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De Kleine Komedie, gelegen aan de Amstel, is gebouwd 
als Comédie Francaise in 1786 door stadsarchitect 
Abraham van der hart. De basisstructuur dateert echter 
uit de grote verbouwing van 1947, toen het vervallen 
gebouw – in gebruik als fi etsenstalling gedurende de 
bezetting –weer als theater in gebruik werd genomen. 
Sinds de jaren ‘50 is het gebouw met kleine ingrepen, 
installaties en moderniseringen volledig dichtgeslibd. 
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De ruimtelijke organisatie is herzien met een scheiding 
tussen publieke en private routing. Ruimtelijk was 
de wens het gebouw groter te maken zonder buiten 
de monumentale grenzen te treden. Het moest een 
‘grotere Komedie’ worden. Door nieuwe interne relaties 
te leggen met vides en materiaalgebruik worden de 
3 losse foyers bij elkaar getrokken. Zo functioneren 
de verkeersruimtes als verblijfsruimtes – geen nieuw 
gegeven bij theatergebouwen, maar niet voor de hand 
liggend in het oude verhokte theater. Een grote vide 
in de centrale entreeruimte maakt een directe open 
verbinding tussen de verdiepingen en geeft het kleine 
gebouw een enorme ruimtelijkheid bij binnenkomst.

De theaterzaal is intact gebleven. Het scherpe contrast 
tussen de oude, herkenbare fl amboyante zaal en de 
terughoudende, moderne foyer creëert een spannend 
contrast. Het biedt een nieuw thuis voor theatermakers 
en zijn publiek in de volgende eeuw zonder de magie 
van De Kleine Komedie te verliezen. 

De afwerkingen zijn ontworpen voor avondsituatie. 
De huid van de theaterzaal is bekleed met gepolijst 
stucwerk, waardoor het licht van de ruimtes er om heen 
wordt weerspiegeld. De binnenzijde van de buitengevel , 
de ‘interface’ met de stad, heeft een donkere basaltkleur 
om de grens tussen binnen en buiten in de avond te 
vervagen. Dit ondersteunt de basisfunctie van een 
theater: een publiek interieur. Het is in het theater, waar 
de twee betekenissen van ‘publiek’ samen komen: het is 
een gebouw voor zien en gezien worden. 
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Van alle bestaande grillen in het monumentale pand is 
gebruik gemaakt om plekken voor het publiek te maken. 
De verkeersruimtes worden zo onderdeel van de foyer 
en het spel van gezien en gezien worden in het Th eatrum 
Mundi kan maximaal plaatsvinden.

In de overige detaillering van het interieur is met 
contrasten gewerkt. Oude monumentale onderdelen 
staan tegenover moderne toevoegingen, matte 
afwerkingen tegenover glanzende en zachte materialen 
werken samen met harde afwerkingen. Dit versterkt de 
theatrale werking van het interieur. Belgisch hardsteen, 
eiken, wol, Corian, vilt en beton staan naast elkaar.  

Kleur is gebruikt om het oog te leiden en vormt een 
alternatieve bewegwijzering in de drukte van een 
vol theater. Felgekleurde vlakken leiden naar de bar, 
de zitjes en de zaaldeuren. De basis hier om heen 
is terughoudend gehouden. Alle ondersteunende 
elementen zijn getracht uit het zicht weg te 
werken. Postervlakken, verlichting, installaties en 
brandbeveiliging zijn weggewerkt in de wanden en de 
bewegwijzering is geïntegreerd in het stucwerk.
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In het proces is samengewerkt met verschillende 
disciplines. Asmir Ademagic, een voormalig assistent 
van Sol LeWitt, heeft gewerkt aan een kleurenschema,  
dat juist in de avondsituatie maximaal uitkomt. 
Sander Lucas, industrieel ontwerper, heeft een tweetal 
kroonluchters ontworpen van de oude koffi  ekopjes van 
het theater. Samen met Leemwerk uit Amsterdam is het 
gepolijst stucwerk uitgevoerd, aangezien zij het procédé 
in Italië geleerd hebben en als een van de weinigen onder 
de knie hebben. Het geheel stond onder uitvoering van 
bouwbedrijf De Nijs in Amsterdam.

Tot in de miniscule details is samen met de werknemers 
van het theater bepaald hoe de werkzaamheden in het 
kleine theater effi  cienter, makkelijker en fi jner zouden 
kunnen. Het permanent samenvoegen en integreren 
van losse interieurelementen heeft de drukke foyer 
een rustige, basale uitstraling gegeven zonder visuele 
afl eiding. Behalve het publiek zelf dan.  

De opgave was een worsteling met ruimtegebruik 
waardoor er unieke oplossingen gevonden moesten 
worden. De dichtheid aan activiteiten in een theater 
is enorm, de piekbelastingen zijn extreem en de 
charme van het theater zit in de verblijfskwaliteit 
van zijn ondersteunende ruimtes. Met zorg is dus 
naar de kleinste details gekeken, van wegwerken van 
brandslanghaspels en installatieroosters tot het charmant 
maken van garderobehaakjes en programmafolders, 
zoekend naar de magie van a night out, zonder plat of te 
tijdelijk te worden. 



Projectdata

Project  / Project:    De Kleine Komedie, renovatie publieksruimtes
Oppervlakte / Surface area   670 m2 BVO / GFA

Start ontwerp / Start design   7/ 2010
Start bouw / Start Construction  5/2011
Oplevering / End Construction  10/ 2011  

Opdrachtgever / Client   Stichting De Kleine Komedie www.dekleinekomedie.nl
Locatie / Address    Amstel 56-58, Amsterdam

Architect     denieuwegeneratie architecten www.denieuwegeneratie.nu
Project architect:     Oscar Vos
Team:      Sanne Oomen, Th omas Dieben, Jordy Herfst, Tamara Ivanovic

Aannemer / Contractor   Bouwbedrijf de Nijs   www.mjdenijs.com
Installatietechniek / Installations  HXI installateurs en adviseurs  www.hxi.nl
Constructeur / Structural Engineer  van Rossum Amsterdam  www.vanrossumbv.nl 
Interieurbouwer / Interior   Schalkwijk BV    www.schalkwijk.nl
Bouwfysisch advies / Climatic Advice Climatic Design Consult (CDC)  www.climaticdesign.nl
Verlichting (LED) / Lighting (LED)  Zumtobel   www.zumtobel.com
Stucwerk / Polished Plasterwork  Leemwerk    www.leemwerk.nl 
Kroonluchters / Chandeliers  Sander Lucas    www.sanderlucas.nl 
Beton bar / Concrete fi nishing  Go 2 Evolve   www.go2evolve.com 
Kleuradvies / Chromatic Advice  Asmir Ademagic
Foto’s / Photography   Roos Aldershoff      www.roosaldershoff .nl 


