
De Hartshoorngang, het
smalle steegje naast het
voormalige Edisonthea-
ter aan de Elands-
gracht, leidt naar de

achterkant, waar vroeger de arties-
teningang zat. De ingang is dichtge-
metseld. Het lampje erboven zit er
nog en doet denken aan tijden van
weleer.

“Hier liep Louis Davids door de ar-
tiesteningang. Fantastisch toch. Dit
theater heeft zo veel historie, dat
mag niet verloren gaan,” zegt Mieke
Krijger van het Jordaan Museum,
dat zich hard maakt voor het be-
houd van het theater.

Davids speelde er tijdens een toer
langs de Jordanese theaters in 1932
zijn revue De Amsterdamse meisjes.
De zaal was afgeladen. Hij kwam in
een Palmgrachtdecor op als Tinus
de Vuilnisman, terwijl de vuilnis-
mannen zelf in de zaal zaten. Het
lied Dries en Marie uit de Willem-
straat werd een hit.

Voor de Jordanezen was het eind
1912 geopende Edisontheater het
belangrijkste en grootste van de
veertien volkstheaters in de buurt.
Er waren films, operettes, toneel-
stukken en revues te zien. In het
door P.W. van Doorn ontworpen ge-
bouw stonden professionele ac-
teurs/zangers: het populaire duo
Mie en Ko, Willy Derby, Lou Bandy,
Leo Fuld, Johnny Jordaan, Tante
Leen, Willy Alberti en Johnny
Kraaykamp, maar ook het talent uit
de wijk. Er waren ruim vierhonderd
plaatsen, vier keer zoveel als in de
voormalige Nassaubioscoop, op de
Lijnbaansgracht.

Begin jaren zestig liep het bios-
coopbezoek terug, door de komst
van de televisie en de ontvolking
van de Jordaan. Het vijftigjarig jubi-
leum kon net niet meer worden ge-
vierd. De laatste film die er getoond

werd, was Exodus, met Paul
Newman.

In februari 1962 sloot NV Holland
Film de tent. Wat rest, zijn foto’s en
programmaboekjes van het duo
Louis en Henriëtte (Heintje) Davids,
een revuegezelschap met accordeo-
nist Nikkelen Nelis, met daarop por-
tier van het Edisontheater Jan van
Wens, in pak en met pet.

“Elke buurt in de Jordaan had zijn
eigen theater,” zegt Krijger. “Er wa-
ren er veertien. Het kwam zelden
voor dat men uit zijn buurt naar een
ander theater ging. Het is belangrijk
dat we deze theaters niet slopen en
die cultuurhistorie bewaren.”

Het pand stond een halfjaar leeg.
Daarna werd het omgebouwd tot ga-
rage. “Ze hebben stukken van de
muur aan de achterkant weggesla-
gen, zodat de auto’s er vanaf de
gracht in konden en er hier weer uit
konden rijden.”

Toen de garage verdween, kwam
Edison Tapijthal erin. Nu staat het
pand alweer een tijd leeg. Voor de
muur is een tegelwand gemaakt. De
gevel is vervallen. Het theater dreigt
afgebroken te worden om plaats te
maken voor een hotel.

Even verderop op de Lijnbaans-
gracht houdt Krijger stil voor het
Nassautheater, annex bioscoop.
Het in 1913 geopende en in 1933 ge-
sloten gebouw staat al jaren te ver-
krotten. De bioscoop werd geopend
als Nassau-Bioscoop en Variété
Theater en heette later Centrum en
Thalia. “Kijk, de neo-Moorse gevel
gaat schuil achter een bouwdoek.
De regen sijpelt door het dak. De
toekomst is nog onzeker, maar er
zijn prachtige bestemmingen denk-
baar.”

Het is in Nederland één van de
weinige gebouwen met zo’n Moorse
gevel, die vooral in Amerika erg po-
pulair was – zoals The Egyptian

Theatre in Hollywood en The Orien-
tal Theater in Chicago.

De Nassaubioscoop werd ge-
bouwd door bureau Scheelbeek in

opdracht van de kooplieden S. Nort
en J. Alengs. Een kaartje voor een
stomme film kostte vijf centen. Als
er geen explicateur of ‘inspreker’

was, was de entreeprijs drie cent. De
explicateurs spraken de teksten in,
maakten geluidseffecten en dien-
den de Jordanezen, die rap van tong

Buurt wil geen goedkoop hotelletje
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De Jordaan kende aan het begin
van de vorige eeuw veertien

bioscooptheaters. De meeste zijn
gesloopt. De enkele die er nog

zijn, wil de stichting Jordaan
Museum behouden.
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Paleizen van Heintje Davids en

Het Edisontheater, Elandsgracht 92-94. Het pand staat leeg en moet wellicht plaatsmaken voor een hotel.

Op de plek van het Edison-
theater moet een driester-
renhotel verrijzen. De be-
woners protesteren en wil-

len het theater behouden.
Stadsdeel Centrum heeft een over-

eenkomst gesloten met de eigenaar
van het voormalige hotel Centrum,
Warmoesstraat 15, hoek Oudezijds
Armsteeg. Het gaat om J. Bruns van
W3-architecten uit Broek en Water-
land. Bruns heeft zijn bouwplannen
gemaakt met andere ondernemers,
die gezamenlijk optreden in Kesefa
V Monumenten Amsterdam. De
plannen, die al uit 2008 dateren,
werden in oktober 2010 bekendge-
maakt. Sindsdien verzetten omwo-
nenden zich ertegen.

Een bijkomend bezwaar van de

buurt is de reputatie van het een-
sterrenhotel in de Warmoesstraat,
dat sinds mei 2009 wordt omge-
bouwd tot een appartementencom-
plex met een café door Stadsherstel.
‘The worst hotel ever seen!!! They
should pay us to sleep there. The
worst thing is the bathroom. Very
very dirty and too small to have a
shower,’ schrijft iemand op Tripad-
visor, een site waarop reizigers erva-
ringen delen. Een ander: ‘Crappy
hotel with tiny rooms. The bed was so
old, it was u-shaped and had springs
poking out of it.’

De buurt rond het Edisontheater
vreest voor een hotel met drie ster-
ren ‘aan de onderkant’ van de
markt. Een buurman: “Het is de be-
doeling vijftig of meer kamers in het

theatertje te maken. Dat zal een ho-
tel met kleine kamertjes worden. En
drie sterren? In een hotel met min-
der dan drie sterren gaat een fat-
soenlijk mens niet zitten.”

De benodigde wijziging van het
bestemmingsplan is een paar we-
ken geleden door het stadsdeel
goedgekeurd. Bewoners proberen
nu de sloop bij de Raad van State
aan te vechten.

Volgens de zogenoemde Hotelnota
van het stadsdeel mogen er in dit
gebied maximaal vijftig kamers bij-
komen tot 2012, terwijl datzelfde
aantal al voorzien is met de bouw
van een hotel in het pand van het
gerechtshof aan de Prinsengracht.
Intussen heeft het stadsdeelbestuur
gesteld dat het Edisontheater bui-

ten de officiële quota valt, en daar
heeft de deelraad zich bij neerge-
legd.

Deelraadslid Nelly Duijndam van
de SP komt op voor de buurtbewo-
ners, als enige in de deelraad.
Duijndam zegt dat de buurt niet be-
grijpt waarom het stadsdeel een on-
dernemer naar de Jordaan haalt die
in het kader van het opschonings-
beleid uit het Wallengebied wordt
geweerd. “Zo worden problemen in
het stadshart over de schutting ge-
gooid en doorgeschoven naar ande-
re delen van het centrum.”

Het Edisontheater is geen monu-
ment. Architectuurhistoricus Vin-
cent van Rossem van Bureau Monu-
menten en Archeologie (BMA) heeft
het gebouw onderzocht en is tot de

conclusie gekomen dat er niets mo-
numentaals te ontdekken valt.

“Maar het theater is wel beeldbe-
palend in de stad,” zegt Duijndam.
“Het pand heeft cultuurhistorisch
veel waarde.” Zij ziet graag dat het
wordt gebruikt voor buurtvoorzie-
ningen. “Het Jordaan Museum, het
Theo Thijssen Museum en een bibli-
otheek kunnen er in. En het is een
goede plek voor Jordanese voorstel-
lingen.”

Buurtgenoot en architect Christof-
fel Sarlemijn zegt dat ook. “De oor-
spronkelijke negentiende-eeuwse
gevel bestaat niet meer. Maar je
kunt wel de latere strakke gevel en
de oude koffiekamer herstellen. Het
balkon is er nog, en achterin de zaal
is alles nog hoog. Prachtig.”


