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David Swaap was in
Amsterdam-Oost
geen onbekende.
Hij woonde welis-
waar het grootste
deel van zijn leven
(1859-1942) in De
Pijp, maar hij was
in 1912 een bios-
coop begonnen in

de Eerste Van Swindenstraat op de begane
grond van een rijtje van drie 19de-eeuwse
wonin gen. Niet meer dan een rechthoekige zaal
met stoelen, zoals de meeste bioscopen des-
tijds, met een uitbouw aan de achterzijde. De
 zaken liepen niet goed, ook al was Swaap varié-
tévoorstellingen gaan aanbieden en liet hij het
theater in 1916 vergroten. Hij gaf de vergunning
door aan andere uitbaters. In de jaren twintig
sloot het theater definitief en werd de boel ver-
bouwd tot winkels in confectie en manufactu-
ren.

Laagdrempelig theater
Overal in Nederland verrezen in die tijd in
stadscentra grote, paleisachtige bioscopen, die
internationale premières vertoonden en relatief
dure kaartjes verkochten. Het uitbundige Tu-
schinski Theater in de Reguliersbreestraat was
in 1921 het toppunt. Tijdens de crisisjaren daal-
de de koopkracht van het publiek. Mensen be-
zochten nog steeds graag de bioscoop, maar bij
voorkeur in hun eigen buurt en op een goedko-
pere rang. Alleen al in Amsterdam waren er 28
buurtbioscopen in 1932, en zes jaar later zelfs 37.
Initiatiefnemer voor zo’n modern, laagdrempe-
lig theater in de Dapperbuurt was wederom
 David Swaap. 
In 1935 besloot hij, inmiddels 76 jaar oud, tot
de bouw van een nieuwe bioscoop in de Van
Swindenstraat. Het was een familieproject: zijn
zonen Aron (1893-1943) en Wolf (1896-1943) wer-
den respectievelijk directeur en bedrijfsleider.
Op 11 september gingen de bestaande panden
tegen de grond. De drie Swaaps trokken de be-
kende architecten Jan Wils en Oscar Rosendahl
aan om op het relatief kleine perceel een zo
groot mogelijk theater te bouwen. 
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Buurtbioscoop
met allure

Filmtheater Het Van Swinden Theater in de Dapperbuurt

Midden in de Dapper-
buurt openden vader en
zoons Swaap in 1936 met
veel vertoon het moderne
Van Swinden Theater, 
met bijna 500 zitplaatsen.
Een buurtbioscoop die
ook in de binnenstad 
niet had misstaan. 

Net als bij het City Theater, dat Wils eerder dat
jaar had ontworpen, plaatsten ze de zaal en een
ver overstekend balkon diagonaal in het ge-
bouw, waardoor er minder loze ruimte aan de
zijkanten was. Een licht staal- en betonskelet
ondersteunde het balkon. De foyer was aan de
voorzijde. Op de eerste verdieping was de direc-
tiekamer en op de derde kwamen een riante
conciërgewoning en de projectiecabine. Dank-
zij afzonderlijke in- en uitgangen op de begane
grond en aparte looproutes konden bezoekers
komen en gaan wanneer ze wilden.

Kleurige filmposters
De voorgevel werd extra opvallend gemaakt
voor publiciteit: lichtvensters, kleurige filmpos-
ters en een verticale lichtbak die over vrijwel de
gehele lengte liep, moesten het publiek verlei-
den. De façade had volgens een recensent ‘een
moderne lijn maar niet hypermodern, waar-
door het gebouw in dit stadsmilieu niet zou pas-
sen’. Hij doelde op de baksteen, de ronde en
rechthoekige vensters en het bescheiden bui-
tenbalkon. 
De zaal was licht, elegant en sober ingericht
met een lichtkoof boven het balkon. De stoelen

De Swaaps brachten 
een stukje grootstedelijk
Amsterdam naar 
de Dapperbuurt

→ De projectiecabine op
de derde verdieping.  
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Jan Wils (1891-1972) is een
van de bekendste Nederland-
se architecten uit de eerste
helft van de 20ste eeuw. In
Amsterdam bouwde hij onder
meer het Olympisch Stadion
in 1926 en het naastgelegen
Citroëngebouw in 1931.
 Samen met zijn Duitse collega
Oscar Rosendahl leverde hij in
1935 het grote City Theater
aan het Kleine-Gartmanplant-
soen op. Rosendahl (1876-
1941) kwam uit Düsseldorf en
was net als de Swaaps van
Joodse afkomst. In het inter-
bellum was hij een bekende
interieurarchitect en bios-
coopontwerper. Hij emigreer-
de in 1937 definitief naar Ne-
derland. Hij pleegde in 1941
zelfmoord. 

Jan Wils en 
Oscar Rosendahl

→ Het Van Swinden
 Theater op de dag van de
opening, 26 maart 1936. 
FOTO STADSARCHIEF
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Amsterdamkenner

Grote Amsterdam Quiz

Amsterdammer 1936

De Vlugt verwijdert kunst

1. 1703 was een bijzonder jaar voor
Pieter Zegers, bijgenaamd ‘Pietje Lief’
en Daniel Vendel, ook bekend als ‘Daan
Lavendel’. Wat gebeurde er dat jaar
met Pieter en Daniël? 
A Ze werden te vondeling gelegd bij
het Aalmoezeniersweeshuis 

B Ze begonnen een parfumfabriek
C Ze speelden vrouwenrollen in de
Schouwburg

D Ze werden op de Dam opgehangen

2.Wat zijn of waren De Zon, De Ster, De
Arke Noach en De Drie Kruikjes?
A Veilinghuizen
B Doopsgezinde kerken
C Jeneverstokerijen
D Suikerbakkerijen

3. In 2021 overleed Jean Graton, teke-
naar van een beroemde serie strips
over de autocoureur Michel Vaillant.
Het negende deel van de serie speelt
zich grotendeels af in een somber en
regenachtig Amsterdam. Hoe heet dat
deel? 
A De terugkeer van Steve Warson
B Het verraad van Steve Warson
C De Tulpenrallye
D Tocht door de Nacht

4.De Amsterdamse Cricket en Hockey
Club ‘VVV’ uit 1902 begon als voetbal-
vereniging, maar ging wegens gebrek
aan succes al in 1908 over op andere

N og voor de opening van de
tentoonstelling De Olym-
piade Onder Dicta-
tuur (D.O.O.D.)

in gebouw D’Geelvinck
aan het Singel grijpt
burgemeester Willem
de Vlugt in. Onder
druk uit Den Haag en
van de Duitse consul
laat hij negentien
kunstwerken verwijde-
ren van het internationale
kunstzinnige protest tegen
de Olympische Spelen van 1936 in
het Berlijn van Adolf Hitler. 

Van spotprenten van leden van de
Duitse regering tot tekeningen van

de Duitse vluchteling Karl Schwesig
van de folteringen die hij had door-

staan in nazimartelkamers. Op
12 augustus werden nog-

maals twaalf tekeningen
verwijderd, op nadruk-
kelijk verzoek van 
de Duitse consul. 
Vijf dagen later laat 
De Vlugt na zijn bezoek

aan de expositie nog
een karikatuur, twee

foto’s, een tekening, een
onderschrift en twee platen

weghalen.

Overal in Nederland verrezen in die tijd in stadscentra grote,
paleisachtige bioscopen, die internationale premières 

vertoonden en relatief dure kaartjes verkochten

van eikenhout hadden een bruine bekleding,
die aansloot bij de betimmering van de zaal en
de foyer. De stalen buisstoelen in de wachtruim-
tes onderstreepten het moderne karakter van
het theater. Verder was het gebouw voorzien
van de laatste technische snufjes; zo werd de
ventilatie geregeld met overdruk, waardoor
tocht onmogelijk was en er verse lucht binnen-
stroomde. De filmrollen lagen in een brandvrije
kamer op de derde verdieping. Bij brand werd de
stroom automatisch afgesloten en ging in de
projectiecabine de klep naar de zaal dicht en het
raam open. Het Van Swinden Theater stond er
in een recordtijd van vijf maanden en opende op
donderdag 26 maart 1936 met de Oostenrijkse
komische film De sprong in het geluk. 

Nieuwe impuls voor de buurt
De lokale ondernemers waren blij met de nieu-
we impuls voor de buurt en versierden voor de
gelegenheid samen met buurtvereniging Lin-
naeus de straat. Voor een buurtbioscoop die 
regelmatig premières toonde, maakte het nieu-
we theater indruk: vader en zonen Swaap had-
den met hun relatief grote bioscoop en sterachi-
tecten Wils en Rosendahl een grootstedelijk
stukje Amsterdam naar de Dapperbuurt ge-
bracht. 

Lang duurde de roem niet. De door de nazi’s
opgelegde ‘arisering’ van Nederland maakte dat
de vergunning van Aron in 1941 werd ingetrok-
ken. Het theater sloot. In 1942 overleed vader
David in Nederland; Aron en Wolf werden gede-
porteerd en door de nazi’s vermoord. De derde
zoon, Sam(uel) (1888-1971), overleefde There-
sienstadt en heropende het theater in 1948. Te-
ruglopende bezoekersaantallen en algehele
frustratie over ‘de jeugd, die tot het waardeloos
maken van onze eens zo mooie inventaris weke-
lijks bijdroeg’, leidden tot de sluiting in 1965. 

De begane grond en de conciërgewoning ble-
ven in gebruik, maar de zaal en de pui verander-
den ingrijpend. Een vestiging van Zeeman

maakte de oude situatie onherkenbaar. In 2019
vertrok de textielwinkel en kreeg het pand de
status van een monument dat behouden moet
blijven. Bij een verbouwing bleef de schil van
het oorspronkelijke gebouw staan; van binnen
werd het een winkel- en woonruimte. Het lijkt
erop dat de oude gevel intact blijft.

Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met 
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

→ Burgemeester Willem de Vlugt
(1872-1945). FOTO STADSARCHIEF

Antwoorden
1 [D], 2 [B], 3 [A], 4 [A: Tijdens het
seizoen 1903/1904 won HFC met
25-0 tegen VVV, nog altijd een
record.], 5 [B]

Ons Amsterdam en Het Parool organiseren op 28 augustus de 
Grote Amsterdam Quiz in de Nieuwe Kerk. Test zelf hoe ver je kunt
komen in de race om de titel Amsterdamkenner van het Jaar.

sporten. Als voetbalclub leeft VVV
voort in de statistieken, want VVV:
A leed de grootste nederlaag ooit in
de Nederlandse bekercompetitie

B was de eerste kampioen van de
Amsterdamsche Voetbalbond

C was de eerste vereniging met een
vrouwenelftal

D leverde de eerste Amsterdamse
speler van het Nederlands elftal

5.De tv-serie ’t Schaep met de 5
Pooten van Eli Asser werd in 1969 voor
het eerst uitgezonden. In 2006 kwam
er een succesvolle remake. Toen
speelde Pierre Bokma de gekwelde
barman Kootje. Het Schaepwerd ook
een musical. Wie speelde Kootje in de
musicalversie? 
A Paul de Leeuw
B Jeroen van Koningsbrugge
C Thomas Acda
D John Buijsman

Volgende week nog een oefenrondje.
Kaarten voor deelname zijn te krijgen 
op: nieuwekerk.nl

→ Michel
Vaillant
beleefde
avonturen in
somber en nat
Amsterdam.

Het gebouw had de
laatste technische snufjes.
Zo werd de ventilatie
geregeld met overdruk

→ De voorgevel kreeg een verticale lichtbak.  
FOTO EYE FILMMUSEUM


