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H et voortraject van de eerste negentiende-eeuwse 
annexatie markeerde tevens de omwenteling in de 
politieke kleur van de gemeenteraad en het colle-

ge van B&W in Amsterdam. Met het aftreden van de conservatieve 
burgemeester Messchert van Vollenhove in 1866 begon een periode 
met een conservatief-liberale meerderheid in de raad met dito col-
leges. Liberale bestuurders hebben altijd hoge verwachtingen van 
het particulier initiatief en van markteconomie; kreten dus die van 
alle tijden zijn. De eerste liberale burgemeester was de dominan-
te Cornelis Fock die een reeks partijgenoten voorging, die tot het 
aantreden van de vrijzinnig-democraat J.W.C. Tellegen in 1915 aan-
hield. Die omslag vond in Amsterdam rijkelijk laat plaats; in Den 
Haag gebeurde dat al meteen na 1840 met als sluitstuk Thorbeckes 
nieuwe grondwet van 1848.
Hoe liberalisme zich bij stadsontwikkeling manifesteert bleek bij 
de invulling van de nieuwe stadsdelen buiten de omwalling. Al-
lereerst werd het idealistische uitbreidingsplan van stadsingenieur 
Van Niftrik in 1866 getorpedeerd als 
zijnde  “onbetaalbaar”. Dat geschiede 
in een tijd dat in andere voormalige 
vestingsteden met dezelfde opgave, 
(Nijmegen, Groningen, Maastricht 
om er enkele te noemen) zulke riante 
plannen wel verwezenlijkt werden. 
Pas in 1875 kwam de directeur van 
Publieke Werken J. Kalff met een 
aangepast plan dat genade kon vin-
den bij de raad. Maar ook toen nog 
kleedden uitvoerende ambtenaren 

het plan verder uit, waarbij vooral 
groenvoorzieningen het moesten 
ontgelden. Het meest bereden stok-
paardje was het tussenvoegen van 
extra straten, zodat er meer wonin-
gen gebouwd kunnen worden op het-
zelfde oppervlak. Daar ging steevast 
het smaller maken van straten (10-12
meter vond men genoeg) aan vooraf; 
brede straten kostten alleen maar ex-
tra grond en investeringen. 
De Dapperbuurt was de eerste nieuw-
bouwwijk en daar werd de 2e Van 
Swindenstraat tussengevoegd. Ten zuiden van het Oosterpark zou-
den bij Van Niftrik én bij Kalff twee brede bouwblokken met riante 
stadvilla’s komen, maar toen alle lobbyisten hun werk gedaan had-
den waren het er vier geworden. Datzelfde herhaalde zich in de Pijp 
(Quellijn- en Saenredamstraat), waar bovendien, in afwijking van 
Van Niftriks ontwerp, de nieuwe straten uit kostenoverwegingen de 
richting van de oude ontginningskavels gingen volgen. Dat zorgde 
er voor dat alle straten dwars op de middagzon liepen, met als ge-
volg zeer ondiepe oost-west georiënteerde bouwblokken waar in de 
smalle straten de zon nooit doordrong.. Deze planologische blunder 
werd in 1914 pas doorbroken met Plan Zuid van Berlage, met juist 
noord-zuid georiënteerde bouwblokken.

Boven: Ingenieur Jan Willem Cornelis Tellegen (1859-1921) werd in 1901 directeur 
van de Gemeentelijke Woningdienst en in 1915 burgemeester van Amsterdam

Links: De jurist Cornelis Fock werd in 1866 de eerste liberale burgemeester van 
Amsterdam.
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Het liberale stadsbestuur had ook een broertje-dood aan onteige-
nen, ondanks dat zij de landsregering wel een wettelijke regeling 
vroeg en kreeg. Tot in den treure werd gepoogd tot een akkoord te 
komen met grondeigenaren in de nieuwe gebieden. Dat leidde regel-
matig tot zeer ongunstige landruiling en handlichting waar het de 
verplichting betrof land gratis aan de stad te laten voor toekomstige 
straten, met zelfs bijbetaling voor de ophoging en aanleg van nuts-

Boven: Met het oog op de aanstaande annexatie van de poldergebieden buiten de 
Singelgracht ontwierp stadsingenieur J.G. van Niftrik (1833-1907) in 1866 
een uitbreidingsplan. Het werd een ontwerp met brede boulevards en vil-
laparken met ruime groenvoorzieningen er omheen. In het plan was ook 
het spoorwegstation voorzien. De raadscommissie voor Publieke Werken 
ontraadde uitvoering van dit plan, welk advies door de gemeenteraad werd 
overgenomen.

Rechts:	Directeur	van	Publieke	Werken,	J.	Kalff	(1831-1913)	ontwierp	in	1875-76	
een nieuw plan dat wel door de gemeenteraad werd aangenomen. Hierin 
werd veel meer de bestaande verkaveling van de polders aangehouden. De 
bouwondernemers en grondspeculanten bewerkten het plan verder, wat 
heeft geleid tot de smalle straten met slechte huizen in revolutiebouw die 
nog geen 100 jaar later afbraakrijp waren.
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voorzieningen die de stad zou uitvoeren.
Opvallend waren de diverse instortingen van huizen die in aanbouw 
waren en waarbij zelfs doden vielen. Die werden veroorzaakt door 
nagenoeg volledig gebrek aan toezicht door PW op naleving van de 
bouwvoorschriften. Dat veranderde toen Ir. J. W. Tellegen (1859-
1921) in 1901 directeur van de Gemeentelijke Woningdienst werd, 
die begon met een strenger toezicht op de naleving van voorschrif-

ten. Hij was van mening dat je dit soort praktische zaken niet aan 
de politiek of bouwondernemers over kon laten en noemde “zijn” 
wethouder een lummel. Dat bracht hem onmiddellijk in conflict met 
de liberale stadsbestuurders. Dat deerde hem nauwelijks en in 1905 
boekt hij zijn grootste triomf toen hij de raad achter zich kreeg in 
zijn strijd voor kwaliteit en tegen de koopmansgeest van het col-
lege van B&W. Hij wist bijvoorbeeld de bouw van nog meer alkoof-
woningen te blokkeren en hij nam de sanering van krottenwijken 
(Uilenburg, noordelijke Jordaan) met kracht ter hand. Zijn beleid 
werd door de groep aannemers en architecten, die misbruik maak-
Boven: In 1904 presenteerde architect H.P. Berlage – op verzoek van het Gemeen-

tebestuur – een plan voor de invulling van de in 1896 geannexeerde delen 
van Nieuwer-Amstel tussen Amstel en Boerenwetering. B&W waren enthou-
siast maar uitvoerbaar bleek het plan niet. In 1914 probeerde Berlage het 
opnieuw met het beroemd geworden “Plan Zuid”, dat wel levensvatbaar 
bleek en ook grotendeels uitgevoerd werd

Links: Ingestorte huizen Pieter Nieuwlandstraat 44-48, Dapperbuurt 1899
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ten van de stadsuitbreiding door het bouwen van slechte huizen, het 
“schrikbewind van Tellegen” genoemd. Maar hij had zijn tijd mee: 
het conservatief-liberalisme had afgedaan en het sociaal-liberalisme 
kwam daarvoor in de plaats, stevig gecontroleerd door een toene-
mend aantal sociaal-democraten in alle bestuurslagen, zoals Floor 
Wibaut (lid van de gezondheidscommissie) en Pieter L.Tak, de libe-
raal die in 1899 lid van de SDAP werd. Onder Tellegens directoraat 
werden de plannen ontwikkeld voor de nieuwe wijken, die door de 
annexatie van 1896 mogelijk werden. Uit deze tijd stammen hoogte-
punten van plan matige stadsuitleg als Plan Zuid van Berlage.
De SDAP, of liever gezegd: enkele bevlogen SDAP-ers hebben de 
aanzet gegeven tot omvangrijke volkswoningbouw en de wetgeving 
(Woningwet 1901)  geschapen die de woningbouwverenigingen 
mogelijk maakten. Voorwaarde was dat die, desnoods alleen voor 

hun eigen doelgroep (verzuiling!), verantwoorde woningen van de 
hoogst mogelijke kwaliteit bouwden. Wat daar het gevolg van ge-
weest is kunnen we nog dagelijks om ons heen zien. Belangrijk 
daarbij was het pact dat deze woningbouwverenigingen sloten met 
jonge idealistische architecten. 
In 1915 werd Tellegen benoemd tot burgemeester als opvolger van 
Jhr. A. Roëll. Tegen diens uitdrukkelijke bezwaren in werd van drie 
gegadigden aan Tellegen de voorkeur gegeven, nota bene door de 
liberale minister (en premier) Cort van der Linden. Dat was wel het 
definitieve einde aan de revolutiebouw onder liberale vlag. Onder 
Tellegen (1915-1921) en diens opvolger W. de Vlugt (ARP, 1921-

Boven: Hoogtepunt van de Amsterdamse School: het Schip (Hembrugstraat)
Rechts: Het Algemeen Uitbreidingsplan van 1935
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1941) kreeg ondermeer de Amsterdamse School zijn grote kansen 
volkswoningbouw te realiseren die tot vandaag internationaal de 
aandacht blijft trekken en waar nog dagelijks drommen geïnteres-
seerden langs wandelen. Tot vandaag duurt de hetze van de reken-
meesters tegen deze “verspillende manier van bouwen”, wat niet 
wegneemt dat de meest geslaagde voorbeelden allemaal monumen-
tenstatus hebben.
Onder De Vlugt kwam het Algemeen Uitbreidings Plan (AUP;1935) 
gereed, de maatstaf voor stadsuitbreiding tot vandaag toe. Geeste-
lijk vader van het AUP was Cornelis van Eesteren die het geheel 

ontwierp rond de 
idee van de “tuin-
stad”, een Engelse 
gedachte die in 
meer Europese lan-
den navolging vond. 
Kenmerkend is de 
bebouwingsconcen-
tratie in “lobben”, 
aan een uitvalsweg 
met daartussen veel 
groen. De politiek 
kan hierbij hoog-
stens moeilijk doen 
over de financie-
ring, maar de vorm 
en uitvoering wor-
den door vakmen-
sen bepaald.

Te kort door de bocht?
Met zo’n beknopt betoog haal je je makkelijk kritiek op de hals. De 
krotten die hierboven ter sprake kwamen en door die sociaal bewo-
gen Tellegen opgeruimd werden waren door conservatieve voorgan-
gers gebouwd en niet door liberalen. Kennelijk hadden die ook geen 
oog voor kwaliteit en de bouw van slechte huizen toegestaan. Feit 
is dat zowel in de negentiende eeuw als daarvoor een overheid zich 
niet bemoeide met zoiets als volkswoningbouw, sterker nog: er van 
overtuigd was dat een overheid zich daar niet mee te bemoeien had! 
De laagste klasse woonde in wat de middenklasse verliet als zij zich 
Boven: Het eerste tappunt (drinkwaterfontein) van de Duinwater Maatschappij op 

het Haarlemmerplein: 1 cent per emmer!
Links: Uilenburgerstraat, onbewoonbaar verklaard, onverklaarbaar bewoond. 

Krotopruiming was een der hoofdpunten van de nieuwe Dienst Bouw- en Wo-
ningtoezicht vanaf 1902.
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in nieuwe buurten in nieuwe huizen vestigde of doorschoof naar de 
huizen van de chique als die verhuisden naar zoiets als de grachten-
gordel, aan de Vecht, het Gooi, Bloemendaal of Aardenhout.
Schoorvoetend brak in het laatste kwart van de negentiende, begin 
twintigste eeuw het besef door dat de overheid hier een taak had. 
De liberale stadsbestuurders valt alleen te verwijten dat zij zich met 
hand en tand verzetten tegen de niet te stoppen “nieuwe tijdgeest”. 

Een sociale instelling was geen voorrecht van socialisten. Tellegen 
en ook iemand als Berlage propageerden dat alleen een betrokken 
overheid door kwaliteitsverbetering een einde aan de mensonteren-
de toestanden kon maken. Dat ook eenvoudige huizen goed en fraai 
gebouwd konden worden. Dat er juist een bemoeizieke overheid 
nodig was om iets te veranderen aan de slechte hygiëne in de slop-
penwijken en de aanleg van drinkwaterleiding en riolering zelf ter 
hand moest nemen.
Het moet ook gezegd worden dat de negentiende-eeuwse overheden 
geen geld hadden voor zulke ondernemingen. Het land bleek na de 
Napoleontische tijd leeggeroofd en de economie was door de Engel-
sen de nek omgedraaid, 
net zoals de Hollanders 
enkele eeuwen eerder 
door de blokkade van 
Antwerpen klaarspeel-
den. De bankhuizen 
hadden voor dit soort 
projecten geen geld over 
en belegden dat liever 
in Engeland, Duitsland 
of de Verenigde Staten. 
Alle grote infrastructu-
rele werken werden door 
buitenlandse bedrijven 
uitgevoerd, met buiten-
lands kapitaal en soms 
zelfs met buitenlands 
personeel. De Amster-

Boven: Stadsreiniging: pompwagen voor het reinigen van het rioleringstelsel. Alleen 
de nieuwbouwwijken kregen een (matig werkend) persleidingsysteem. Alle 
afval werd verkocht als meststof en toen dat door een overschot te weinig 
opbracht moest de stedelijke overheid de concessie zelf overnemen. Tien 
jaar later werd een begin gemaakt met een spoelriool naar Parijs’ voorbeeld 
dat op het oppervlaktewater loosde (Zuiderzee).

Rechts: Wie bouwt? Wibaut!
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damse gemeenteraad kwam niet verder dan het dempen van ontel-
bare stinkende grachten en het slopen van onbewoonbare huizen, 
zonder er voor te zorgen dat er evenzovele daarvoor nieuw gebouwd 
werden.
Dan nog dit: medio negentiende eeuw koos 3% van de volwassen 
mannen via een districtenstelsel een regering. Niet zo vreemd dat 
die 3% vooral de belangen van diezelfde 3% behartigde. In die con-
text kan ook het functioneren van gemeenteraad en college van 
B&W gezien worden. Een kwart van de gemeenteraadsleden was op 

enigerlei wijze betrok-
ken bij grondspeculatie 
en -exploitatie, project-
ontwikkeling of hypo-
theekbank, als directeur 
of in een andere functie, 
dan wel commissaris. 
Burgemeester Fock han-
delde zelf driftig met 
bouwgrond in de nieu-
we gebieden, iets dat de 
eeuwen voor hem en de 
eeuw na hem als “not 
done” gold.
Juist de liberalen ijver-
den vanaf 1840 aanhou-
dend voor verruiming 
en hervorming van het 
kiesstelsel via talloze 
grondwetsherzieningen, 

tot in 1917 het algemeen kiesrecht voor mannen (van 23 jaar en ou-
der, evenredige vertegenwoordiging) ingevoerd werd. In 1919 kwam 
dat dito voor vrouwen tot stand en via enkele verdere aanpassingen 
werd de minimumleeftijd nog verder naar beneden bijgesteld. Daar-
mee draaiden de liberalen zich zelf de nek om omdat ze percentueel 
verloren van de opkomende sociaal-democratie.
Zie ook: http://www.iisg.nl/volkshuisvesting/p12f33.html

Boven: Na de vele revolutiebouw in de Staatsliedenbuurt bouwde C.W.V. Rochdale in 
1908-09 deze woningwetwoningen in de Van Beuningenstraat.

Links: In 1915 splitste men een Gemeentelijke Woningdienst van de Dienst Bouw- en 
Woningtoezicht af, die onder leiding kwam van de sociaal-democraat Arie Kep-
pler, een bevlogen volkshuisvester.
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Bijlagen
Tijdens de eerste decennia van het Koninkrijk der Nederlanden was 
het elitaire karakter van de gemeenteraad kenmerkend. Verkiezing 
was een onderonsje van een miniem aantal gegoede burgers en be-
noemingen in de raad waren voor het leven. De eerste barsten in het 
systeem kwamen met de opkomst van het liberalisme in Nederland, 
dat zijn bekroning kreeg met de grondwetsherziening van 1840 en 
de nieuwe Grondwet van 1848. Het kiesstelsel ging hierdoor op de 
schop met als een der belangrijkste wijzigingen het directe kies-
stelsel. Kiezen was nog steeds aan enkelingen voorbehouden, want 
onderhevig aan een minimum bedrag aan afgedragen personele be-
lasting.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Censuskiesrecht
De opnieuw ontluikende handel, de revenuen uit de kolonies  die nu 
in particuliere zakken verdwenen en de opkomende industrialisatie 
deden de inkomensverhoudingen veranderen. De nieuw-rijken kre-
gen ook stemrecht en dat had zijn weerslag in de samenstelling van 
de raad. Het volgende tabelletje geeft globaal de verhouding tussen 
raadsleden uit gevestigde macht en nieuwe geldelite, vóór de grond-
wetsherziening en gedurende de tweede helft van de 19e eeuw.

jaar oude elite % nieuwkomers %
1840 90 10
1851 50 50
1870 30 70
1885 15 85

Met het nieuwe kiesstelsel werd ook het fenomeen kiesvereniging 
geïntroduceerd. Ook dit waren weer elitaire verenigingen die de 

leden in staat stelde kandi-
daten van “eigen kleur” ter 
verkiezing voor te stellen. 
Dit kan als de voorloper 
van het partijenstelsel van 
vandaag gezien worden, al-
hoewel ze in het verzuilde 
politieke landschap tot in 
de moderne tijd bleven be-
staan. Kiesvereniging Ne-
derland & Oranje is pas in 
1980 opgeheven. De invloed 
van die verenigingen blijkt 
uit het feit dat rond 1870-
80 een kleine 30 van de 39 
raadsleden zijn benoeming 
er aan dankte.
Het partijensysteem dat 
volgde was een gevolg van 
de verzuiling van de samenleving. Een partij kwam vaak voort uit 
één of meerdere kiesverenigingen. Een voorbeeld: de progressief 
liberalen in de kiesvereniging Amsterdam van de conservatieve Li-
berale Unie splitsen zich in 1892 af en richten de Radicale Bond 
op. In 1901 splitst zich opnieuw een factie van de Liberale Unie 
af en fuseert met de Radicale Bond tot de Vrijzinnig Democrati-
sche Bond, die tot de Tweede Wereldoorlog heeft gefunctioneerd. 
Na WO2 gingen de VDB op in de Partij van de Arbeid, maar Pieter 
Oud splitste zich in 1948 alweer af om de VVD op te richten.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijzinnig-Democratische_Bond

mr. M.W.F. Treub (1858-1931)
Hoogleraar , wethouder, minister, VDB
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De volgende tabel laat de invloed zien van de verruimig van het 
kiesrecht.

‘95 ‘99 ‘03 ‘07 ‘11 ‘15 ‘19 ‘23

Liberalen 20 26 20 15 13 13 4 4

Vrij liberalen – – – 2 3 3 3 –

Rad.Bond/VDB 8 8 7 6 5 5 4 3

RK(RKSP) 7 4 6 5 4 3 7 8

ARP 4 5 7 6 5 5 3 3

CHU – 1 4 5 3 1 2 4

Chr.Dem. – – – – – – – 1

SDAP – – 1 6 12 15 13 16

Communisten – – – – – – 6 4

Rev.Soc. – – – – – – 1 1

Neutr./Middenst. – – – – – – 2 1

In 1965 ging het actief kiesrecht van 23 naar 21 jaar. Zes jaar later 
werd de leeftijd verder verlaagd naar 18 jaar. Ook de leeftijd waarop 
het passief kiesrecht verkregen werd, ging omlaag, maar pas in 1983. 
Toen konden ook niet-Nederlanders die (legaal) langer dan vijf jaar 
in Nederland verbleven in de gemeenteraad worden gekozen.
Intussen kan men vóór de 18-jarige leeftijd gekozen worden, maar 
mag iemand pas op 18-jarige leeftijd in de gemeenteraad zitting 
nemen.

Bron:	Leden	van	de	Raad,	P.Hofland,	GAA	1998	ISBN	90	76314	101

Dankzij de kieswet van 
1887 verdubbelde het aan-
tal stemgerechtigden: in 
1887 nog 9266, in 1888 
18774 stemgerechtigden. In 
Amsterdam wordt dan nog 
steeds via het districtenstel-
sel gekozen, in 1887 ver-
hoogd van vier naar negen 
districten. In 1897 werd dat 
stelsel nog eens herzien en 
tevens het aantal raadsleden 
op 45 gebracht. De benoe-
ming was allang niet meer 
voor het leven, maar voor 
zes jaar. Elke twee jaar trad 
een-derde van de raadsle-
den af. 
In de twintigste eeuw nam 
het aantal niet-partijgebon-
den raadsleden af tot nul. 

Met het toenemen van het aantal kiesgerechtigden nam de invloed 
van de sociaal-democratie toe. Dat leidde in 1903 tot een eerste ze-
tel in de raad: vakbondsvoorman Henri Polak. Het keerpunt werd 
het algemeen kiesrecht van 1917, twee jaar later uitgebreid met ook 
vrouwenkiesrecht. Met dit algemeen kiesrecht verdween eindelijk 
het vermaledijde districtenstelsel en gingen we over op evenredige 
vertegenwoordiging. 

Salomon Rodrigues de Miranda (1875-1942) - 
Wethouder Amsterdam voor de SDAP



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
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●	 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)
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