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Watergraafsmeer De annexatie van 1 januari 1921

De laatste
dagen van
een begeerde
buurgemeente
Watergraafsmeer was allang geen boerengemeente
meer toen Amsterdam een eeuw geleden op
de deur klopte. Achter de Middenweg stond een
nieuwe, moderne woonwijk met voorzieningen
voor gas en water. Maar ja, er was ruimte,
aanlokkelijk veel ruimte.
Jo Haen
AMSTERDAM

‘W
Amsterdam opeens
vier keer zo groot
Op 1 januari 1921 werd Amsterdam
in één klap vier keer zo groot. De
gemeente annexeerde de vijf buurgemeenten Sloten, Ransdorp,
Nieuwendam, Buiksloot en Watergraafsmeer (plus stukken van
Nieuwer-Amstel en Ouder-Amstel).
Sommige gemeenten wilden graag,
anderen stribbelden stevig tegen.
Het decembernummer van Ons
Amsterdam besteedt ruim aandacht
aan die geschiedenis.
Ons Amsterdam heeft zelfs een
speciale website in het leven
geroepen – annexaties1921.com –
in samenwerking met de historische
verenigingen in die verdwenen
gemeenten, nu stadsdelen. Zij organiseren uiteenlopende activiteiten die
terugblikken op de annexaties: wandelingen, fietstochten, tentoonstellingen, mogelijk zelfs een opera. Al die
activiteiten zijn op de site te vinden,
met een groot pakket aan historische
informatie, verhalen, foto’s en herinneringen.

oensdag
is het dan
geschied.
De vergadering
der Tweede Kamer
der Staten-Generaal heeft zonder hoofdelijke stemming het wetsontwerp tot uitbreiding van
Amsterdams grondgebied aangenomen.’ Het
Weekblad voor Watergraafsmeer bracht op
12 november 1920 geen vrolijk nieuws. ‘De slag
gevallen’, stond er boven het artikel. Zo voelde
het ook. Het besluit had in Watergraafsmeer
‘een stille ontroering gewekt’, schreef de historicus Jaap Kruizinga later.
Er was nog hoop geweest dat Watergraafsmeer
op het laatste moment aan de annexatie zou
ontkomen, maar een verzoek aan minister Jan
Kan om de Watergraafsmeerse belangen nog
eens apart af te wegen faalde. Naar verluidt had
de burgemeester van Amsterdam, Willem Tellegen, alle Amsterdamse leden van de Tweede
Kamer op het stadhuis uitgenodigd en ze
dringend verzocht tegen de amendementen op
de annexatiewet te stemmen. Dat deden ze.
Voor Watergraafsmeer sloeg op oudejaarsavond 1920 dus het finale uur. Op de ochtend
van die 31ste december kwam de gemeenteraad
voor de laatste keer bijeen. De publieke tribune
was volgepakt: veel bewoners wilden die historische zitting in het raadhuis aan de Linnaeuskade zelf bijwonen. Burgemeester Johannes
Wilhelmus de Wit zat voor de laatste maal de
vergadering voor.
De laatste ingekomen stukken werden afgehamerd, de begrotingen over 1921 zonder debat en
zonder stemming goedgekeurd. Vervolgens
kreeg het oudste raadslid, Johan Frederik ‘Nap’
Ankersmit, voorzitter van de SDAP-fractie, het
woord. Hij was journalist, hoofdredacteur van
de SDAP-krant Het Volk en behalve gemeenteraadslid ook lid van de Provinciale Staten van
Noord-Holland. De nestor memoreerde eerst de
‘goede omgangsvormen’ in de raad. Hij dankte

→ Het laatste gemeentebestuur van Watergraafsmeer, met wethouders
Vlaanderen en Schmedes, burgemeester De Wit en secretaris Sydzest.

ook burgemeester De Wit, die zich als voorzitter
altijd boven de politiek had weten te stellen.

Weemoed en voldoening
Nap Ankersmit belichaamde de toenemende
politieke invloed van de arbeidersbeweging op
lokaal niveau. Hij liet niet na erop te wijzen dat
sinds de komst van socialistische raadsleden de
belastingopbrengst in Watergraafsmeer verveelvoudigd was, de salarissen waren gestegen
en er betere scholen, een watervoorziening en
een muntgasleiding waren gekomen.
Dat alles had Watergraafsmeer tot een moder-

ne gemeente gemaakt, ook voor de minder gesitueerden. Toch was hij een voorstander van de
annexatie door Amsterdam. Hij meende ook dat
de meerderheid van de arbeiders en de ‘modern
denkenden’ het met hem eens was: “Zij zullen
niet met weemoed, maar met voldoening overgaan tot Amsterdam.”
Niet iedereen dacht er zo over, juist omdat de
Watergraafsmeer zich had ontwikkeld tot een
‘moderne’ gemeente. Voor een deel was de
gemeente nog landelijk gebied, met talrijke
boerderijen langs de Ringdijk. De huizen in de
Linnaeusparkbuurt konden echter concurreren

