschip en middel-

punt van het Amsterdamse uitgaansleven. Tegenwoordig

vervult het gebouw bij speciale festiviteiten nog een ande-

re functie: als stadspaleis bij intochten, huldigingen en

bals. De stadsschouwburg is dus altijd meer geweest dan

een strikt functioneel theater of toneelzaal. Bureau

Monumenten & Archeologie (bMA) verwacht dat deze

beschrijving in de idee- en planvorming als uitgangspunt

wordt genomen, om dit monument met zijn unieke karak-

ter en rijke geschiedenis zo goed mogelijk te bewaren.

5

Amsterdamse Schouwburg van 1772, in 1872 voorzien van
een stenen ommanteling door architecten B. de Greef en W.
Springer. Dit gebouw brandde af in 1890.
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Stedenbouwkundige context

Het gebouw staat aan de voorzijde van het blok dat

wordt gevormd door de Marnixstraat, de Lijnbaansgracht

en het Leidseplein, in het deel van de stad dat oorspron-

kelijk met de vierde uitleg vanaf 1660 binnen de stad was

komen te liggen. De schouwburg is over de ter plaatse ver-

smalde en overkluisde Lijnbaansgracht gebouwd op een

grondstuk dat aanvankelijk als een eilandje van het ach-

terliggende bouwblok langs de Marnixstraat en de voor-

malige melkfabriek aan de Lijnbaansgracht was afge-

scheiden door een steeg. In 1900 werden de panden aan

de Marnixstraat 421 en 423 bebouwd als ‘hulpwacht van

de brandweer met afzonderlijke bovenwoning’, het hoek-

pand 425 was in 1883 al gebouwd naar ontwerp van

architect V. Vos. In de loop van de twintigste eeuw is de

achterliggende steeg volgebouwd en met dit bouwblok

aaneengegroeid.

Oorspronkelijk bevond zich ongeveer tussen het huidi-

ge American Hotel (1902, 1927-28) en het Hirsch-

gebouw (1913), in de as van de Leidsestraat, voor de

Singelgracht tegenover het zogenoemde Leidse Bosje, de

Leidsepoort (architect Daniël Stalpaert), die in 1862

werd afgebroken. Het was de eerste poort die in de omwal-

ling van 1660 tussen de bolwerken ‘De Schinkel’ en

‘Slooten’ werd aangelegd. Tegenover de schouwburg lag de

Lijnbaansgracht, die in 1913 tot aan de Leidsekruisstraat

werd overwelfd in aansluiting op een gedeeltelijke dem-

ping van 1909, en vervolgens tot plantsoen werd inge-

richt en vernoemd naar actrice Maria Johanna Kleine-

Gartman.

De stadsschouwburg is door zijn ligging en architecto-

nische articulatie het centrum van het drukke scharnier-

punt van Weteringschans, Marnixstraat, Leidsestraat en

Nota Bene
De gegevens in deze beschrijving zijn een aanvulling

en correctie op de als bijlage opgenomen redengeven-

de omschrijving in het monumentenregister, die

dateert van 1982, het jaar waarin de stadsschouw-

burg rijksmonument werd.

7

Plattegrond begane grond, afb. uit Zantkuijl

Aanzicht Stadsschouwburg
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Leidseplein. De vooruitgeschoven positie van het gebouw

ten opzichte van de open ruimten aan drie zijden, het

plantsoen voor het American Hotel, het Leidseplein aan

de voor- en rechterzijde is door de ontwerper indertijd uit-

gebuit in de geleding van volumes en interne distributie,

waardoor het publiek ‘van alle kanten’ op het gebouw

toestroomt en binnen komt. Het vormt een monumenta-

le afsluiting van het Kleine-Gartmanplantsoen, terwijl de

torens opzettelijk in de as van de Leidsestraat zijn

geplaatst.

De stadsschouwburg werd van 1892 tot 1894 gebouwd

naar ontwerp van Jan L. Springer (1850-1915), met mede-

werking van J.B. Springer en A.L. van Gendt op de plaats

waar in 1890 zijn voorganger was afgebrand. De schouw-

burg is van het internationale type van het lijsttheater of

hoftheater, dat in de negentiende eeuw in de belangrijk-

ste schouwburgen van Europa (Italië, Frankrijk,

Duitsland, Oostenrijk en andere) werd toegepast, waarbij

de eigenlijke zaal wordt voorafgegaan en omringd door

een rijk gedecoreerde publieksgedeelte met hiërarchische

ordening. Door de bezuinigingen die nog tijdens de bouw

op het ontwerp werden gemaakt, heeft het gebouw nooit

de uiterlijke rijkdom gekregen die de architect oorspron-

kelijk voor ogen stond.

Tot 1938 bleef het gebouw vrijwel ongewijzigd. Het werd

slechts zo nu en dan voorzien van speciale, en tijdelijke

reclameborden. In 1938 vonden in het interieur aanpass-

ingen plaats, vooral om het zicht van de hogere rangen op

het toneel te vergroten. In 1940-1941 werd een eerste uit-

breiding achter het toneeldeel, het ‘repeteergebouw’, gere-

aliseerd. Toen werden ook de huizen aan de Marnixstraat

door middel van overkappingen en luchtbruggen over de

steeg met de schouwburg verbonden, en werden een

decorwerkplaats en andere werkruimten in het bestaande

deel aangebracht. In 1945 vestigde het zojuist opgerichte

Nationale Ballet zich in het theater; in 1946 werd ook de

nieuw opgerichte Nederlandse Opera bespeler van de

stadsschouwburg. In 1953-54 werden in het linker trap-

penhuis een aantal wandschilderingen aangebracht.

Daarbij werd ook een nieuwe uitbreiding gerealiseerd, de

grootste tot op heden, in aansluiting op de (voormalige)

melkfabriek aan de Lijnbaansgracht. De steeg verdween

hierbij uit het zicht. Vanaf 1954 werd, eerst door middel

van schetsplannen, gewerkt aan de verbouwing van het

publieksdeel van de schouwburg. Hierbij werd de inwen-

dige distributie van het oorspronkelijke plan aangetast.

De architect had in zijn oorspronkelijke ontwerp, over-

eenkomstig de toentertijd geldende normen van burgerlij-

ke hiërarchie en fatsoen en eisen van brandveiligheid, de

verschillende rangen in de schouwburg hun eigen opgan-

gen gegeven die nu door enkele doorbraken met elkaar

9

Voorgevel met loggia
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verbonden werden. Daardoor raakte het trappenhuis voor

de derde rang aan de zuidkant buiten gebruik en werd ver-

volgens gesloopt. Met deze ingreep werd een deel van het

publieksgedeelte van de schouwburg structureel afgezon-

derd, een aanpak die zeker op de hoger gelegen verdiepin-

gen de ervaring van de heldere en rationele plattegrond

van het oorspronkelijke ontwerp verstoord heeft. De op

de diagonalen geplaatste ingangspartijen met bijbehoren-

de kassaruimten voor de derde en vierde rang moesten

het vervolgens ook ontgelden. Het ingangsportaal aan de

rechterzijde werd ingericht tot administratiegebouw; het

linkerportaal deed enige tijd dienst als rijwielstalling en

werd vervolgens tot archief ingericht.

In 1957 vond een verbouwing plaats waarbij stoelen en

vloerbedekking, decorlift, repetitieruimtes, decormagazij-

nen en publieke ruimten werden gemoderniseerd, de

toneelopening verbreed en de belichting geautomatiseerd.

De steeg die de schouwburg in zijn oorspronkelijke aan-

vang scheidde van de bebouwing van onder andere de

melkfabriek en de huizenrij langs de Marnixstraat, werd

in de jaren veertig en vijftig steeds verder dichtgebouwd

en van loopbruggen voorzien, totdat deze uiteindelijk in

1961 definitief werd volgebouwd. In 1963 werd aan de

achterzijde, achter de toneeltoren, een bijgebouw met

ondersteunende functies gebouwd, met de hoog oprijzen-

de schoorsteen als opvallend verticaal accent.

In 1972 werden de beide hoekgebouwen met de achter-

gelegen ingangspartijen van de vroegere derde en vierde

rang, die al langer functioneel van de eigenlijke schouw-

burg waren geïsoleerd, verder uitgehold. Het linker por-

taal werd verbouwd tot informatiecentrum c.i.s.k.a., de

voorloper van de huidige AUB Ticketshop, waarbij het

trappenhuis tot aan de derde verdieping werd verwijderd

om plaats te maken voor een eigentijdse invulling met

stalen spiltrap. In 1985 verhuisden zowel het Nationale

Ballet als de Nederlandse Opera naar het nieuwe

Stadhuis/Muziektheater aan het Waterlooplein. Na een

verbouwing in 1987 werd aan de Marnixstraat het

theatercafé Café Cox - genoemd naar de toenmalige direc-

trice van de schouwburg, Cox Habbema - geopend. In de

vroege jaren negentig werd een invalidenlift geplaatst in

de voormalige noordelijke ingangspartij van de derde en

vierde rang, direct achter de Theatre Bookshop, waarbij de

schade voor het gebouw en zijn unieke inwendige (ver-

keers)structuur tot een minimum werd beperkt. In de

latere jaren negentig werden de centrale kassahal, de

vitrines en passage vernieuwd. Om de passages naar het

zogenaamde ‘Ajax-balcon’ van de gang op zaalniveau

beter te verlichten, werden de muren opengemaakt. Zij

werden voorzien van een in maatvoering en detaillering

volledig op de bovenlichten van de entree/kassahal 

11Detail topgevel toneeltoren

Plattegrond eerste verdieping, afb. uit Zantkuijl
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aagepaste vormgeving. In de kassahal werd in overleg

met monumentenzorg in plaats van het aanwezige, maar

beschadigde en verzakte granito, een vloer aangebracht

van granieten tegels in dezelfde kleuren als de granieten

zuilen die het plafond van de rotonde onder de zaal dra-

gen. De voorlaatste ingreep was van conserverende aard:

in 1998 werden de peristylen en balkons aan het

Leidseplein en de Marnixstraat gereinigd en deels ver-

nieuwd. De meest recente aanpassingen zijn gemaakt in

de passage aan de voorzijde. De vitrines die slechts enke-

le jaren eerder waren vernieuwd, waarbij de passage en de

entreehal ook waren gerenoveerd, zijn voorjaar 2002 ver-

wijderd en de bestaande kozijnen gevuld met ongeprofi-

leerde aluminium systeemdeuren, voorzien van dubbel

glas. Momenteel worden enkele toiletgroepen vernieuwd.

13Detail voorgevel
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Architectonische verschijningsvorm

De schouwburg heeft in- en uitwendig in grote lijnen

zijn oorspronkelijke gedaante behouden. Het silhouet van

de schouwburg wordt vanaf het Leidseplein gedomineerd

door de tweedeling van het publieksgedeelte en het

toneelgedeelte in verschillende baksteentinten, die beide

hun eigen dakvorm hebben. Het schouwburggedeelte is

uitgevoerd in een gladde rode baksteen, afgewisseld met

natuursteen voor accenten zoals negblokken, sluitstenen,

consoles, archivolten en waterlijsten. De natuurstenen

onderdelen accentueren de verschillende onderdelen van

het gebouw die grotendeels met de inwendige distributie

corresponderen, de horizontale lijsten duiden de verdie-

pinghoogten aan. De toneeltoren is met een gewone brui-

ne baksteen gemetseld. Het daksilhouet is bewust zodanig

geconstrueerd dat de beide torens van het complex in de

as van de Leidsestraat staat, op dezelfde wijze als één van

de torens van de Rijksmuseum in de as van de

Spiegelstraat is geplaatst. De verschillende, vooruitsprin-

gende trappenhuizen met hun afzonderlijke ingangspar-

tijen zijn aan het exterieur als afzonderlijke elementen

geaccentueerd en bekroond met torentjes, voorzien van

hun eigen geleding in Hollandse renaissance of zoge-

naamde ‘Oud-Hollandsche’ ornamentiek. Deze stijl, een

mengeling van zestiende en vroeg-zeventiende-eeuwse

vormen uit met name de Noordelijke Nederlanden, ver-

werkt in baksteen, natuursteen en gietijzer, kende zijn

grootste populariteit in de jaren zeventig, tachtig en

negentig van de negentiende eeuw. De zijgevels hebben

hun eigen, zelfstandig gearticuleerde uitspringende volu-

mes, waarachter zich de artiesteningang en de rekwisie-

teningang bevinden. Op andere plaatsen, met name in de

uitwendige detaillering, liet Springer de ruimtelijke hel

Exterieur

15Corridor om de zaal

Plattegrond tweede verdieping, afb. uit Zantkuijl
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derheid met een schilderachtige expressie versmelten.

Aan de voorzijde, de hoofdingang, waar het voornaamste,

of beter, het meest betalende schouwburgpubliek onder

het portiek droog uit hun voorrijdende rijtuigen kon stap-

pen, bevindt zich, verheven boven het bordes, een loggia-

achtige opstand met drie rijkversierde rondbogen waar-

achter zich de koffiekamer of grote foyer bevindt. Aan de

beide zijkanten bevinden zich achter soortgelijke, echter

minder geprononceerde drieboog-gevels rechts de rookka-

mer en links het grote trappenhuis, dat eveneens, speciaal

voor belangrijke (koninklijke) gasten, voorzien is van een

inrijportiek.

Op de schuine hoeken bevinden zich de ingangen en

achterliggende portalen met de trappenhuizen van de

derde en vierde rang. Aangezien de trappenhuizen tegen-

woordig via de centrale rotonde van de begane grond wor-

den ontsloten, zijn de portalen ingericht als theaterbu-

reau en theaterboekwinkel, waartoe ook de beide toegan-

gen op ontsierende wijze zijn aangepast.

Begin jaren negentig werden twee van de vier met zink

beklede, betonnen beeldengroepen van Bart van Hove

(1850-1914) hersteld, die oorspronkelijk de voorganger

van deze schouwburg sierden en tussen 1950 en 1987 in

het Oosterpark stonden. Het allegorische, circa 1,85

meter hoge beeld van de ‘Comedie’ is na herstel in 1993

op de dakrand boven de centrale ingang van de schouw-

burg geplaatst.

Voor de gevels werden speciale steensoorten gebruikt.

Voor de banden en andere versieringen aan het voorge-

bouw werd veel Morleysteen gebruikt, een grijswitte, in

jaren negentig populaire Franse kalksteen. De helder rode

verblendsteen is de Groninger Strengperssteen, toegepast

in een patijts verband. Het balkon was afgedekt met

asfaltmastiek, de goten waren van gegalvaniseerd ijzer, in

de rest van het gebouw van zink. Vrijwel alle dakorna-

menten en torenbekroningen werden in gedreven blad-

zink uitgevoerd maar in een zandsteenkleur overgeschil-

derd. 

In de loop der tijd zijn in het interieur van de schouwburg

diverse aanpassingen gemaakt, nodig vanwege de veran-

derende theatertechnieken van decorbouw en belichting

en de inhuizing van het Nationale Ballet en de

Nederlandse Opera. Het merendeel hiervan is aange-

bracht in het toneelgedeelte. Het publieksgedeelte van de

schouwburg is tot op heden in grote lijnen onaangetast

gebleven. Het geheel van de entreepartijen, trappenhui-

zen en wandelgangen, met hun uitbundige inventaris van

beeldhouwwerken, schilderijen en muurschilderingen die

de Nederlandse theatergeschiedenis levend houden, het

rode pluche en de verlichting door middel van koperen en 

Interieur

17

Kassahal van boven gezien

Dwarsdoornsnede, afb. uit Zantkuijl
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kristallen kroonluchters, glazen bollen en spiegels, de

veelheid aan in goudverf geaccentueerde ornamenten

(bollen, knoppen, blokjes, paterae, guttae, rozetjes), biedt

dit publieksgedeelte een warme, feeërieke sfeer, die een

grote eenheid uitstraalt en het karakter van de schouw-

burg versterkt.

In de plattegrond is de stadsschouwburg zodanig opge-

zet dat op het beperkte oppervlak aan de verschillende

vereisten van een modern theater werd voldaan.

Uitgezonderd de afwijkende detaillering van de entreepar-

tij voor hoog bezoek aan de zuidzijde en de grote rookzaal

aan de noordzijde, is de opzet van het gebouw symme-

trisch. De inwendige distributie of indeling, zoals die door

de architect in 1892 was ontworpen, is op dit moment

nog grotendeels bewaard, maar al geruime tijd niet meer

volgens het oorspronkelijke plan in gebruik. De ‘verkeers-

stromen’ door het gebouw zijn al sinds lange tijd anders

georganiseerd zonder dat dit ernstige beschadigingen voor

het gebouw heeft opgeleverd.

Het publiek kon oorspronkelijk door vier verschillende

ingangen het gebouw betreden. Op de tekeningen van de

architect is slechts de ruimte onder de rookzaal aan de

‘kleine Leidseplein’-zijde als uitgang aangeduid. De

hoofdentree is aan de voorzijde, tegenwoordig de enige

publiekstoegang van de vier die nog in gebruik is. Hier

bevindt zich de doorrit voor rijtuigen, waar men vanouds

onder de peristyle droog kon uitstappen om vervolgens

via de passage, waar de bezoekers te voet van twee zijden

arriveren, de voorhal of kassahal te betreden. Het par-

cours dat de bezoekers van hieraf volgen, is sinds de ope-

ning van het gebouw niet gewijzigd. Via een stelsel van

brede maar lage gangen bereiken de bezoekers de grote

ronde vestibule of rotonde, afgesloten door een spiegel-

wand, die links en rechts naar de twee trapzalen leidt. In

de beide trapzalen voeren twee trappen naar de eerste ver-

dieping, terwijl vervolgens één trap wordt voortgezet naar

de tweede verdieping. Op de eerste verdieping bevond zich

oorspronkelijk aan de voorzijde de vestiaire. Aan de kleine

Leidsepleinzijde is de ‘rookzaal’ met buffet, verlicht door

vier grote vensters. Via de corridor heeft men via talrijke

deuren toegang tot de zaal, oorspronkelijk onderverdeeld

in parterre, stalles, de baignoires (uitkragende, aaneenge-

sloten loges) en aan de uiteinden, kleine loges d’avant-

scène. Op de volgende verdieping bevonden zich in de

trapzalen de vestiaires voor de loges en het balkon. De

corridor gaf hier ooit toegang tot de nu verwijderde

koninklijke loge recht tegenover het toneel, en tot de

salons van de grote loges d’avant-scne met bijbehorende

antichambres, en tot de grote foyer aan de voorzijde. 

Op de verdieping daarboven komt aan de rechterzijde het

bewaard gebleven trappenhuis op de corridor uit, aan de

19Rotonde op de begane grond

Detail rotonde
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linkerzijde is tegenwoordig een uitgiftekeuken aanwezig.

Deze trappenhuizen zorgden ooit, via de aparte kassahal-

len voor de derde en vierde rang - het tweede en derde bal-

kon en het schellinkje - achter de overhoekse ingangen

tussen voorgevel en zijgevels, voor de rechtstreekse toe-

gang tot de corridor naar de gaanderij van de derde rang.

De smallere trappenhuizen van de vierde rang die een ver-

dieping hoger reiken, gaven toegang tot de vierde rang of

bovengaanderij. Aan de rechterzijde zijn beide trappen-

huizen op dit moment nog intact en in gebruik; het lin-

ker trappenhuis van de vierde rang fungeert uitsluitend

als noodtrappenhuis. Op deze verdieping bevond zich aan

de linkerzijde een foyer met buffet. Aan het einde van de

corridor bevinden zich de artiestenloges en een deel van

de lichtapparatuur, met daarachter aan beide zijden

brandgangen die door middel van spiltrappen in verbin-

ding stonden met de lager gelegen verdiepingen. Het con-

trast tussen de derde en vierde rang en de ruimten voor de

meer betalende bezoekers kwam oorspronkelijk ook in de

voorzieningen en aankleding duidelijker naar voren dan

tegenwoordig. De trappenhuizen en gangen waren niet

gestoffeerd, garderobes en foyers ontbraken. In de loop

van de twintigste eeuw is dit contrast in de aankleding

aanzienlijk vervaagd mede door de sobere kleurstellingen

(roomkleurige muurverf met beige voor de kwetsbare en

snel vervuilende gedeelten), het messing hang- en sluit-

werk en het overal aanwezige rode pluche.

Vrijwel overal in het gebouw, zowel in het publieks- als

in het toneelgedeelte, zijn details van de constructie waar

te nemen. Zo zijn de trappenhuizen geconstrueerd door

middel van stalen I-balken en zijn de plafonds met trog-

gewelven overal duidelijk zichtbaar gehouden.

Het koninklijke portiek aan de Marnixstraat is voorzien

van wandschilderingen, die in 1953 door moderne kun-

stenaars werden aangebracht, waaronder een voorstelling

door J. Peeters, geïnspireerd op figuren uit de ‘Commedia

dell’arte’. Daartegenover bevindt zich een abstracte com-

positie van A. Rovers. Een verdieping hoger is een voor-

stelling geplaatst van de wereld achter het voordoek met

balletfiguren en toneelknechts door J. Groenestein; daar-

tegenover een ‘Elkerlyc’ door Lex Horn. De voorstellingen

vervingen een aantal portretten, waarvan nu nog de sta-

tige exemplaren van Andries Snoek als Achilles, van

Mevrouw Grevelink als Maria Stuart door J. Jelgerhuis

(1770-1836) aanwezig zijn. De ‘koffiekamer’ of ‘rookfoy-

er’ op de hoofdverdieping is in 1939 voorzien van een

wandschildering door Gerard Hordijk met ‘Commedia

dell’arte’ balletfiguren. De gangen om de zaal geven toe-

gang tot de verschillende plaatsen (stalles, parket, bene-

denloges) en waren in 1957 voorzien van artiesten die

aan de Schouwburg verbonden zijn geweest, de leden van

21Detail trappenhuis derde rang

Trappenhuislinkerzijde, wandschildering door J. Peeters met
figuren uit de Commedia dell’Arte, 1953
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het ensemble van de ‘Nederlandse Comedie’, de zangers

van de ‘Nederlandse Opera’ en de leden van het

Nationale Ballet. 

Het gebouw is in de loop der tijd aangepast, met name

in het toneelgedeelte. Hier bevinden zich verschillende

vertrekken die met de aanbouw in de vroege jaren zestig

zijn voorzien van nieuwe vloeren, wand- en plafondaf-

werking. Op enkele plaatsen in dit gedeelte is echter de

ruimtelijke organisatie nog zoals die meer dan een eeuw

geleden ontstond. Dit geldt met name voor het trappen-

huis terzijde van de loges aan de noordzijde van het

gebouw en het daarop aansluitende zijtoneel. In laatstge-

noemde ruimte, met een indrukwekkende hoogte van

circa 10 meter, overwelfd met troggewelven, stonden oor-

spronkelijk de decors, die door middel van een wand van

smalle deuren, in vroeger tijd met mankracht rechtstreeks

op het toneel konden worden geschoven. Het trappenhuis

in de naastgelegen ruimte bestaat uit twee uitermate zeld-

zame gietijzeren trappen (een steektrap en een spiltrap)

die toegang geven tot de directeursloge, de grote loge d’a-

vant-scène, en de ‘artiestenloge’ bovenin. In dit trappen-

huis lijkt de tijd te hebben stilgestaan. Het geheel wekt de

indruk nooit groot onderhoud te hebben ondergaan,

waardoor het goed mogelijk is dat de opschriften op de

deuren en de verflagen op deuren en houtwerk teruggaan

tot de beginjaren van de schouwburg. 

De verlichting in het publieksgedeelte bestaat uit een

aantal kristallen luchters en plafonnieres, waarvan die in

de aan het plafond in de rotonde de grootste is. Op de

postamenten van de grote trappenhuizen bevinden zich

staande lusters met bollampen die in vormgeving verwant

zijn aan de exemplaren aan het exterieur van het gebouw.

De zaal wordt verlicht door de gigantische kroonluchter

die wordt omringd door talrijke kleinere, bijpassende

lichtelementen. Voor het onderhoud van deze kroonluch-

ter bevindt zich boven de koepel een originele, met de

hand bedienbare lierconstructie uit de bouwtijd. 

In de jaren tachtig werden vier oorspronkelijke kroon-

luchters uit het voormalige Hirsch-warenhuis aan de

overzijde van het Leidseplein verworven. Na schoonmaak

en restauratie zijn drie exemplaren geplaatst in de centra-

le kassahal en de twee grote trappenhuizen. In aanvulling

hierop werden later, naar het voorbeeld van oorspronke-

lijke wandlusters uit hetzelfde Hirsch-gebouw replica’s

vervaardigd, die langs de wanden in de trappenhuizen en

gangen zijn aangebracht.

23Lengtedoorsnede, afb. uit Zantkuijl

Trappenhuis naar de artiestenfoyer naast het zijtoneel (rechts)
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Cultuurhistorische context 

In de nacht van 19 op 20 februari 1890 ging de

Amsterdamse stadsschouwburg in vlammen op. In oor-

sprong was het gebouw in 1774 ingewijd als opvolger van

de schouwburg aan de Keizersgracht (ter hoogte van

nummer 384), die op 11 mei 1772 was afgebrand. De laat-

achttiende-eeuwse schouwburg was oorspronkelijk in

hout opgetrokken, maar op 20 maart 1872 had de

gemeenteraad besloten het gebouw met steen te omman-

telen en uit te breiden.

Kort na de brand werd een commissie uit de burgerij

geformeerd, onder voorzitterschap van G.A. baron Tidal,

die in samenwerking met het gemeentebestuur besloot

een nieuwe schouwburg te bouwen. Kort nadat de resten

van de afgebrande schouwburg waren gesloopt en opge-

ruimd, werd begonnen met de bouw. Aanvankelijk was

het de bedoeling een prijsvraag uit te schrijven maar bij

nader inzien werd de stadsarchitect W. Springer met zijn

zoon J.L. gevraagd het ontwerp te leveren. Vader Springer

bedankte echter, waarna A.L. van Gendt als ingenieur als

zijn vervanger werd gevraagd om samen met J.L. (Jan) en

J.B. (Ko) Springer de bouw voor te bereiden. Jan Springer

wordt algemeen als de eigenlijke architect beschouwd.

Zeker is dat hij bij het project betrokken raakte ter ver-

vanging van zijn zieke vader van wie het voorontwerp

voor de schouwburg stamt. Springer junior was een

begaafde tekenaar en decorateur en het idool van de jon-

gere architectengeneratie. A.L. van Gendt was minder

esthetisch en stilistisch geïnteresseerd, eerder de profes-

sionele ingenieur die dan ook de technisch-constructieve

kant van het ontwerpproces voor zijn rekening zal hebben

genomen. De arbeidsdeling die bij de schouwburg werd

doorgevoerd, zou in de twintigste eeuw nog veel meer ver-

25Grote zaal

Grote zaal
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sterkt worden. Het bestek was in november 1891 gereed;

de bouw werd aanbesteed op 20 februari 1892 en gegund

aan D. Cerlijn en zoon en A.J. de Haan voor fl. 526.980,-

. Met de uitvoering werd begonnen op 2 maart 1892, die

werd afgerond op 21 augustus 1894. De totale bouwkos-

ten, inclusief de inrichting, decoratie en machinerieën en

meubels bedroegen fl. 900.000,-. De nieuwe stads-

schouwburg werd op 1 september 1894 door de Raad van

Beheer der Schouwburgcommissie officieel aan de stad

overgedragen.

Jan Springer was in zijn tijd een invloedrijk architect.

Van 1876 tot 1892 was hij voorzitter van het

Genootschap Architectura et Amicitia (A et A) en vervul-

de hij in de architectenwereld een vooraanstaande rol.

Daarmee enigszins in contrast staat het feit dat van hem

geen gepubliceerde teksten bekend zijn, in tegenstelling

tot veel van zijn regelmatig publicerende vakbroeders.

Zijn ideeën lijkt hij vooral van de tekentafel te hebben

gelanceerd, zoals Wilfred van Leeuwen in zijn overzicht

van leven en werken van Springer in 1991 opmerkte.

Eerder leverde hij al ontwerpen voor decoraties aan de ste-

nen ombouwing van de houten schouwburg op het

Leidseplein die in 1890 afbrandde, ontworpen door zijn

vader Willem Springer en Bastiaan de Greef. Jan ontving

zijn opleiding bij zijn vader in de praktijk, op het bureau

van de latere stadsarchitect Weissman. Hij werkte er aan-

vankelijk, vanaf 1866 als tekenaar, later als opzichter en

vervolgens als mede-ontwerper van zijn vader en hij ont-

wikkelde zich, mede door zijn inzendingen aan talrijke

prijsvragen, tot een bewonderd en virtuoos tekenaar. 

In de contemporaine vakpers werd Springers gebouw

niet unaniem positief ontvangen. Een belangrijke criticus

was Willem Kromhout, voormalig chef de bureau van het

architectenbureau van Springer. Kromhout zorgde ervoor

dat Springer, ooit de gangmaker van A et A, als voorzitter

en lid vertrok in 1892, en ook schreef hij de stads-

schouwburg in 1894 de grond in. Kromhout noemde het

gebouw van zijn leermeester een ‘assemblage (...) van vor-

melementen en compositieschema’s “in de traditie van

de klassieke ontwerp methode (want eene methode is

het)”, maar als zodanig tegelijk een virtuoze manifestatie

van iets dat zijn tijd gehad had, een “uitdoovende rich-

ting”.’ Deze afkeuring had in hoge mate te maken met

Kromhouts eigen artistieke overtuiging. Discussies tussen

architecten werden in die dagen niet weinig gedomineerd

door stilistische haarkloverij. Het verklaart mede waarom

de technische verdiensten van het gebouw en de functio-

naliteit van het ontwerp in de vakpers nauwelijks aan-

dacht kregen. 

27Grote foyer

Detail trap naar de artiestenfoyer (rechts)
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Met de schouwburgen van Groningen (1883, architec-

ten F.W. van Gendt en H.P. Vogel) en Leiden behoort de

stadsschouwburg van Amsterdam tot de belangrijke his-

torische theaters van Nederland en is van die drie zonder

meer de rijkste en tevens tot op heden de best bewaarde.

De plattegrond van het publieksdeel van de schouwburg,

met de rotonde en de zaal als centrale ruimte heeft een

heldere, aan de ontwerpmethode van de Franse Ecole des

Beaux-Arts verwante structuur van radiale assen waarin

elk onderdeel in een bepaalde verhouding en vorm aan

een andere gerelateerd is. Hierdoor is ondanks de ruimte-

lijke veelzijdigheid van corridors en ruimten met afge-

schuinde of afgeronde hoeken en halfronde nissen een

harmonieuze compositie verkregen. De functionaliteit

van het ontwerp ligt bij de schouwburg in de afleesbaar-

heid en inzichtelijkheid van de ruimtelijke compositie,

die geheel naar de eisen van de opdracht werden geïnte-

greerd. Een van de verschillen met de Opéra van Garnier

in Parijs (1853-1875), ongetwijfeld één van Springers

inspiratiebronnen, is de manier waarop de verschillende

ruimten die vereist werden, door het geringe grondopper-

vlak niet nevengeschikt konden, maar in elkaar moesten

schuiven. Als consequentie is de rotonde, die idealiter

voor de zaal geplaatst had kunnen worden om het entree-

gedeelte van de schouwburg door zijn hoogte nog meer

allure te geven, direct onder de zaal geplaatst en daardoor

van geringe hoogte.

De stadsschouwburg is daarmee meer dan een functio-

neel theater of toneelzaal. Vanaf het eerste ontwerp was

het duidelijk dat Springer, in samenwerking met Van

Gendt een tweezijdig theater ontwierp: een theater(zaal)

voor het zien van voorstellingen die wordt voorafgegaan

door het theater van de laat-negentiende-eeuwse burger-

lijke cultuur, waarin de ruimte voor het theater even

groot is als de ruimte eromheen, waar de toeschouwer in

zekere zin ook acteur wordt en men elkaar in de rotonde,

in de gangen en corridors, op de trappen en vooral in de

ruime, deftige foyers, wil bekijken en bekeken wil worden.

In dat opzicht voorziet de schouwburg nog steeds in het

dubbele genoegen van het spelen. 

In technisch opzicht is de stadsschouwburg niet minder

bijzonder. Achter de schilderachtige gevels zijn enkele

voor de late negentiende eeuw revolutionaire bouwtech-

nieken verwerkt. Daarbij speelde het feit dat de twee voor-

gaande schouwburgen door brand waren verwoest en de

toneelbelichting altijd nog steeds zeer brandgevaarlijk

was, een grote rol. De eerste schouwburg was grotendeels

van hout, evenals de tweede van stadsbouwmeester J.E.

Witte uit 1774. De stenen ‘mantel’ die in 1872 rond deze

houten schouwburg was aangebracht bleek de brand van

1890 niet te kunnen verhinderen. In de nieuwe schouw-

29Detail grote trappenhuis, rechts, met wandschildering door
J.S. Sjollema, 1953

Detail grote trappenhuis, rechts



burg werden dan ook de allerhoogste eisen aan brandwe-

rendheid gesteld, wat voor technisch zeer innovatieve

constructiemethoden zorgde. De nieuwe schouwburg

werd geheel in steen en ijzer opgetrokken. De draagmuren

bleven traditioneel van baksteen, maar in plaats van hou-

ten balklagen werden ijzeren toegepast. Door het hele

gebouw werden ijzeren balken en troggewelven geconstru-

eerd, waarop een laagje cement of beton werd gestort en

vervolgens een stenen bevloering met klinkers, granito of

terrazzo werd aangebracht. In de rookkamer, de foyers en

de directiekamer werd asfaltparket gebruikt. De trappen

werden op een ijzeren skelet afgewerkt met

Varnivaijsteen. De kappen van de zaal en de toneeltoren,

beide met een overspanning van ongeveer 25 meter, wer-

den van getrokken ijzer vervaardigd, waarbij de overspan-

ningen in vakwerkconstructie werden gezet. In de bestek-

ken is te lezen dat de zaalkap bestond uit zes hoge trape-

ziumliggers ter ondersteuning van een mansardedak, de

toneelkap uit zeven paraboolliggers onder een zadeldak.

De gebruikte technieken bij de constructie van de con-

structie van de loges, balkons en rangen in de zaal waren

nog opzienbarender. Alle zijn ze geconstrueerd op een

ijzerskelet dat is vastgehecht aan de kolommen, die de zes

hoofdsteunpunten van de constructie vormen en ook de

gebogen hoofdliggers dragen. Dit geheel is aan de dragen-

de muur rondom de zaal bevestigd door middel van

dwarsliggers en tussenliggers. Dit alles moest worden

afgewerkt om de zaal zijn theatrale, feeërieke uiterlijk met

rijke ornamentiek te verlenen, maar traditioneel stuc-

werk, geconstrueerd op latten en rietwerk, was hiervoor

veel te brandgevaarlijk. Daarom werd gebruik gemaakt

van een op dat moment experimentele bepleisteringtech-

niek met een betonwapening en portland cement, het

zogenaamde ‘systeem-Monier’. Hierin werden de balkons

van de baignoires (loges onder het eerste balkon), de bal-

kons, de derde en vierde rang en alle devantures (borst-

weringen van de balkons), de bogen boven de vierde rang

en de anderhalve centimeter dikke plafondschaal uitge-

voerd.

De ornamenten in het interieur werden voor het

merendeel door Belgische stukadoorsfirma’s geprefabri-

ceerd en vervaardigd van carton pierre (gestampt bordpa-

pier met lijmstoffen), geperst, of in staff, een gipssurro-

gaat, gegoten. Vervolgens werd dit ter plaatse bevestigd

met nagels, Patemastiek en specie, en versterkt met lin-

nen stroken en ijzeren stangen. Op het toneel waren alle

constructies en toneelmachinerieën van ijzer. Slechts de

toneelvloer was van hout, het proscenium van asfalt. De

grote gegolfde, plaatijzeren brandmuur die uit de toren is

neer te laten, is nog altijd aanwezig. Oorspronkelijk was

ook een waterscherm geplaatst: een sproei-installatie met30



een horizontaal geperforeerde leiding tussen zaal en

toneel.

Bij de bouw werd gekozen voor een lagedruk stoomver-

warming. Er werd van buiten verse lucht aangezogen, die

in twee verwarmingskamers door drie stoomketels werd

verwarmd, en vervolgens door de grote hoefijzervormige

tunnel onder de zaal door stroomde en daarin en in de

corridor werd verspreid. In de andere vertrekken stonden

regelbare stoomradiatoren opgesteld. De ventilatie werd

geregeld door middel van een krachtige ventilator in het

souterrain en met buizen en kanalen door het gebouw

geleid. Boven de kroonluchter (gas) in de kap bevindt

zich nog altijd de luchtkoker, die door middel van spi-

raalbuizen met stoom werd verwarmd om de luchttrek

naar boven te bevorderen. Afgezien van de grote luchter

in de zaal werd het complete gebouw elektrisch verlicht.

In het souterrain bevond zich een schokvrije ruimte waar

stoommachines en een accumulatorenbatterij het vermo-

gen leverden voor de oorspronkelijk meer dan 350 gloei-

lampen en driekleurige toneelbelichting.

Behalve een esthetisch, architectuurhistorisch en

(bouw)technisch interessant gebouw, een monument

van representatieve bouwkunst, is de stadsschouwburg

ook een icoon geworden van de laat-negentiende-eeuwse

burgerlijke cultuur in Nederland met zijn bijbehorende

rituelen. Het was ooit het vlaggenschip en middelpunt

van het Amsterdamse uitgaansleven. Hieruit vloeit voort

dat juist die onderdelen die dat het meest nadrukkelijk

illustreren het waardevolst zijn, maar nu, ruim een eeuw

later, het meest kwetsbaar zijn geworden.  Daar komt nog

bij dat het gebouw in de loop der tijd als monument van

de geschiedenis van het Nederlandse theater of breder,

van de Nederlandse uitgaanscultuur is gaan fungeren. In

het publieksdeel zijn steeds meer geschilderde en gebeeld-

houwde portretten van beroemde personen uit die

theatergeschiedenis bijeengebracht - waarvan talrijke spe-

ciaal voor deze locatie vervaardigd - en toepasselijke

muurschilderingen aangebracht, die het monument let-

terlijk tot een gedenkteken hebben gemaakt. 

Van later datum is de functie die de schouwburg bij spe-

ciale festiviteiten vervult. Het gebouw fungeert dan als

stadspaleis. Met zijn interieur van goud, rood pluche en

weelderige baroksfeer biedt het een perfect decor voor een

feest waarbij Nederlandse schrijvers één keer per jaar als

hedendaagse assepoesters, de prinsen en prinsessen van

het bal mogen spelen. Het gelegenheidsbalkon dat in eer-

ste plaats als doorrit met peristyle was uitgedacht, is in

recente tijd steeds meer tot balkon voor allerhande stads-

festiviteiten zoals inhuldigingen geworden. Op die dagen

fungeert de schouwburg bijna noodgedwongen als stads-

paleis: een functie die in de ontwerpopdracht voor het 
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tegenwoordige stadhuis aan de Amstel en het

Waterlooplein niet als desideratum was neergelegd, waar-

door dat gebouw zowel een balzaal, een balkon als een

voorgevel mist.

Van bijzonder cultuurhistorisch belang zijn daarnaast

de aanwezige, in de loop der tijden in het interieur opge-

stelde portretschilderijen en -bustes van ‘grote’

Nederlandse toneelacteurs. De portrettengalerij vormt

een blijvend eerbetoon voor podiumkunstenaars wier vak

zo vergankelijk is. De grote, nog altijd groeiende collectie,

die beheerd wordt door het Amsterdams Historisch

Museum, dankt zijn ontstaan aan S.J. Bouberg Wilson,

directeur van de toneelschool, die in 1899 een vereniging

in het leven riep ‘tot Oprichting en Uitbreiding der

Galerij der Nederlandsche Toneelkunstenaars die in de

Stadsschouwburg zijn groot geweest’. De collectie ging

van start met de schenking door de overheid van een aan-

tal uit het Rijksmuseum afkomstige doeken. Juist de aan-

wezigheid van deze collectie op deze plaats, in de gangen

van de stadsschouwburg, verleent het gebouw uitzonder-

lijke cultuurhistorische betekenis als nationaal monu-

ment, als centrum van het twintigste-eeuwse toneelleven

in Nederland. Een groot deel van de collectie ontleent zijn

waarde niet zozeer aan artisticiteit, kleurgebruik of kunst-

historische bijzonderheden, maar aan de onmiskenbare

cultuurhistorische context die het gebouw biedt en voor

elke bezoeker de rijke traditie van het Nederlandse toneel

en theater levend houdt. 

33Plattegrond derde verdieping, toegang derde en vierde rang

Plattegrond vierde verdieping, toegang tot de vierde rang 
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Bijlage I
Redengevende omschrijving

‘Stadsschouwburggebouw’, bestaande uit een zelfstan-

dig, rijk gedetailleerd toeschouwers gebouw en een even-

eens zelfstandig, doch hoger opgetrokken toneelgebouw

waaromheen diverse nevenruimten zijn gegroepeerd, uit-

gevoerd in neo-Hollandse Renaissancestijl naar het op

een avant-project van W. Springer gebaseerd ontwerp van

J.L. en J.B.Springer en A.L. van Gendt in 1892-’94 ter

plaatse van de oude, door brand verwoeste schouwburg -

waarbij wederom de Lijnbaansgracht ten dele is over-

kluisd - op een min of meer symmetrische grondslag. Het

toeschouwergebouw telt twee hoge bouwlagen en een ent-

resol en bevat voorts een naar voren uitgebouwd ingang-

sportaal met overdekte galerij, geflankeerd door twee

torens, en een nog verder naar voren uitgebouwde over-

dekte doorrit met in oorsprong drie open doorgangen in

de lange zijde, en in de terug gerooide hoeken aan weers-

kanten twee uitbouwen met afgeschuinde zijde en erker

met torentje, oorspronkelijk bestemd ter huisvesting van

de plaatsburelen en de opgangen naar de bovengaanderij-

en; de beide lange zijgevels bevatten elk aan de Z.O.zijde

(sic) een risaliet, met toren, waarin geheel stenen trap-

penhuizen zijn ondergebracht, met aan de zijde van de

Marnixstraat een tweede, door een luifel overdekte door-

rit (ten behoeve van hooggeplaatst bezoek) en aan de

N.O.zijde van het Leidseplein een hoge uitgebouwde

rookkamer, en voorts elk een zeer smal middenrisaliet

met hijsluik en nooduitgang, aansluitend op de brand-

gang. Onmiddellijk hieraan grenst het vier bouwlagen tel-

lende toneelgebouw dat aan elk der beide lange zijden een

zijrisaliet met dubbele toegang naar de corridor achter het

toneel bezit en aan de Marnixstraat tevens de artiestenin-

gang. Het geheel is in baksteen opgetrokken op natuur-

stenen sokkel, met diverse Renaissanceornamenten als

zuilen, pilasters, frontons, voluten, balustrades, hoek-

blokken, banden, obelisken, vazen en mascarons in

natuursteen, en voorts met toepassing van gele siersteen

in omlijstingen ter afwisseling, onder een samenstel van

met leien en zink gedekte daken met omlopende, gekor-

niste kroonlijst - het toeschouwergebouw onder mansar-

dekap met drie oeils-de-boeuf aan de voorzijde en een

luchtverversingskoker midden op de kap, het toneelge-

bouw onder een flauw hellend zadeldak met aan voor- en

achterzijde een fronton bekroond door een lier, geflan-

keerd door obelisken, de hoektorens onder tentdaken met

open lantaarns, de overdekte doorritten plat afgedekt met

luifels en voorzien van sierhekken ten behoeve van een

terras, evenals de door een balustrade omgeven uitbouw

met rookzaal. De drie vensterassen tellende voorgevel
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(Z.O.) bevat voorts op de verdieping boven de ent-

resol drie grote rondboogvensters in door balustra-

des met gietijzeren lantaarns en gekoppelde zuilen

afgesloten loggia’s, en aan de bovenzijde een balus-

trade met in het midden een fries met de letters

SPQA; de terug gerooide topverdieping bevat

gekoppelde vensters en een fries met consoles en

kroonlijst. De torens te weerszijden bevatten op de

begane grond aan de Z.O. zijde aankondigingsbor-

den met natuurstenen omlijsting met hermen en

rolwerk, en in de haaks daarop staande gevels de

recht afgesloten doorgangen van de overdekte gale-

rij; op de verdieping blindnissen met frontons en

terzijde een plaquette met jaartal van voltooiing Ao

1894, en in de top rondboogvensters met balustra-

de in een nis. De lange zijgevels tellen in totaal

twaalf vensterassen en zijn in vergelijkbare trant

uitgevoerd, met toepassing van vensters in het sou-

terrain en met dakkapellen in de lagere vleugels

met dienstvertrekken te weerszijden van het

toneelgebouw. De op de verdieping uitgebouwde

rookkamer is voorzien van rondboogvensters in

nissen, zoals het toeschouwergebouw, en van giet-

ijzeren lantaarns. De sober gedetailleerde achterge-

vel van het toneelgebouw is voorts op de verdie-

ping voorzien van smalle ijzeren vluchtbalconne-

tjes die om de hoeken in de zijrisalieten worden

voortgezet, en van kleine vierkante bovenlichten

met getoogde omlijsting in de top. Het in de neo-

Barokke trant aangeklede interieur bevat in de

meeste verkeersruimten alsmede in de foyers en

rookzaal gepleisterde wanden met pilasters van

verschillende orden en soms ten dele verguld,

gestucte deuromlijstingen, rondboogvormige nis-

sen en diverse lijsten met telkens weerkerend

motief van een reeks van drie guttae. Op de bega-

ne grond is aansluitend op de bijna vierkante

entreehal de ronde vestibule-de-distribution van

dertien meter doorsnee gesitueerd die met twee

reeksen van vier granieten zuilen te weerszijden

van de doorgangen naar de links en rechts gelegen

hoofdtrappenhuizen de eigenlijke schouwburgzaal

ondersteunt, welke op de eerste verdieping is

ondergebracht. Deze zaal is hoefijzervormig en

wordt overdekt door een aan een niet in het zicht

komende stalen spantconstructie opgehangen koe-

pel met in het midden een rijk versierd luchtroos-

ter en rondom een cirkelvormig tongewelf; de

eigenlijke zaal bevat op de parterre aaneengesloten

roodpluche stoelenrijen en wordt omgeven door

verhoogde - in 1938 gewijzigde - baignoires voor-36



zien van verdiepte panelen met profiellijsten en een door-

lopende vergulde bladerrand, voortgezet in de lambrise-

ring langs de zijtrappen. Daarboven zijn de logeplaatsen

ondergebracht waarvoor balkons zijn uitgebouwd voor-

zien van cartouches met in vergulde letters de namen van

enkele toneelschrijvers en spelers, en gesteund door

samengestelde pijlers met consoles; middenachter is hier

plaats ingeruimd voor de koninklijke loge, afgescheiden

door lage hekjes en gemarkeerd door het Nederlands

wapenschild dat bij de eerste gaanderij is aangebracht,

terwijl de eigenlijke logeverdieping hier is versierd met een

muziek- en toneeltrofee en de top met een schild waarop

de letters SPQA; de logeverdieping wordt verder doorbro-

ken door twee paar gekoppelde reuzenzuilen - op de pos-

tamenten voorzien van verguld stucwerk met toneel- en

muziekmotieven - die twee smalle balcons van de eerste

gaanderij, voorzien van een gewelfd profiel - tussen zich

inklemmen, respectievelijk een tragedie- en een come-

diemasker bevattend, en die verder de tweede gaanderij

dragen van waaruit verschillende bogen ontspringen tot

ondersteuning van de koepel, terwijl de kop telkens twee

kransdraagsters met respectievelijk het Nederlands en

Amsterdams wapen bevat; ook direct te weerszijden van

het toneel zijn twee smalle balkons aangebracht, gesteund

door karyathiden voorzien van een stucwerkomlijsting

waarin in de top putti zijn opgenomen; alle plafonds

onder de balcons zijn eveneens van stucwerk voorzien; de

oorspronkelijke koepelschildering is inmiddels overschil-

derd. In de zwikken van de korfbogen boven de tweede

gaanderij zijn palmetten en schilddragende figuren in

reliÎf aangebracht terwijl de zwikken van de koepel elk

twee putti met schild en masker in reliëf bevatten. Het

proscenium wordt afgesloten door een brede boog met

cassetten, terwijl aan de zijde van de zaal in de top een

schild is aangebracht met een reliÎfvoorstelling van een

bijenkorf met rozenstruik ter herinnering aan de eerste,

door Samuel Coster aan de Keizersgracht gestichte hou-

ten schouwburg, en verder een vergulde bladerrand en

wapenschilden. Het eigenlijke toneel is rechthoekig van

vorm en wordt omgeven door hoog opgaande zware bak-

steenmuren, gedeeltelijk met steunberen, en voorts door

drie werkgalerijen die door ijzeren trappen onderling zijn

verbonden in een hoge vide; voorts is er een verdiepte

orkestbak ondergebracht. De gangen rondom de schouw-

burgzaal en gaanderijen worden door kleine troggewelven

overkluisd; de wanden bevatten portretten van bekende

toneelspelers uit verschillende perioden, evenals de bor-

dessen in de trappenhuizen. De foyers en rookzaal bevat-

ten een constructie van zware, haaks op elkaar staande,

geprofileerde en gestucte balken. De trappenhuizen zijn

geheel in steen uitgevoerd en bevatten veel siersmeedwerk
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in de vorm van de rondom doorlopende hekken met

vazen en door bollen bekroonde trappalen en bundelco-

lonnetten. In de meest Z.O. gesitueerde toren is op de

begane grond nog de oorspronkelijke constructie aanwe-

zig - die in de meer Z.W. gesitueerde toren ten dele is ver-

dwenen - van vier pijlers met ronde scheibogen en in het

midden een koepelgewelf en daaromheen troggewelven

vanwaar links en rechts de opgangen naar de hooggelegen

gaanderijen aanvangen. 

Stadsschouwburggebouw van een voor de tijd

van ontstaan kenmerkende architectuur waarin enerzijds

een functionele benadering is toegepast - met zichtbaar

gebruik van afzonderlijke bouwvolumes voor ruimten

met een eigen bestemming, en verwerking van eigentijdse

technisch vindingen zoals luchtverversings- en hijsinstal-

laties en een stalen kapconstructie, alsook met nastreving

van grote bruikbaarheid, brandveiligheid en toegankelijk-

heid door middel van aparte toegangen voor de verschil-

lende verdiepingen en van overdekte doorritten - maar die

anderzijds, zoals destijds bij openbare gebouwen gebruike-

lijk was, geheel wordt gedomineerd door een exterieur in

neo-Hollandse Renaissance-stijl en een voor schouwbur-

gen kenmerkende neo-Barok interieur, geïnspireerd op

buitenlandse (Duitse schouwburgen en de Opera te

Parijs) voorbeelden en rijke stucdecoraties allegorische,

op toneel en muziek betrekking hebbende decoratie, als-

ook met een voor de tijd kenmerkende doorvoering van

onderscheid naar rangen, tot uitdrukking gebracht in de

scheiding van de toegangen en foyers en naar gelang van

de rang rijke of sobere detaillering; voorts van steden-

bouwkundige betekenis wegens de historische situering

aan het Leidseplein, bovendien door de uitbouw van de

overdekte doorritten zeer markant in de zichtas van de

Leidsestraat gelegen.’
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