
de. Zowel de christelijke Anti-Revolutionaire
Partij (ARP) als de Christelijk-Historische Unie
(CHU) behaalde stemmenwinst in de calvinisti-
sche plattelandsgemeentes. Beide partijen
wonnen een zetel in de gemeenteraad, die nu
werd gedomineerd door twee machtsblokken:
de sociaaldemocraten en de confessionelen
 onder leiding van de piepjonge katholieke advo-
caat Carl Romme. Na hard onderhandelen
kreeg de SDAP de helft van de wethouders -
zetels, voor Floor Wibaut, Monne de Miranda en
partijvoorzitter Willem Vliegen. De andere drie
wethouders waren de katholieke Ferdinand
Wierdels, de christen-historische Jan ter Haar
en de liberale Isidoor Vos. 
De discussies in de gemeenteraad gingen

vooral over het soort overheidsingrijpen dat de
sociaaldemocraten voorstonden. Wibaut was
ervan overtuigd dat goede huisvesting de sleu-
tel was tot het welzijn en de ‘beschaving van de
arbeidsklasse’: de verbetering en de bouw van
sociale woningen. De woningnood was hoog,
maar tot de jaren twintig strekten de plannen
van Amsterdam noodgedwongen niet verder
dan nieuwbouw in het beperkte gebied rond de
grachtengordel. Dat veranderde door de an-
nexaties. Grote delen van de polders in Sloten,
Buiksloot en Nieuwendam werden gereed -
gemaakt voor volkswoningbouw. 

De scholenbouwer
Twee jaar na de ingelaste verkiezingen volgden
er in 1923 reguliere raadsverkiezingen. Eduard
Polak – gepokt en gemazeld als raadslid sinds
1913 – nam Onderwijs over van Willem Vliegen,
die het als Kamerlid en als voorzitter van de
SDAP te druk had. Als gevolg van de stads -
uitbreiding moesten er flink wat scholen bij -
komen: op elke vierhonderd woningen had een
nieuwe wijk recht op minstens één school. Tus-
sen 1920 en 1926 verrezen er alleen al 108  lagere
scholen, waarvan 63 bijzondere. Het  leverde
 Polak de bijnaam ‘scholenbouwer’ op.
De gemeente was bestuurder van het open-

baar onderwijs, maar had na de grondwetswijzi-
ging van 1917 tevens de plicht om bijzondere
scholen evenveel subsidie te geven als de open-
bare. De stichtingskosten en de exploitatie van
de bijzondere scholen kwamen ten laste van de
gemeente. Een explosieve groei van het bijzon-
der onderwijs ten koste van het openbare was
het gevolg. 
In de nieuwe stadsdelen ontstonden vooral

katholieke en protestantse scholen, bestaande
scholen werden uitgebreid. 
Ook particuliere scholen uit de rijkere buurten

klopten aan bij de gemeente. Wethouder Polak
voerde de wet loyaal uit, maar probeerde wel de
grote teruggang van het openbaar onderwijs te

ZATERDAG 24 APRIL 2021 HET PAROOLgeschiedenis

Amsterdam groeit
en kiest voor rood

Gemeenteraadsverkiezingen 1921 Floor Wibaut grijpt de macht

Met de annexatie in 1921 van zes kleinere landelijke
gemeentes kreeg Amsterdam er grond en duizenden
inwoners bij. Nieuwe gemeenteraadsverkiezingen waren
nodig en die veranderden de stemverhoudingen radicaal.

Renée Karsten en Sjoerd Karsten
AMSTERDAM

Het waren beslist
gedenkwaardige
gemeenteraads -
verkiezingen, op
27 april 1921 in
Amsterdam. Niet
alleen mochten
20.000 nieuwe
stadgenoten van
de zojuist gean-

nexeerde gemeentes Sloten, Nieuwer- Amstel,
Watergraafsmeer, Buiksloot, Nieuwendam en
Ransdorp meestemmen, ook 180.000 vrouwen
maakten voor het eerst de gang naar de Amster-
damse stembus, dankzij de invoering van het
 algemeen vrouwenkiesrecht. Deze nieuwe
 kiezers leidden de Sociaal-Democratische
 Arbeiderspartij (SDAP) naar één zetel meer dan
in 1919, waarmee zij met veertien zetels de groot-
ste fractie werd in de gemeenteraad. Na zeven-
tig jaar kwam daarmee een einde aan de liberale
dominantie.
De SDAP vond haar achterban voornamelijk

onder de Amsterdamse arbeiders. Zij woonden
in buurten als de Jordaan en de Staatslieden-

buurt, maar ook in de nieuwbouwwijken die er
recent bij waren gekomen dankzij de sociaal -
democratische wethouders. Op veel bewoners
in de ‘poldergemeentes’ had vooral het ‘rode’
 levensmiddelenbeleid van de sociaaldemocra-
tische wethouder Floor Wibaut in Amsterdam
tijdens de Eerste Wereldoorlog een grote aan-
trekkingskracht uitgeoefend. 
De SDAP was niet de enige partij die profiteer-

de van de nieuwe Amsterdamse kiezers. Ook de
achterban van de confessionele partijen groei-

Met de verkiezingen van
1921 kwam een einde aan
zeventig jaar liberale
dominantie in de raad

→ Verkiezingsaffiche van de Sociaal-
Democratische Arbeiderspartij (SDAP) onder
leiding van Floor Wibaut, lijst 4. FOTO IISG


