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Vaer wel 1972

Het Persilhuis

Zoekplaatje

Hoe goed kent u de stad?

Amsterdammer 1934

Expositie voor Hildo Krop

A an het Leidsebosje, rechts
van de Koepelkerk, stond
tot eind april 1972 het Per-
silhuis. Het uit 1884 date-

rende gebouw werd in 1911 het onder-
komen van pianohandel Duwaer &
Naessens, inclusief concertzaal. In
mei 1937 betrok de Nederlandse
 Persil Maatschappij het gebouw.
 Persil was een in 1907 revolutionair
‘zelfwerkend wasmiddel’, waarmee

huisvrouwen niet langer de was
 hoefden te boenen en slingeren. 
Voor Persil werd intensief reclame
gemaakt en in het Persilhuis werden
wascursussen gegeven. Consumen-
ten konden sparen voor kinderboe-
ken van De Drie Stouterdjes, geschre-
ven door Annie M.G. Schmidt. Het
Persilhuis werd samen met de
 Koepelkerk opgeblazen om plaats 
te maken voor het Marriott Hotel.

Onder grote publieke
belangstelling werd zater-
dag 21 april 1934 in
het  Stedelijk

Museum de overzichts-
tentoonstelling van Hil-
do Krop geopend. Dat
de stadsbeeldhouwer
net 50 jaar was gewor-
den, gaf aanleiding
voor extra feestgedruis.
Kunstwethouder Walra-
ve Boissevain herinnerde
de aanwezigen eraan dat hij
als oud-wethouder Publieke Wer-
ken ooit aan Krop de eerste gemeen-
telijke opdracht had gegund, tegen

een honorarium van honderd gulden:
“Amsterdam acht zich zielsgelukkig

dat Krop sindsdien zijn gave in
dienst van de gemeente
heeft gesteld. Zijn werk
heeft een stempel
gedrukt op de architec-
tuur van deze tijd.” 
De Kring van Beeld-
houwers overhandigde
een boek over barokke
beeldhouwkunst, de

Hollandsche Kunstenaars-
kring een fruitmand.

A msterdam zit vol verbor-
gen schatten. Maar hoe
goed kennen we de stad?
Vorige week stonden we

onder de toren in de Linnaeusstraat,
louter decoratief onderdeel van het
woon- en winkelblok uit 1929-1930
van architect Co Franswa. Het com-
plex is sinds de renovatie in 1996 een
gemeentelijk monument. Winnaar
van het jaarabonnement op Ons
Amsterdam is Jan Slijkerman uit
Amsterdam. Welke historische plek
zoeken we deze week? Inzendingen
voor maandag 12.00 uur naar
 zoekplaatje@parool.nl.

Als gevolg van de stadsuitbreiding moesten er flink wat 
scholen bijkomen: op elke vierhonderd woningen 
had een nieuwe wijk recht op minstens één school

stuiten. Hij zette zich sterk in voor de oprichting
van openbare scholen met een vernieuwende
aanpak. Door zijn toedoen kwamen er in
 Amsterdam veel meer dan elders scholen die de
montessorimethode volgden. Zijn collega
 Wibaut steunde hem daarin, mede onder in-
vloed van diens vrouw en dochter. De rode Bond
van Onderwijzers, met Theo Thijssen voorop,
dacht er echter heel anders over: die wilde
 weinig van deze nieuwlichterij weten. Volgens
Thijssen miste dat soort onderwijs ‘de warme
sociale sfeer’ die kinderen zo nodig hadden.

Rooms-rode coalitie
Intussen werkte Romme zich na zijn verkiezing
in 1921 in korte tijd op tot de absolute leider van
de katholieke fractie en daarmee van het hele
niet-socialistische blok. Als fel voorstander van
het particulier initiatief kruiste hij vaak de
 degens met Wibaut. Toen de SDAP bij de raads-
verkiezingen in 1927 een zetel verloor, was
 Romme van mening dat de sociaaldemocraten
nog slechts op twee wethouderszetels recht
hadden. Wibaut en De Miranda weigerden ech-
ter plaats te nemen in het college zonder een
derde partijgenoot. 
Romme stelde voor de wethouderszetels ‘tij-
delijk’ toe te kennen aan een liberaal en een vrij-
zinnig democraat, zolang de SDAP geen verant-
woordelijkheid wilde nemen ‘overeenkomstig

hun getalssterkte’. In 1929 viel dit college en
kwam er een einde aan wat de SDAP ‘het eerste
wethouderloze tijdperk’ noemde. Romme zocht
een compromis met Wibaut. Zo kwam dat jaar
het ‘progressiefste’ college uit de vooroorlogse
 Amsterdamse geschiedenis tot stand – een
voorbode van de landelijke rooms-rode coalitie
van na de Tweede Wereldoorlog.

Renée Karsten studeert taal- en cultuur studies aan
de Universiteit Utrecht, Sjoerd Karsten is emeritus
hoogleraar onderwijsbeleid aan de Universiteit van
Amsterdam. Meer over de annexaties van 1921 op:
annexaties1921.com.

→ ‘Piano-,
Phonola - 
en Muziek -
handel’
Duwaer &
Naessens 
in 1911.  FOTO
STADSARCHIEF

NINA SCHOLLAARDT

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

→ Beeldhouwer Hildo Krop, 
hier in 1947.  FOTO STADSARCHIEF

Er was nog een opvallend aspect
aan de verkiezingen van 1921. 
De sociaal-anarchistische Vrije
 Socialistische Groep deed mee uit
protest tegen de stemopkomst-
plicht en veroverde twee zetels. Een
daarvan was voor Nelis de Gelder,
het alom bekende straattype 
Hadjememaar, die tijdens de ver -
kiezingen in de cel zat voor open-

bare dronkenschap. Tot grote
 opluchting deed hij afstand van zijn
zetel, waarmee er van zijn verkie-
zingsbeloften ‘Bier vijf cent en vrij
visschen in het Vondelpark’ niets
 terechtkwam. Tijdschriften -
colporteur Bertus Zuurbier 
mengde zich wel geregeld in 
de  debatten, maar stemde als
 anarchist principieel niet mee.

Hadjememaar en Zuurbier

Alleen tussen 1920 en 1926
verrezen er in Amsterdam
al 108 lagere scholen, 
waarvan 63 bijzondere

→ Zakenman en politicus Floor Wibaut in zijn werkkamer, 1926.  FOTO STADSARCHIEF

→ Uiterst links: spot -
prent over de wet -
houdersverkiezing. ,
met meester Wibaut
die de andere
partijen de les leest.
Hiernaast: prent -
briefkaart van
Hadjememaar, korte
tijd raadslid van de
Rapaillepartij. 
FOTO’S STADSARCHIEF


