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metro, het Waterlooplein als bouw-
plaats hiervoor te kiezen. De Oos-
tenrijkse architect Holzbauer, win-
naar van een internationale prijs-
vraag in 1969, kwam in 1970 met de 
uitwerking van het stadhuisplan 
klaar. Er bleken evenwel financiële 
haken en ogen aan de uitvoering er-
van te zitten. De gemeente Amster-
dam mocht van het Rijk niet aan de 
bouw beginnen zolang er geen slui-
tende begroting was. 

Zowel voor het muziektheater als 
voor de stadhuisplannen liep het 
overleg in 1979 vast. De onzeker-
heid over het doorgaan van beide 
plannen leidde tot het idee van ar-
chitekt Holzbauer om ze te combi-
neren in één project. 

In dit combinatieplan reduceerde 
Holzbauer het stadhuis tot stads-
kantoor-met-raadzaal. Hij behield 
de L-vorm van zijn ontwerp voor 
deze functies. Tussen de benen van 
L, waar vroeger de representatieve 
ruimten en centrale hal waren gele-
gen, schoof Holzbauer het muziek-
theater van Bijvoet, zij het met een 
gereduceerd programma, maar met 
behoud van het zaalconcept dat da-
teert van de aanvang der jaren zes-
tig. Op die wijze hoopte men bij be-
nadering 80 miljoen gulden te be-
sparen op beide projecten samen, 
zonder rekening te houden met de 
exploitatielasten van de Opera, die 
hierdoor zouden kunnen vermin-
derd worden. Door deze koppeling 
kon men de representatieve ruimten 
van het stadhuis verminderen, om-
dat er kan gebruik gemaakt worden 
van de ruimten in het muziekthea-
ter. De gevolgen laten zich raden: 
het muziektheater wordt door Holz-
bauer gebruikt als een brok repre-
sentatie, als versiering van het stads-
kantoor, een inmiddels 10 jaar oud 
ontwerp dat als laat-modern bouw-
werk nog de kenmerken in zich 
droeg van de ruimtelijke scheiding 
der functies. Het bouwwerk keert 
zich met zijn L-vormige wand van 6 
bouwlagen af van het hart van de 
stad, een binnengebied aan de Am-
stel omsluitend dat bestaat uit afge-
sloten galerijen met een binnentuin. 
"Di t moet samen met de halruimte 
en andere publieksruimten een 
straatkarakter krijgen, een ontmoe-
tingsplaats, waaromheen de dien-
sten van theater en stadhuis zijn ge-
groepeerd. Aan het binnenplein 
grenst de aula/ontvangstzaal . Deze 
is in de eerste plaats bedoeld voor 
ontvangsten voor het gemeentebe-
stuur. Maar de ruimte kan ook wor-
den gebruikt voor kleinere theater-
produkties en concerten. Voor som-
mige van die concerten leent ook het 
binnenplein zich uitstekend. De 
hoofdingang, die ook toegang geeft 

tot het binnenplein, komt aan de 
Amstel. Dit zal echter niet de enig e 

mogelijkheid zijn om het gebouw t e 

betreden. Het gebouw zal aan alle 
zijden toegankelijk zijn om het zo-
veel mogelijk op te nemen in het le-
ven van de binnenstad." (voorlich-
tingsbrochure van de stad Amster-
dam) 

Toch mag de Rommelmarkt , die 
van oudsher op het Waterlooplein 
gevestigd was, niet tot in het bin-
nengebied doordringen, maar blijft 
gesitueerd ten noorden van het 24 
meter hoge L-vormige kantoorge-
deelte. 

Behalve de openbare diensten, 
burgerlijke stand, post, voorlich-
tingsburo, repro, kindercrèche en 
theaterentree met koffieshop, zijn 
er geen echte winkels noch café's of 
snacks in de galerijen gesitueerd. 

De toegangen onder het L-vormi-
ge kantoorgedeelte, die portalen 
hadden moeten zijn om de mensen 
binnen te trekken, zijn beperkt ge-
bleven tot inkomparti jen zoals ze 
eruit zien bij om het even welk kan-
toorgebouw, maar zeker niet voor 
'levendige' binnenstraten. De Am-
sterdamse stedelijke structuur is er 
een van smalle stegen waartussen de 
mensen zich bewegen. Onder een 
gebouw doorgaan is niet hetzelfde 
als door een hoge spleet naar binnen 
gaan. Holzbauer heeft dit waar-
schijnlijk wel aangevoeld omdat in 
zijn voorontwerpschetsen de bin-
nenstraten hoge overdekte galerijen 
waren van verscheidene bouwlagen 
hoogte, zoals de Koninklijke Sint-
Hubertusgalerijen (19e eeuw) te 
Brussel. Uiteindelijk zijn de binnen-
straten herleid tot éénenkele galerij, 
noordelijk gesitueerd, parallel aan 
de straat, maar niet als verbindings-
weg tussen twee stadsdelen; ze heeft 
een lengte van ongeveer 140 meter. 
Door het muziektheater onder een 
hoek van 5 graden in te schuiven, 
poogt Holzbauer de lengte ervan te 
breken door middel van een vals 
perspectief. Tegen de achterwand 
van het muziektheater komt dan een 
didactische tentoonstelling die de 
wandelaar moet informeren over 
het "Amsterdams Pei l" . Zowel mu-
ziektheater, binnentuin als het 
s tadskantoor zijn aan deze zijde en-
kel via deuren toegankelijk. De bin-
nentuin is lang en smal (de breedte 
variëert van 12 tot 17 meter) en 
wordt begrensd door de kantoren 
van het bevolkingsregister aan de 
enen, en de aula/ontvangstzaal aan 
de andere kant. 

De geschiedenis zal uitwijzen of 
het echte leven van de stad er ooit 
zal doordringen. Stedebouwkundig 
heeft het gebouw afstand gedaan 
van de stad, en zijn gelaat gekeerd 
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