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‘Een grensgemeente van de hoofdstad heeft het
extra moeilijk, omdat de inwoners eisen zullen
stellen, alsof ze in de hoofdstad zelf wonen’

Vaer wel 1950
→ Van linksonder, met de klok mee: het gemeentehuis van Nieuwendam
rond 1900, de dorpswerf, de Nieuwendammerdijk ter hoogte van het
Meerpad en de korenmolen. BEELD STADSARCHIEF

Laatste rit tramlijn 18

→ De tram van lijn 18, bouwjaar 1922. FOTO STADSARCHIEF

T

egelijk met het jaar 1950
namen de Amsterdammers op 31 december ook
afscheid van tramlijn 18,
tussen Nassauplein en Sloterdijk. De
laatste tram werd bij terugkomst op
het Nassauplein opgewacht door
buurtbewoners, die de éénmanswagen optuigden met een bloemenkrans. ‘Er zijn altijd hartelijke lieden
die daarvoor wel willen opblijven en

de kou trotseren,’ aldus Het Parool.
Maar er is ‘geen reden tot treurnis’: de
nieuwe buslijn L neemt de route over
op 1 januari 1951. De krant vindt het
wel tijd voor omnummering van de
resterende tramlijnen: ‘Kleine hotelletjes beginnen bij 100 met de kamernummering, om groter te lijken. Wij
hebben lijn 25, maar tussen 1 en 25
mankeert van alles. Amsterdam
hoeft niet groter te lijken dan het is.’

Amsterdammer 1966

Caransa wil een parkeergarage

M

was simpelweg geen geld voor een ruimhartig
sociaal beleid. Maar Amsterdam kampte ook
met tekorten. Er werd geklaagd over het ‘klefzure regeeringsbrood’ en er waren demonstraties tegen de hoge prijzen.
Toen de stad in 1917 even zonder aardappels
kwam te zitten, liep de situatie zelfs zo uit de
hand dat de burgemeester zich genoodzaakt zag
het leger op demonstrerende arbeiders af te sturen.
Ondanks dit Aardappeloproer overheerste aan
de overkant van het IJ het idee dat men in Amsterdam beter af was. De stad vormde voor de
Nieuwendammers een maatstaf waarlangs zij
hun eigen ellende konden afmeten.

Voedsel verbrast
De Revolutionair Socialistische Vrouwenbond,
die op 5 maart 1916 in Oostzaan bijeenkwam,
wist in ieder geval zeker dat de situatie in Amsterdam vele malen beter was. Een van de
spreeksters had van een kok uit het American
Hotel vernomen dat in Amsterdam in ‘in de
groote hotels levensmiddelen verbrast’ werden
en ‘dat zij daar nog zoo veel vet hebben, dat
soms groote stukken vet in het vuur worden geworpen’.
Tijdens een ‘vergadering tegen de duurte’
klaagde een Nieuwendammer dat nationaal gedistribueerde levensmiddelen de hoofdstad altijd sneller bereikten. ‘Reeds lang had men in
Amsterdam regeeringsartikelen en wij hoorden
of zagen niets.’ Half januari 1918 demonstreerden dorpsbewoners bij de burgemeesterswoning en in juli tekenden ruim vierhonderd
Nieuwendammers een petitie waarin Amsterdam werd opgeroepen hun gehele gemeente te
annexeren.
Het Nieuwendamse gemeentebestuur rea-

Amsterdam werd
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 NieuwerAmstel 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
ook een speciale website over de
annexaties in het leven geroepen
(annexaties1921.com), in samenwerking met de historische verenigingen
in die verdwenen gemeenten, nu
stadsdelen.

geerde gelaten op de petitie. “Een grensgemeente van de hoofdstad heeft het extra
moeilijk, omdat de inwoners eisen zullen stellen, alsof ze in de hoofdstad zelf wonen,” verklaarde een wethouder.
In de zomer van 1918 stemde de raad over de
annexatieplannen. Een kleine meerderheid was
voor. Vanaf 1 januari 1921 zouden alle Nieuwendammers Amsterdammers zijn en delen in de
sociale voorzieningen die door Wibaut waren
opgezet.
Janna Toepoel studeert geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en loopt stage bij Ons Amsterdam.

aup Caransa heeft op
zakenreis naar de
Verenigde Staten
veel inspiratie
opgedaan. Dat blijkt op
5 januari bij het slaan
van de eerste paal
voor het Grand Hotel
Caransa aan de
De Boelelaan. De
parkeergarage die hij in
Philadelphia zag, wil hij
nu ook onder het Rembrandtplein. “Bij binnenkomst neem je een kaartje uit de
automaat, je parkeert je auto en
wandelt naar buiten. Als je de

garage weer uitrijdt, geef je je kaartje
aan een juﬀrouw in een hokje. De
prijs die je moet betalen, verschijnt dan op een display.”
Overigens heeft hij
verder wel zijn bedenkingen bij ‘The American Way of Life’: het
openbaar vervoer is er
vies, de hotelservice
belabberd en de jongeren zijn er volgens
Caransa de hele dag
met seks bezig.

→ Hoteleigenaar Maup Caransa,
hier in 1974. FOTO COR MULDER/ANP

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? In het kerstnummer stonden we voor het middenportaal van de Parochiekerk van de Heilige Martelaren van Gorcum op het
Linnaeushof. Deze katholieke kerk
werd in 1928-1929 gebouwd naar een
ontwerp van A.J. Kropholler. Winnaar van het jaarabonnement op Ons
Amsterdam is Anke Wartenbergh.
Welke plek zoeken we nu? 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.

