
waren, ook nog van repliek.
In de bioscoop, schreef Krijger in

een wijkkrant, zaten vrouwen aard-
appels te schillen of boontjes af te
halen. “Voor veel vrouwen was de
bioscoop hun huiskamer. Dan kwa-
men de kinderen: moeder, kom
thuis,” weet Rika Jansen, die als
kind naar de Nassaubioscoop ging.

Rond 1913 verrezen het Rozenthea-
ter aan de Rozengracht, de bios-
coop in de Goudsbloemstraat en bi-
oscooptheater Tuinstraat. Voor de
bioscoop stond dikwijls een ‘lokker’
de films aan te prijzen.

Vanwege de krappe behuizing
werden kinderen vaak na schooltijd
naar de bioscoop gestuurd. In 1931
schreef Israël Querido: ‘Komt ge in
deze volksbioscoopjes op de vrije
schoolmiddagen, dan slaat u een
walm tegemoet; een bende gieren-
de, lachende of huilende en krijten-
de kinderen.’

De meeste theaters zijn afgebro-
ken, zoals De Draaier, waar particu-
lieren films draaiden voor de aller-
armsten, mensen die nog armer wa-
ren dan de bezoekers van het Edi-
son Theater.

Krijger fietst naar de plek van
zo’n verdwenen bioscoop-
theater: Goudsbloemstraat

52/54. De naam van het bioscoopje
is onbekend. Ouderen herinneren
zich dat er een grammofoon stond.
Het pand werd later gebruikt als
bergplaats voor wagens en karren
en werd in 1990 gesloopt, schrijft Ri-
chard van Bueren in Saturday Night
at the Movies, het grote Amsterdam-
se bioscopenboek. De twee andere
bioscooptheaters in de Gouds-
bloemstraat en Goudsbloemdwars-
straat zijn ook gesloopt.

Dat geldt ook voor het houten ge-
bouwtje aan het Karthuizerplant-
soen bij de Noorderspeeltuin, waar

hoofdzakelijk kinderfilms werden
getoond. En voor het Prinsen Thea-
ter aan de Prinsengracht, dat in 1916
was gebouwd door architect A. Ja-
cot. Jacot had even daarvoor ook het
Hirschgebouw op het Leidseplein,
neergezet – niet zonder kritiek. De
reclame voor de kubusvormige bi-
oscoop werd op de stoep verzorgd,
soms zo hard dat omwonenden
klaagden. Onderwijzers konden er
kinderfilms een dag eerder zien om
te kijken of ze wel geschikt waren
voor hun pupillen.

In 1949 onderging het theater een
ingrijpende verbouwing en ging het
verder onder de naam Nova Thea-
ter, in de volksmond ‘het transfor-
matorhuis’.

In 1965 werd het pand, dat flink
verpauperd was, gesloopt voor een
studentenflat. ‘Koop TV’ had ie-
mand op het pand gekalkt, verwij-
zend naar de ‘uitgemolken’ films
die er vertoond werden.

Wijlen Jan Vrijman, cineast en co-
lumnist van deze krant, kwam er
vaak. “Er ging een legende dat on-
der de Prinsengracht door een ge-
heime gang naar de bioscoop liep.
Als je die wist te vinden, kon je er
voor niets in. Ik heb er Tom Mix ge-
zien. En Tarzan. Een feest.”

Ook in de Westerstraat en op de
Lindengracht hebben vermoedelijk
twee theaters gestaan, maar de ge-
gevens zijn Krijger niet bekend. Wel
zeker is dat in de Tuinstraat 144-146
een bioscooptheater heeft gestaan.
Twee bewoners van de Derde Ege-
lantiersdwarsstraat, G. van Dijk en
G. Wanders, wilden er bioscoop-
voorstellingen geven met begelei-
ding van pianomuziek. De politie
vond echter dat er niet te veel films
voor weinig geld vertoond moesten
worden in rumoerige volksbuurten,
omdat kinderen dan vertoningen
konden zien die ‘van min of meer

opwindende aard waren’, aldus
Van Bueren. De bioscoop was geen
lang leven beschoren. Vanaf 1914 is
er niets meer van het theater verno-
men.

Overigens, onderstreept Krijger,
waren er meer theaters aan de ran-
den van De Jordaan, zoals op de
Haarlemmerdijk en het Haarlem-
merplein, die ze voor de overzichte-
lijkheid buiten haar rondgang heeft
gehouden.

Op de Rozengracht houdt Krijger
op drie plekken stil: bij het Rozen-
theater en de adressen van het voor-
malige Roothaanhuis en de voor-
malige bioscoop Cineone. Alleen
het Rozentheater, destijds met ne-
genhonderd plaatsen het grootste
theater van Amsterdam, bestaat
nog.

In het Rozentheater, uit 1913, wer-
den veel volksstukken gespeeld,
zoals De Jantjes. Krijger: “Willy

Alberti debuteerde als dertienjarige
in het theater, dat inmiddels door-
ging onder de naam Asta Theater.
Hij trok volle zalen met nummers
als Droomland en Mijn sprookjes-
boek.”

Het theater werd bioscoop en ver-
anderde een tweede keer van naam:
Capitol-bioscoop. “Zo vitaal als het
Rozen/Asta Theater met film en le-
vend amusement geweest moet
zijn, zo mat deed Capitol als bios-
coop aan.”

Ook was er nog een akkefietje met
het aanpalende Roothaanhuis, dat
in 1929 werd geopend. Daar werden
besloten filmvoorstellingen gehou-
den maar ook fanfarerepetities. De
toenmalige directeur Hinke kreeg
het met het Roothaanhuis aan de
stok omdat die muziekrepetities
een enorm kabaal met zich mee
brachten. Het geschilletje moest
door de politie worden opgelost.
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n de stomme film

Links op deze foto van Rozengracht 117-139 het Asta-Theater, naast het Roothaanhuis.
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1 Nassau Theater
Lijnbaansgracht 31-32

2 Prinsen Theater
Prinsengracht 245

3 Bioscooptheater
Goudsbloemstraat 52-54

4 Bioscooptheater
Goudsbloemstraat 86

5 Bioscooptheater
Tweede Goudsbloemdwarsstr.

6 Bioscooptheater
Lindengracht 71

7 Filmkeet Noorderspeeltuin
Karthuizersplantsoen

8 Bioscooptheater
Tuinstraat 144-146

9 Rozentheater
Rozengracht 117

10 Roothaanhuis
Rozengracht 133

11 Bioscooptheater Cineone
Rozengracht 207-213

12 Bioscooptheater Draaier*
Elandsstraat

13 Edison Theater
Elandsgracht 92-94

14 Bioscooptheater*
Westerstraat

© JV / Het Parool * Precieze locatie onbekend of gesloopt
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