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Op 31 december 1920 kwam de gemeenteraad voor het laatst bijeen.
De publieke tribune zat vol: veel bewoners wilden die historische
zitting in het raadhuis aan de Linnaeuskade zelf bijwonen

→ De Ringdijk
in 1894.
Rechts achter
de bomen het
Rechthuis (nu
Middenweg 1)
en op de
achtergrond
de Oostergasfabriek aan de
Oranje Vrijstaatkade.
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Primeur 1887

Circustheater Carré

D

e reislustige Duitse circusfamilie Carré reisde met
haar paardendressuurnummer door heel Europa. Vanaf 1864 verzorgde ze ook
optredens in Nederland, in Amsterdam op het Amstelveld tijdens de
jaarlijkse kermis. Na het gemeentelijke kermisverbod kocht Carré een
terrein aan de Amstel waar hij een
houten circustent liet bouwen. Het
brandgevaarlijke gevaarte werd
zeven jaar later vervangen door een
imposant stenen circustheater.
‘Het is een paleis, dat u door zijne
afmetingen niet alleen, maar door
zijne inrichting aan iets vorstelijks
doet denken,’ jubelde de Nieuwe Rotterdamsche Courant bij de opening
op 3 december 1887. ‘Breede toegangen, gemakkelijke trappen, fraaie
koﬃekamers en foyers – en dan de
hoofdzaak: eene kleurrijk gedecoreerde zaal, imposant door hare wijdte en hoogte.’
Het circustheater kreeg later een

→ Reclame uit de negentiende eeuw.
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tweede leven als variététheater. In
1968 dreigde even sloop. Een vastgoedtycoon droomde van de bouw
van een hotel, parkeergarage of
gevangenis.

Amsterdammer 1943

Mijksenaar leidt Ontruimingen

B

Het Uitbreidingsplan was
een ‘klaroenstoot tegen
een mogelijke annexatie’,
maar het mocht niet baten

met de betere buurten in Amsterdam en trokken welgestelde Amsterdammers aan, iets waar
de gemeente wel de lusten van had, maar niet de
lasten. Er lagen ook ambitieuze plannen voor
verdere groei. Burgemeester De Wit had al in
1907 door de architecten Piet Vorkink en
Jacques Wormser een Uitbreidingsplan Watergraafsmeer laten ontwerpen, een ‘klaroenstoot
tegen een mogelijke annexatie’, met woningen
voor 200.000 inwoners – twintig keer zoveel als
er woonden.

Begrafenisstoet
Allemaal voor niets, zo leek het. De Wit sprak
het slotwoord in die laatste raadsvergadering.
Hij had meer dan 21 jaar het burgemeesterschap
vervuld en was ervan overtuigd, zei hij, dat hij
een goed beheerde gemeente overdroeg. Hij
dankte de wethouders, de raadsleden, de gemeentesecretaris, de politie en het gemeentepersoneel. De heren stelden zich vervolgens op
voor de fotograaf, die het historische moment
kwam vastleggen.

Een groepje teleurgestelde bewoners had het
plan opgevat om de gemeente die dag symbolisch te begraven, in een plechtige begrafenisstoet met alles erop en eraan. Nu bleek dat de
burgemeester daar toestemming voor had gegeven. Hij verdedigde zich door te zeggen dat iets
dergelijks ook gebeurd was bij de annexatie van
Woensel bij Eindhoven. De meeste gemeenteraadsleden vonden het maar een onfatsoenlijk
idee. Een motie om de optocht niet te laten doorgaan werd met één stem tegen aangenomen.
Ondanks het verbod werd Watergraafsmeer op
31 december toch clandestien begraven. Aan de
plechtigheid namen vijftien bewoners deel. Om
12.00 uur stelde de rouwstoet zich op voor het
café (Ringdijk 75) van gemeenteraadslid Harmen Bethlehem, de enige die tegen het verbod
gestemd had: hij had de leiding van de optocht.
Langzaam – het regende ﬂink – ging het langs
de Ringdijk naar het Rechthuis, waar even werd
stilgehouden, en vervolgens de Middenweg op
tot Frankendael. Daar keerde de stoet, om vervolgens stil te houden voor het huis van burgemeester De Wit, en na een tocht door de Wetbuurt arriveerde de lijkstoet op een half onder
water liggend weiland achter het huis van boer
David Slagt op de Ringdijk, aan het einde van de
tegenwoordige Nobelweg.
Het kistje ging de grond in, er werden drie
kransen gelegd en er waren enkele toespraken.
Op het graf kwam een gedenkplaat met de woorden: ‘In dankbare herinnering aan ons geliefd
Watergraafsmeer’. Er klonk treurmuziek.
Jo Haen is medeoprichter van de Stichting Vrienden
van de Watergraafsmeer. In het themanummer van
‘Ons Amsterdam’ over de annexaties van 1920
staat een uitgebreidere versie van dit artikel:
onsamsterdam.nl

egin december 1943 werd
Piet Mijksenaar (1901-1975)
benoemd tot hoofd
van het nieuwe
gemeentelijke Bureau
Ontruimingen. Als
hoofd Voorlichting,
Propaganda en Vreemdelingenverkeer had
hij na de capitulatie in
mei 1940 al ijverig
gebouwen gevorderd
voor inkwartiering van de
Duitse troepen. Met dezelfde
inzet stortte hij zich op een zo eﬃciënt mogelijk verloop van de
gedwongen verhuizing van 80.000
Amsterdamse Joden. Zijn gemeentelijke garantstelling aan verhuis-

bedrijven maakte een einde aan
opgelopen vertragingen.
Daarbij schroomde hij er niet
voor ambtenaren en andere
diensten onder druk te
zetten, bleek vier jaar
geleden uit onderzoek
van historicus Stephan
Steinmetz. Mijksenaar
mocht na de bevrijding
aanblijven als hoofd
Voorlichting, trad zelfs
toe tot het Militair Gezag
en werd geëerd voor het redden van twee Joden uit de Hollandsche Schouwburg.

→ Piet Mijksenaar hielp de Duitsers
fanatiek. FOTO STADSARCHIEF

Zoekplaatje

Hoe goed kent u de stad?

A

msterdam zit vol verborgen
schatten. We rijden, ﬁetsen
of lopen er dagelijks langs.
Maar hoe goed kennen
we de stad? Vorige week liepen we
door de Kerkstraat. Waar ons oog viel
op de architectonische raampartij
van Hotel Acostar, gevestigd in het
tussen 1926 en 1927 in expressionistische en Amsterdamse Schoolstijl
gebouwde voormalige bedrijfsatelier
van de ﬁrma Liberty. Winnaar van
het jaarabonnement op Ons Amsterdam is Simone Spangberg.
Welke plek met historie zoeken
we deze week? Inzendingen voor
maandag 12:00 uur naar:
zoekplaatje@parool.nl
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Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

