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Be=ë.::::ë. '.':. ':ö..,- RY:ên·Fontaine, gebo·

ren ::: 190":'. t-.'-g- ~, k:'ein meisje al naar

de b:o,cocp: -8a: ',':2., ëa.i1eigenlijk altijd
de i.\-i:te. -=l1Cêê ~o5tte è.a.ar tien cent, een
prograrr.J112. één cent. Allerlei spannende

fïL~, Eg je daar: ",faciste, de schrik der

bandieten' en 'Het geroofde gravenkind'."
Die laatste film, met vedette Elena Makow·

ska in de hoofdrol, heette oorspronkelijk
'Fiacre nr. 13' en was een uit 1917 dateren

de productie van Ambrosio, een van de

grootste Italiaanse filmmaatschappijen.

§ Een voorloper van Arnold Schwarzenegger

~ speelde de hoofdrol in 'Maciste'. Deze Bar·E

~ tolomeo Pagano was de gevierde held in

-g een reeks Italiaanse spektakelfilms. 'Macis·
~ te', in 1915 geproduceerd door Itala·film,'0
:l!' was een doorslaand succes in de Witte Bio·

scoop. Op 28 januari 1916 berichtte De Bio

scoop·Courant: "Bijna heel Amsterdam

spreekt over deze film (... )." 'Maciste' was

de eerste week \'an januari in de Elite Bio·

scope Union. Heiligeweg 34-36, in premiè·

re gegaan. De toeloop was zo groot dat

vanaf de 7.çeede \\'eek ook een kopie in de
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Neutrale kaderaffiches als deze

konden voor elk soort film

worden gebruikt.

Welk jubileum er precies

gevierd werd in maart 1918,

is niet duidelijk.

Bernadina W. van Royen-Fontaine (24 december

1904), schoondochter van de oprichter, kwam als

kind al in de Witte. "Allerlei spannende films zag

je daar: 'Maciste, de schrik der bandieten' en

'Het geroofde gravenkind'. "

In de vroegere Cineac op het Damrak zit nu een speel·

automatenhal. Nog maar weinig mensen weten dat

hier ooit de curieuze Witte Bioscoop stond. Met 5000

dozen chocolade werd op zaterdag 16 september 1911

de Witte geopend. Als "aangewezen familie·Bioscoop"

zette deze bioscoop zich af tegen smaakbedervende

en zedenkwetsende films. Met succes.

De Witte heette zo, luidt een verklaring,

omdat de gevel het bioscoopje op Damrak

64 witgeschilderd was. De andere moge

lijkheid is een verwijzing naar de katholie·

ke achtergrond van het theater. Op de pro

gramma's stond steeds: "Wekelijks een

nieuw programma met de minste aanstoot

gevende pracht bioscoopbeelden. DE WITTE

BIOSCOOP is daardoor de aangewezen fami

lie·Bioscoop en zal aantoonen dat men

zich evengoed kan vermaken bij goede

voorstellingen. "

In het najaar van 1912 vertoonde de Witte

een speelfilm over de ramp met de Titanic,

die op 21 april was vergaan. Het Nieuws van

de Dag berichtte op 16 september 1912:
"Alleen daar wordt het treurlied 'Nader

mijn God tot D' begeleid door fraai orgel·

spel gezongen, 's middags door Dames en
's avonds door het Mannenkwartet. De

meesterlijke vertolking van de talentvolle

explicateurs, de Heeren G. de Jong en J. de
Boer, is van dien aard, dat men onder de

diepsten indruk de droevige tafereelen

58



I

~efamilie bioscoop
Witte Bioscoop draaide. De film hield het
er liefst zes weken uit en trok, volgens De
Bioscoop-Courant, het enorme aantal van
80.000 bezoekers.

"Schuring is het vuur"

De Witte was populair door zijn explica
teurs die, samen met de muzikanten, de

zwijgende films begeleidden. Die explica
teurs, vaak voormalige acteurs, 'vertel
den' een film aan het publiek. In de Witte
werkte onder anderen COl'Schuring
(1880-1962).Van Royen-Fontaine weet nog
dat hij zijn publiek ontving met de woor
den: "Hoeden af, dames en heren." Soms

stond hij naast het doek. Dat kon handig
zijn als hij geluidseffecten moest naboot
sen: bliksem werd met een zinken plaat
geïmiteerd, een elektrische bel diende als
telefoon of deurbel, een klapper werd
gebruikt voor pistoolschoten. Ook expli
ceerde Schuring vaak wandelend over het
middenpad van de bioscoopzaal. Op een
keer liep hij bij een bijbelse fIlm rustig
heen en neer, zonder naar het beeld te

kijken. Het was de laatste avond en Schu
ring kende de film uit zijn hoofd. Na zijn
slotzin "En het geschiedde in die dagen
dat er een gebod uitging van keizer
Augustus, dat de ganse aarde beschreven
moest worden," stond het publiek op en
liep in stilte weg, alsof het een kerk ver
liet. Tot zijn verbazing zag Schuring dat
de film nog langzaam naar zijn einde liep;
hij had zich in de tijd vergist.
Met plezier vertelt zoon LoSchuring deze
anekdote. Hij benadrukt dat zijn vader
geen 'uitlegger' was: "Een explicateur
hoorde niets uit te leggen, hij bootste
alleen de stemmen na van de personen op
het doek, synchroon met het beeld. Hij
sprak dus niet over wat men zag ofwat
spelers deden. Bij komedie expliceerde hij
spaarzaam, bij Chaplin hoogstens af en
toe een 'Aha'. Bij natuurfilms en bio-

Aquarel uit 1911 van Hermanus M.J. Misset

(1875-1958) van de winkels van A. SinkeI,

Nieuwendijk 175-177. In 1912 werd de grootste

zaak (rechts, nummer 177) bij de Witte Bioscoop

getrokken.

Ons Amsterdam maart 1997

scoopjournaals werd zelfs in het geheel
niet geëxpliceerd." Natuurlijk was er
muziek om het gebrek aan geluid in de
film te compenseren. Muziek drukte emo
ties uit of versterkte deze en voorkwam

dat de bioscoop een te plechtig karakter
kreeg.
Aan explicateurs werden strenge eisen
gesteld, zo blijkt uit een krantenknipsel
uit 1948, dat Lo Schuring bezit. "Hij moest
vlot vertellen, keurig en beschaafd zijn, en
nooit met de eischen van een gekuischte
taal in conflict komen. De Witte vond zo'n

wondermensch in de persoon van COl'
Schuring, die al enige jaren ervaring had
als artiest. De eerste grote film was 'De
Twee Wezen', doch zijn eerste klaterende
succes beleefde de heer Schuring met de

'Passiefilm'.' De katholieke explicatie was
er gewoon naast. Schuring, die van prote
stants-christelijke huize was, slaagde."
Hoewel één de norm was, verzorgden in
de Witte meer explicateurs een filmvoor
stelling. Zo begeleidden in 1916 drie expli
cateurs 'Maciste', onder wie Chef van Dijk.
Van Dijk was berucht omdat hij de tussen
titels uit de film liet snijden en dan deed
of hij de tekst zelf had verzonnen. Een
gefrustreerde operateur mocht na de laat
ste vertoning de titels er weer inzetten.
Al eerder, rond 1913, werkte Schuring in
de Witte samen met Jan Grader. In een
artikel werden ze vergeleken. "Schuring
behoort tot de vooruitstrevende partij. Hij
wandelt op en neer tijdens zijn explicatie.
Grader is beslist rechts, hij keert in de bio-
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zenden teruggestuurd" moesten worden
toen 'Maciste als Alpenjager' (Itala 1916)
op het programma stond. Ook bijbelse
films als 'Quo Vadis' (Cines 1913)en 'Het
Teeken des Kruizes' (Famous Players 1914)
trokken een groot publiek. Gewild waren
verder Jordaan-films als 'De Jantjes' (Hol
landia 1922) en 'Bleeke Bet' (Actueel Film
1923),waarbij het publiek mee mocht zin
gen met de liedjes uit de toneelversies, en
ook de afleveringen van seriefilms als 'De

Koperen Kogel' en 'De Vampier'. Net als
nu bij soaps gebeurt, werd zo'n film op
een spannend moment afgebroken en de
explicateur moest de spanning zo ver zien
op te voeren dat het publiek een week
later in de rij stond voor het volgende
deel. "Ja, ik houd van de Witte Bioscoop!"
bekende een recensent van DeTelegmaf op
1 februari 1920: "Aan den ingang zit niet,
zooals bij de zustertheaters, een jeugdige
schoone, doch eene vriendelijke bejaarde
dame levert het biljet. En eenmaal boven,
zijn er ook geen meisjes in zwarte japon
netjes en witte schortjes, die u voorlichten
in de eeuwige duisternis, doch welwillen-

BESCHAAFD

Op heden in functie;

-'3-EEFT PUBLIEK GOEDE

Explicateur Cor Schuring heeft gezien deze folder

en knipsels die zoon La bezit ook gewerkt in de

Haagsche biascope en in de Nijmeegse Chicago

biascope.

merdijkschen tongval uitlegging geeft in
een spreektaal-Nederlandsch, waarvan elk
woord ontleend is aan het stijfste dom
menten-Hollandsch uit het begin der
negentiende eeuw. Ik heb hem van 'zulks'
en van 'beminnen' hooren praten, of hij
niet wist dat er in Amsterdam wel eens

gevloekt wordt. Het was ontzettend!"
Kort daarna werd alles anders. In 1913

deed Schuring zijn intrede en in novem
ber 1912 was de winkel op Nieuwendijk
177 van Povels schoonvader A. SinkeI

erbij getrold<en, zodat een vier maal zo
grote zaal met 600 plaatsen ontstond.
Bovendien hadden Van Royen en Povel
een gelukkige hand van programmeren.
In 1915 brachten ze de spektakelfilm
'Cabiria' (Itala 1914). "Honderden bij hon
derden toeschouwers" stroomden naar de

Witte, volgens DeBioscoop-Courant, die in
december 1917 wist te melden dat "dui-

Hoog-Haarlemmerdijksehen tongval
Een vaste aanwezige in de zaal was ook
de chocoladejongen. Snoep en film horen
bij elkaar, zo bleek al bij de opening op
16 september 1911. De Witte adverteerde
toen dat de eerste 5000 vrouwelijke
bezoekers een gratis doos chocolade van
de firma J. van der Tas uit de Leidsestraat
ontvingen. LoSchuring weet nog hoe een
van die chocoladejongens allerlei toeren
uithaalde: "Dat was reuze leuk. Die ging
bijvoorbeeld met het chocoladeblad over
de rand van het balkon lopen. Dan krijg
je af en toe een schaduw op het beeld.
Nou, dan kan ik me niet voorstellen dat

die oude heer [CorSchuring-RED]hem
niet bij zijn lurven heeft gepakt, want het
was een driftkikker. Maar hij zei: 'Wil je
artiest worden?' Toen heeft-ie hem naar

een vriend gestuurd en die jongen [Karel
Brouwer-RED]is artiest gebleven, zijn
hele leven lang."
De Witte was de eerste bioscoop van Ge
rardus van Royen. Hij leidde de bioscoop
samen met A.J.Povel, met wie hij eerder
een fabriekje had dat meubelen maakte
voor de gewone man. Ondanks hun suc
ces in de meubelbranche besloten ze na

een bezoek aan Parijs een bioscoop te
beginnen. De Witte was sober ingericht
en telde bij de opening ongeveer 80 plaat
sen. De bezoekers zaten volgens sommige
berichten op houten banken. In DeWereld

schreef de gevreesde criticus Simon B.
Stokvis op 16 februari 1912: "(... ) een bij
zonder ongezellige, van elk streven naar
versiering verstoken pijpenla (... ).De
Witte Bioscoop prijst haar beelden als
'gevende niet den minste aanstoot' (... ).
Als muziek hebben we hier een pianola,
die ook als piano bespeeld kan worden.
Van enige impressionistische muziek
begeleiding is geen sprake. Het verschrik
kelijkst van alles is de explicateur, welke
heer met onvervalschten hoog-Haarlem-

scoop de linkerzijde steeds den rug toe.
Schuring is een prins in zijn komische
verklaringen. Grader zou een goed voor
zitter der tweede kamer zijn door zijn
bescheiden, kalme en rustige oratie. (... )
Schuring is het vuur, Grader water. Schu
ring behoort tot de moderne school. Gra
der hecht aan de tradities der oude garde,
vooral wat beider uitspraak van het
Nederlands aangaat. (... ) Beiden vinden in
den pianist Brandès een beste melodielei
der. Zijn begeleiding is sober, maar steeds
toepasselijk, nooit schetterend, altoos
kunstvol. (... l"
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de kleine heertjes geven u vaderlijk een
plaatsje aan den disch der romantiek Het
schijnt er een grote gemoedelijke familie
te zijn."
Cor Schuring vertrok in maart 1920 naar
Den Haag, waar hij directeur-explicateur
werd van Cinema Empire. Schuring wist
van deze ingeslapen bioscoop, ook eigen
dom van Povel en Van Royen, weer een
bloeiend bedrijf te maken. De familie
Van Royen bouwde een waar imperium
op van bioscopen in en rond Amsterdam.
Van Royen-Fontaine, de weduwe van
Gerards zoon Wim van Royen, somt op:
"Apollo Haarlemmerdijk, Luxor Nieuwen
dijk, Edison Elandsgracht, Ceintuur bij
genaamd Het Stinkertje op de Ceintuur
baan, Cinema De Munt (later Plaza),
Nöggerath, Bio Linnaeusstraat, Hallen,
Victoria en dan nog een klein theatertje
in West, Olympia. Later zijn er nog bijge
komen: Rozentheater, Concordia Amstel
veen en in Zaandam twee theaters."

Strenge katholieke nakeuring
De Witte was geliefd bij families met ldn
deren vanwege "de verantwoorde films,
begrijpt u," legt mevrouw Van Royen uit.
Haar schoonvader en zijn partner hielden
rekening met de van oudsher grote katho-

lieke minderheid in Amsterdam. Katholie

ke films waren er nauwelijks, maar ze
spraken de katholieke zuil aan door
"beschaafd amusement" te bieden. Onder

werpen als zelfmoord, zichtbare moord
(buiten beeld mocht wel), echtbreuk, al te
zinnelijke tonelen en te gedetailleerde
diefstal- en inbraakscènes werden uit de

films gesneden, of zulke films werden sim
pelweg niet gehuurd. Later werden deze
thema's ook bij andere bioscopen
geweerd.
Amsterdam kende tot 1920 geen instelling
die het filmaanbod controleerde en de pro
grammeurs hadden dus min of meer vrij
spel. Nadat de gemeentelijke bioscoop
commissie was ingesteld, lieten Povel en
Van Royen hun films keuren, maar ze hiel
den ook rekening met katholieke recen
senten. Lo Schuring ging wel eens met zijn
vader mee naar deze keuringen: "Ik zat in
de cabine te kijken en terwijl de keurings
commissie bezig was een film te keuren,
zag ik die film. En dan werd die gekeurd:
18 jaar. Dan dacht ik: 'Mijn god, waarom?'
Als jongen zag ik niet in waarom die afge
keurd kon worden."

Met de Bioscoopwet van 1928 werd de
landelijke filmkeuring een feit, maar de
katholieken in het zuiden hielden het

recht op nakeuring. Deze was strenger dan
die in het noorden en verbood naast

genoemde zaken ook scènes die beledi
gend waren voor het geloof en de kerk.
De zonen Ben en Wim van Royen volgden
altijd deze katholieke nakeuring en daar
door werden landelijk goedgekeurde films
soms voor de Witte afgekeurd. In de prak
tijk botste het vrije ondernemerschap
nogal eens met de burgerlijke moraal en
het katholieke geloof. De Amsterdamse
Witte2 was niet zo heilig als gepretendeerd
en trotseerde daarom misschien de stor
men. In 1918 bracht de Witte zelfs een

brochure uit tegen recensent B.T.de Wolf,
de filmcensor van het katholieke filmbu

reau Voor Eer en Deugd. Zijn al te strenge
oordeel ontmoedigde een bezoek aan de
Witte.

Seks, moord en doodslag waren in de ban,
maar vecht-, schiet- en avonturenfilms met

Eddie Polo, Elmo Lincoln, Joe Deebs, Wil
liam Hart en Douglas Fairbanks vormden

De Witte werd in 1911 geopend op Damrak 64

en al in 1912 vergroot met de achterliggende

winkel van SinkeI. Foto van de zaal na de uit

breiding, geplaatst in weekblad 'Het Leven'

nummer 51, 1912.
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geen probleem. Op 18 januari 1921 meld
de het katholieke dagblad De Tijd: "Tot
ons leedwezen zien wij ons genoodzaakt
onze lezers deze week te waarschuwen

voor een bezoek aan de Witte Bioscoop,
waar tot en met donderdag a.s. wordt ver
toond de beslist afkeurenswaardige film
'Koningin Draga'."
Toch werden er nog regelmatig godsdien
stige films vertoond. In november 1923
draaide 'Jeremia' van de Sperafilm Maat
schappij, die was "opgericht tot vervaardi
ging, verkoop of verhuring van uitslui
tend goede, niet in strijd met de christe
lijke moraal, doch op breeden godsdien
stigen en historischen grondslag opbou
wenden bioscoopfilmen". De Telegraaf

reageerde op 13 november 1923 vrij sar
castisch op dit nobele streven: "Wanneer
men de films, die zij ter wereld brengen
echter ziet, bemerkt men dat men alleen

met heel veel goeden wil en met één oog
dicht in de vertoonde film het nagestreef
de kan ontdekken."

Damrak 64, brand in Capitol

op 21 juli 1936. In 1928 ging

voorganger de Witte Bioscoop

dicht en werd in 1929

heropend als Capito!. Na deze

brand, die ook het rechter

buurpand 63 aantastte, verrees

hier de tweede Cineac-bioscoop.

breestraat. Op Damrak 63-64verrees
een t\,'eede Cineac, ontworpen door ir. H.
van \ 'reeswijk, met liefst 732 zitplaatsen.
De TeJegraafnam op 4 november 1937 wee
moedig afscheid van De Witte: "De pneu
matische hamer dreunt en hakt en slaat

en boon ... Brokken muur vliegen naar
alle kanten en naarmate zijn vernietigend
werk ,'ordert, wordt den doorkijk van den
:\ieuwendijk naar het Damrak grooter. ..
En dan zuchten we even, want met iede

ren steenklomp wordt een stuk van onze
herinnering verbrokkeld. Vaarwel 'Witte'
...Sic transit ... "

In de voormalige Cineac rinkelen tegen
\I'oordig tientallen speelautomaten, uit
sluitend toegankelijk voor goklustigen van! achttien jaar en ouder. De "aangewezen

~ familie-Bioscoop" is definitief verleden
:? tijd .•

Capital en Cineac
De Witte verloor het toch van de concur

renten op de Nieuwendijk en werd in
1928 gesloten en verbouwd. De herope
ning als Capitol volgde op 30 augustus
1929. In het Algemeen Handelsblad liet de
directie weten dat de inrichting "een war
mer en gezelliger aanzien" heeft gekre
gen en dat de programmering een "aan
merkelijke verandering" heeft ondergaan.
De Tijd was het daar niet mee eens. Op 12
juli 1931 dacht ene F.Th.vol nostalgie aan
de Witte terug: "Zelfsde oude eens zo
populaire naam is afgelegd en veranderd
in het banale niets-zeggende 'Capitol-
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theater'. (... ) De dagen dat de film een
geheim was, een wonder, een avontuur,
komen niet weerom. (... )Want bij al die
volmaaktheid van het heden missen wij
toch de kostelijke sfeer van het oude
theater, de eerste, bestreepte film en het
onmiskenbaar stemgeluid van haar expli
cateur".
Na een brand in 1936 sloot de familie Van

Royen een overeenkomst met Cor Blad,
directeur van de Cineac in de Reguliers-

De laatste bioscoop die aan de speelautomatenhal

op Damrak 63-64 voorafging was Cineac Damrak.

Foto eind januari 1997.

I. Blom en P. van Yperen zijn filmhistorici.

Noten

11Die 'Passiefilm' oftewel 'Van de kribbe tot het

kruis' was de Amerikaanse productie 'From the

manger to the cross' (Kalem 1912), op locatie

gefilmd in Palestina. 'De twee wezen' was ver

moedelijk 'A tale of two cities' (Vitagraph 1911)

naar de roman van Charles Dickens.

21Kort na de opening van de Amsterdamse Witte

volgden er Witte Bioscopen in onder meer

Tilburg, Haarlem, Gouda, Almelo, Den Helder,

Roosendaal en Groningen. De meeste hielden

het niet langer dan een paar jaar uit.
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