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HET POLDERHUIS 
In de Haarlemsche Courant van 13 November 1922 schrijft 
de Amsterdamsche correspondent:

“Zoo heeft Amster-
dam, dat voor een 
kleine honderd jaar 
nog lag in een groe-
nen gordel van welig 
begroeide wallen, en 
onmiddellijk buiten 
de stadsbebouwing 
toch wel rijk was aan 
bekoorlijke landelijke 
plekjes met genoeg-
lijke uitspanningen 
en theeschenkerijen 
onder vertrouwelijk 
ruischende olmen en 
hoog opgaande iepen, 
a1 lang het laatste van 
dien rijkdom aan zijn 
expansie-zucht ten of-
fer moeten brengen. 
Nog steeds enkele, 
heel enkele, in de stadomgeving volkomen gedenatureerde 
overblijfselen houden de herinnering er aan levendig. Door 
de speling van het één of andere toeval zijn ze tot dusverre 

den dans ontsprongen. We denken aan den mooien tuin van 
Schinkelhaven, aan wat er nog gebleven is van de buitens 
der patriciërs in de zeventiende eeuw in de Watergraaf-
smeer, aan de plantsoenen bij de Raampoort en de Wil-

lemspoort. Maar vooral 
omdat het wel het 
meest karakteristieke 
overblijfsel uit dien 
tijd is, aan het oude 
Polder huis met zijn 
miniatuurstukje bosch 
van een groepje oude 
boomen, dat aan de 
Stadhouderskade naast 
het Rijksmuseum door 
toedoen van ik weet 
niet welken bescherm-
engel het bestaan tot 
dusverre heeft weten 
te rekken. Wel is het 
gansch en a1 gedena-
tureerd tot een gewoon 
stadskroegje, wel doet 
het oude, houten ca-
vaille met zijn vergaan 
hekje hier al heel zon-

derling aan, verloren als het er staat naast het majesteitelijk 
Rijksmuseum en aan de breede Stadhouderskade, welke al 
jarenlang tot Amsterdam’s drukste verkeerswegen behoort. 
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Maar toch is er nog altijd geen al te sterke verbeelding voor 
noodig om zich de oude, landelijke omgeving te denken, 
waarin het met zijn naiëf aandoend theekoepeltje wel een 
paar eeuwen lang zoo wondermooi moet hebben gepast: de 
omgeving van de vroe-
gere Boerenwetering 
(tegenwoordig Ruy-
sdaelkade), die zich 
slingerde tusschen de 
weilanden en de groen-
tetuintjes. Nog altijd 
heeft het daarom voor 
veel Amsterdammers, 
meer nog voor vreem-
delingen, maar vooral 
voor schilders en voor 
etsers, een bijzondere 
bekoring waartoe niet 
weinig bijdraagt de 
reusachtige, reeds lang 
op non-activiteit ge-
stelde overtoom met 
zijn hooge ijzeren ra-
deren, waarover vroe-
ger de groenteschuitjes 
gesleept werden van de op polderpeil liggende wetering in 
de op stadspeil liggende Singelgracht”.
“Maar eindelijk zal ook het aloude Polderhuis, dat zich met 
merkwaardige taaiheid, als een zonderlinge anachronisme 

midden in de wereldstad heeft weten te handhaven, aan 
den alverslindenden stadsuitleg ten offer vallen. Nog een 
jaar ten hoogste is het gegund. Dan komen .de houthak-
kers het “bosch”, och arm! vellen en de sloopers het oude 

schilderachtige krot op-
ruimen. Geen twee da-
gen werk zullen ze er 
mede hebben! En dan 
wordt ook hier de toe-
stand akelig-prozaisch 
‘genormaliseerd’, zeer 
terecht: de grond wordt 
opgehoogd en bestraat, 
overtoom en schut-
sluis verdwijnen, in 
de plaats zal er komen 
een nieuw overpomp-
station voor de rio-
leering, hetwelk zich 
,,aesthetisch aan de 
omgeving ‘zal aanpas-
sen’. Niemand zal er de 
noodzakelijkheid van 
betwisten, nog minder 
zal iemand zich door 

verzet belachelijk maken. Als men maar niet wil beweren, 
dat het ‘dear old’ Polderhuis, a1 vie1 het er nog zoo uit den 
toon, eenigen aesthetischen aanstoot gaf!
“Zoo verdwijnt het laatste beetje mooie omgeving van Am-
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sterdam de laatste jaren in steeds vcrsnellend tempo. Zoo 
wil het de stadsuitbreiding. De troostelooze zandvlakte 
wordt bij den dag grooter; ze heeft reeds de volks tuintjes 
van het lieflijke Hofwijck achter de Rustenburgerstraat ge-
heel ingesloten, en zal 
ze spoedig geheel ver-
zwolgen hebben. De 
zandtreintjes doen hun 
werk ijverig, onver-
moeid, gestadig, van 
des morgens vroeg tot 
den laten avond. Ook 
reeds verdwenen, be-
dolven onder de zand-
massa’s, is de helft van 
den Noordelijken Wan-
delweg, tusschen den 
Amstel en den Amstel-
veensche weg. Slechts 
enkele jaren geleden 
heeft de gemeente de-
zen weg met groote 
kosten aangelegd. Het 
was een wandeling, 
door de Amsterdam-
mers buitengewoon op 
prijs gesteld, vooral nu de jonge populieren en wilgen, die 
aan weerskanten de beplanting vormden, a1 zoo aardig en 
voordeelig opschoten en menigschaduwrijk rustplekje op 

de bermen boden. En reeds strekt de dorre zandvlakte zich 
hier en daar uit tot aan den rand van den tweeden breede-
ren Wandelweg, ten Zuiden daarvan twee jaar later aange-
legd, zoodra het  gemeentebestuur het besef kreeg dat dien 

eersten wandelweg 
slechts een kortstondi-
ge bestaan beschoren 
zoude zijn. Ook die zal 
het wel niet lang meer 
maken, wat te, meer 
te betreuren is omdat 
de, Amstel tot voor-
bij de begraafplaats 
Zorgvlied .door de 
industriën welke zich 
aan weerskanten:. ge-
vestigd hebben en door 
de ophoogingswoede 
welke zich bot viert 
langs haar boorden, al-
lang haar bekoring van 
mooie wandeling ver-
loren  heeft. Evenals 
trouwens aan de ande-
re zijde van de stad de 
Amstelveensche weg, 

welken de zware, bolderende autogevaarten van scherp-
concurreeren de motor-busondernemingen permanent stuk  
rijden en onbegaanbaar maken”.



Middeleeuws Amsterdam
●	 De	cope-ontginning	van	Amstelland
●	 Poerte	ende	Vrihede	van	Amstelredamme
●	 De	eerste	300	jaar	in	het	bestaan	van	Amsterdam
●	 Stadspoorten	op	de	Nieuwendijk
●	 Is	de	Nieuwezijds	wel	gegraven?
●	 De	kop	van	de	Nieuwendijk,	een	14e-eeuwse	stadsuitbreiding
●	 De	Boerenwetering	en	zijn	loop	door	Amsterdam
●	 Hoe	oud	is	het	Damrak	als	kade	langs	de	Amstel?
●	 Middeleeuwse	kloosters	van	Amsterdam
●	 Het	Sint	Anthonius	gasthuis	(Leprozenhuis)
*	 Het	Leprozenhuis	te	Amsterdam,	I.	H.	van	Eeghen	1955
●	 Het	Kartuizerklooster	Sint	Andries	ter	Zaliger	Haven
●	 In	den	Uutersten	Nesse	bider	Amstel;	Kloosters	en	Binnengasthuis
●	 De	metamorfose	van	die	Plaetse	tot	de	Dam
●	 Amsterdam,	van	Heren,	van	bisschoppen	en	van	graven
●	 Amsterdam,	van	Hoeken	en	Kabeljauwen
●	 Pacificatie,	Satisfactie	&	Alteratie
●	 Schuilkerken	in	Amsterdam,		Anneke	Huijser
●	 Het	Papeneiland
Amsterdams nijverheid, handel en transport
●	 Markten	van	Amsterdam	(locaties	door	de	eeuwen	gevolgd)
*	 Botermarkt	en	Kaasplein,	Dr.	A.	Halberstadt	1910
●	 Beurtvaarders,	trekschuiten	en	overzetveren
●	 Middeleeuwse	bierbrouwerijen	in	Amsterdam	
●	 Vroege	industriegebieden:	Stadsrietlanden,	Zaagmolensloot,	Mennonietensloot,	
Overtoomsevaart,	Kwakerspoel	en	Zaagmolenbuurt	

*	 Molens	in	Stadsrietlanden,	Mr.	J.	H.	van	den	Hoek	Ostende
*	 Het	einde	van	de	korenmolens	op	de	bolwerken	aan	de	Singelgracht,	Mr.	J.	H.	van	den	
Hoek	Ostende,	1972

*	 Precario	en	Windgeld,	Mr.	J.	H.	van	den	Hoek	Ostende,	1969
●	 Geschiedenis	van	Rederij	J.	H.	Bergmann
●	 Geschiedenis	van	Rederij	Boekel

●	 Geschiedenis	van	het	Leidseplein	en	Hirsch	&	Cie
●	 De	geschiedenis	van	de	Haarlemse	tram	(NZH)
●	 De	geschiedenis	van	de	Waterlandse	tram	(NHTM)
● Straattypen	en	standwerkers
●	 Straathandel
●	 Stadschroniqueurs	in	de	17e	en	18e	eeuw
● Topografische	tekenaars	in	Amsterdam
●	 Topografische	fotografen	in	Amsterdam
●	 Amsterdamse	architecten
●	Wereldtentoonstelling	van	1883
●	Samuel	Sarphati,	visionair	en	entrepreneur
●	 Casino,	Musis	Sacrum	en	Huize	Bob
●	 Van	Liesveldsche	Bijbel	tot	Beursplein	5:	Bible	Hotel
●	 Brouwerij	De	Hooiberg	&	Die	Port	van	Cleve
●	 Nederlandsche	Scheepbouw	Maatschappij
● Pleisterbeeldengieter	Carel	Sartori,	Anneke	Huijser
Amsterdam havenstad
●	 Zeehaven	in	beweging,	alle	locaties	tot	WOII
○	 Westelijke	eilanden	Bickers-,	Prinsen-	&	Realeneiland
*	 Opkomst	der	Amsterdamse	haven,	W.	H.	M.	de	Fremery
*	 Geschiedenis	Amsterdamse	scheepsbouw,	Dr.	L.	van	Nierop
*	 Scheepsbouw	te	Amsterdam	in	vroeger	eeuwen,	F.G.M.	Douwes
●	 Van	Petroleumhaven	tot	grootste	benzinehaven	ter	wereld
Stadsuitleg 1578-1596
●	 Stadsuitleg	en	de	omringende	waterschappen	en	gemeenten
●	 De	Eerste	en	Tweede	Uitleg	1578-1596
●	 Rembrandtplein,	metamorfose	van	een	onbedoeld	plein
●	 Vlooienburg	&	Zwanenburg
●	 De	Haarlemmerbuurt,	verdeeld	over	2e	en	3e	Uitleg
●	 De	eerste	Joodse	gemeenten	en	hun	synagogen
Stadsuitleg 1609-1700
●	 De	Derde	en	Vierde	Uitleg	1609-1700	
●	 Masterplan	of	toeval?	Over	de	Derde	en	Vierde	Uitleg

           T h e o  B a k k e r ’ s  D o m e i n} naar	website

○ = elders in de lijst ook al genoemd  * = ondersteunend artikel van andere auteurDe topografische bijzonderheden van Amsterdams ontwikkeling

Bij	problemen	met	weergave	in	uw	browser	
opent	u	dit	pdf-bestand	in	Acrobat	(Reader)

https://www.theobakker.net/pdf/cope-ontginning.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/stadsvrijheid.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/eerste300jr.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/poorten.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/nieuwezijds2.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/kattegat.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/boerenwetering.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/damrak.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/kloostersadam.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/anthoniusgasthuis.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/leprozenhuis.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/sintandries.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/nesse.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/dam.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/Amstelland.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/hoeken_en_kabeljauwen.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/alteratie.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/schuilkerken.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/papeneiland.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/markten.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/botermarkt.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/beurtvaart.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/brouwerijen.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/industriegebieden2.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/industriegebieden2.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/molens_stadsrietlanden.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/korenmolens.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/korenmolens.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/precario-windgeld.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/bergmann.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/boekel.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/hirsch.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/nzh.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/waterlandsetram.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/straattypen.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/straathandel.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/commelin.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/topotekenaars.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/fotografen.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/architecten.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/wereldtentoonstelling1883web.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/sarphati.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/casino.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/biblehotel.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/hooiberg.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/NSM.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/Sartori.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/haven.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/bickerseiland.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/deFremery.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/scheepsbouw.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/Scheepsbouw-Douwes.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/petroleumhaven.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/zijdewende.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/tweede_uitleg.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/reguliersplein.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/vlooienburg.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/haarlemmerbuurt.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/synagogen.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/vierde_uitleg.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/masterplan.pdf
https://www.theobakker.net/amsterdam/
https://www.theobakker.net/amsterdam.html


●	 Die	Verheelinghe;	geschiedenis	van	de	Leidsegracht
●	 De	Amsterdamse	schans	en	bolwerken
●	 De	Trapjesschans,	een	nijver	stukje	Schans
○	 Geschiedenis	van	het	Leidseplein	en	Hirsch	&	Cie
●	 Westelijke	eilanden	Bickers-,	Prinsen-	&	Realeneiland
●	 De	vijf	grote	wagenpleinen
●	 Het	ontstaan	van	de	Jordaan
●	 Gangen	en	hoven	van	de	Jordaan
●	 De	vertraagde	bebouwing	van	de	Driehoekstraat
●	 De	Plantage,	een	geslaagde	mislukking
●	 Amstelkerk,	noodgebouw	met	eeuwigheidswaarde
Stadsuitleg 1877-1921
●	 Annexaties	1877-1921
●	 Huisnummering	in	Amsterdam	(1796-1876)
●	 Stadsontwikkeling	en	de	politiek
●	 Spaarndammerbuurt	en	Zeeheldenbuurt
●	 Van	Smalle	Pad	tot	Planciusstraat
●	 Het	Museumkwartier	en	de	Waskaarsenfabriek
●	 Stads-	en	Godshuispolder,	een	stukje	Amsterdam	in	de	polder
●	 De	Da	Costabuurt	en	de	Réveilbeweging,	Ria	Scharn
*	 Westerplantsoen	in	de	Zeeheldenbuurt,	A.		Huyser
*	 De	wet	kent	geen	steden,	Drs.	J.	P.	Janse,	1992	(annexatie	Nieuwer-Amstel)
*	 Dorpse	straten	in	de	stad,	Ph.	Spangenberg	1995-1996
○	 Het	IJ	en	de	IJpolder
Amsterdam-Noord
●	 Volewijckslanden	en	Buiksloterham,	de	ruggegraat	van	Noord
○	 De	geschiedenis	van	de	Waterlandse	tram
●	 Industrie	Buiksloterham	door	Wim	Huissen
●	 ENTOS	door	Wim	Huissen
●	 ELTA	door	Wim	Huisen
○	 Nederlandsche	Scheepbouw	Maatschappij	door	Ruud	van	der	Sluis
Verkeersdoorbraken
●	 Damstraat-Paleisstraat	1865-1914
●	 Raadhuisstraat	1894-1897
●	 Vijzelstraat	1917-1935
●	 Weesperstraat	1959-1969;	de	Wibaut-as	

Amsterdam en het water
●	 Amsterdams	Waterstaat
●	 Raadselachtige	waterwerken	
●	 Sluizen,	keringen	en	duikers	in	Amsterdam
●	 Donkeresluis
●	 ‘t	IJ,	van	getijdekreek	via	waterwolf	tot	droogmakerij
●	 Van	open	havenfront	tot	Open	Havenfront
●	 De	geschiedenis	van	de	Kostverlorenwetering	en	de	overtoom
●	 Aanloop	tot	het	Noordzeekanaal,	Amsterdam	op	z’n	smalst
Diversen
●	 Hoe	komt	de	Mirakelbrug	aan	z’n	naam?
●	 Remonstrantenkerk,	de	Rode	Hoed
●	 Metamorfoses,	wat	stond	hier	vroeger	ook	alweer?		Ria	Scharn
●	 Sint	Pietershal	in	de	Nes
●		Pakhuis	Oostenburg,	Fons	Baede
●	 Nieuwe	Doelenstraat,	Robert	Raat
●	 Regeringsjubileum	Willem	III	in	1874,	Paul	Graalman
*	 Ons	Gouden	Vondelpark,	gedenkboek	t.g.v.	50-jarig	bestaan	in	1914
Jaarboeken, enzovoort
●	 Index	quizpagina’s	2014	en	later,	met	kleinere	onderwerpen
●	 Jaarboek	2015,	50	opstellen	over	Amsterdamse	items
●	 Jaarboek	2016,	11	opstellen,	idem
●	 Jaarboek	2017,	6	opstellen,	idem
●	 Jaarboek	2018,	8	opstellen,	idem
●	 Jaarboek	2019,	8	opstellen,	idem
●	 Jaarboek	2020,	8	opstellen,	idem
●	 Jaarboek	2021,	8	opstellen,	idem
●	 Jaarboek	2022,	8	opstellen,	idem	(komt	herfst	2023)

https://www.theobakker.net/pdf/verhelinghe.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/schans.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/trapjesschans.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/hirsch.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/bickerseiland.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/wagenpleinen.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/jordaan2.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/jordaangangen.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/driehoekstraat.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/plantage.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/amstelkerk.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/annexaties.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/huisnummering.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/stadsontwikkeling-politiek.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/spaarndammerbuurt.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/smallepad.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/museumkwartier.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/stadspolder.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/DaCostabuurt.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/westerplantsoen.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/DeWetKentGeenSteden.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/dorpsstraten.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/IJpolder.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/volewijckslanden.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/waterlandsetram.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/IndustrieBuiksloterham.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/ENTOS.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/ELTA.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/NSM.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/paleisstraat.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/raadhuisstraat.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/vijzelstraat.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/weesperstraat.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/waterstaat.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/raadsels.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/sluizen.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/donkeresluis.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/IJpolder.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/openhavenfront.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/kostverlorenvaart.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/noordzeekanaal.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/mirakelbrug.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/RodeHoed.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/metamorfoses.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/pietershal.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/PakhuisOostenburg.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/RobertRaatNieuweDoelen.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/feest.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/vondelpark50jaar.pdf
https://www.theobakker.net/Index_quizpagina.htm
https://www.theobakker.net/pdf/fotoquiz2015.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/jaarboek2016.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/jaarboek2017.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/jaarboek2018.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/jaarboek2019.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/jaarboek2020.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/jaarboek2021.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/jaarboek2022.pdf



