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N a het ‘succes’ van de Westelijke Verkeersdoor-
braak, de Raadhuisstraat, hadden B&W van Am-
sterdam rond 1900 de volgende verkeersdoorbraak 

op de agenda geplaatst: de ontsluiting van de nieuwe woonwijk 
tussen Amstel en Boerenwetering, die we vandaag De Pijp noe-
men. B&W besloten de demping van de Reguliersgracht te laten 
onderzoeken, omdat dit tegen de laagst denkbare kosten een brede 
uitvalsweg zou opleveren. Anders dan bij de Raadhuisstraat stak 
in 1900-‘01 een storm van protesten op, met het gevolg dat B&W 
het plan terugtrokken. Voor het eerst gaf de wens tot behoud van 
stedenschoon de doorslag. B&W konden zich echter niet veroorlo-
ven het plan in de ijskast te laten verdwijnen; er moest en zou een 
brede verkeersweg komen!
Een veel kostbaarder project werd voorgesteld en uitgewerkt: de 
verbreding van de Vijzelstraat. Op 15 mei 1907 keurde de Raad het 
besluit goed de Vijzelstraat te verbreden tot 25 meter. Aansluitend 
verzochten B&W de minister de benodigde onteigeningswet voor 
te bereiden, een procedure die B&W in gang zetten om bouw- en 
verbouwactiviteiten aan de rooilijn van de Vijzelstraat te kunnen 
controleren. Zo doende konden zij verhinderen dat bij toekomstige 
onteigening de kosten veel hoger werden. Het duurde nog tot 20 fe-
bruari 1914 voor de wet bekrachtigd werd. Intussen was de geplan-
de breedte van de toekomstige straat al verminderd tot 22 meter.
Er was besloten slechts één zijde van de straat af te breken, iets dat 
eerder bij de creatie van Damstraat (1868) en Paleisstraat (1875) 
naar tevredenheid was gebeurd. De kwaliteit van de huizen in de 
Vijzelstraat was niet van dien aard dat er onoverkomelijke schade 
aan het stedenschoon toegebracht zou worden. Het hield echter 
ook in dat er een aantal panden aan de hoofdgrachten gesloopt 

zouden moeten worden en dat deed al meer pijn. Wat de keuze 
voor de westwand en niet de tegenoverliggende zijde bepaalde, zal 
technische redenen gehad hebben. Het is bijvoorbeeld denkbaar 
dat de situering van de Vijzelgracht de doorslag heeft gegeven. 
De Raad drong er op aan dat het karakter van winkelstraat, die de 
Vijzelstraat bij uitstek was, in stand gehouden werd. Dat stelde 
eisen aan de nieuwbouw aan de verbrede straat en dat zou nog een 
probleem worden.
Het eerste deel van de Vijzelstraat was tijdens de Tweede Uitleg 
van 1584 ontstaan en was daar slechts 7 meter breed. Pas voorbij de 
Reguliersdwarsstraat bereikte de straat een breedte van 10 meter, de 
norm in de Vierde Uitleg van 1663. Ook verder was de keuze voor 
de Vijzelstraat niet voor de hand liggend. De straat speelde geen 
rol in het stedelijke verkeer; ze was net als de Spiegelstraat alleen 
aangelegd om het bouwblok tussen de echte verkeersaders Leidse- 
en Utrechtsestraat onder te verdelen. De radiaalstraten, Leidse-, 
Utrechtse- en Weesperstraat sloten buiten de stad aan op een ver-
keersweg, zo niet de Vijzelstraat.
Bij deze verkeersdoorbraak zou toch ook weer een dwarsgracht ge-
dempt worden, namelijk de Vijzelgracht. B&W hadden blijkbaar 
een voorliefde voor het dempen van radiaalgrachten ten dienste van 
het verkeer. Na het sneuvelen van de plannen voor demping van 
de Reguliersgracht moest de Vijzelgracht er wèl aan geloven, maar 
in 1913 werden de dempingen van de Leidsegracht en de Spiegel-
gracht door stormachtige reacties uit de bevolking en maatschap-
pelijke instellingen voorkomen.
Na de ervaringen met de Raadhuisstraat had de Raad besloten in 
de toekomst de onteigende grond, voorzover die opnieuw bebouwd 
kon worden, alleen in erfpacht uit te geven. Dat zou in de Vijzel-
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straat voor de eerste keer toegepast worden en daarmee werd dit 
project een keerpunt in het stedelijk grondbeleid.
Nadat op 20 februari 1914 de onteigeningwet bekrachtigd werd 
verleende de Raad op 29 juli van datzelfde jaar B&W opdracht 
over te gaan tot onteigening van de betrokken percelen. De werk-
zaamheden werden in vier delen opgedeeld, t.w. tussen Singel en 
Herengracht, tussen Heren- en Keizersgracht, tussen Keizers- en 
Prinsengracht en tot slot van Prinsengracht tot Weteringschans. In 
1917 werd een begin gemaakt met de sloop van de huizen aan de 
Vijzelstraat tussen Singel en Herengracht. In 1918 kwam het deel 
tussen Herengracht en Keizersgracht aan de beurt en in 1926 ten-
slotte het deel tussen Keizergracht en Prinsengracht. Het vierde 
deel moest wachten tot de Vijzelgracht gedempt zou worden maar 
daarvoor hoefden geen huizen afgebroken te worden. Die demping 
vond pas in 1933-’34 plaats en het opnieuw inrichten van de rijweg 
niet eerder dan in 1935.

Boven:	 	De	Vijzelstraat	rond	1915.	De	trams	zijn	al	geëlektrificeerd	maar	moeten	zich	nog	
met	een	enkel	spoor	behelpen.

In de smalle Vijzelstraat lag voor de tram een enkel spoor. Op 
de	bruggen	over	de	hoofdgrachten	werd	dat	ter	plaatse	een	dub-
belspoor,	 zodat	 twee	 trams	 elkaar	 konden	 passeren.	 In	 feite	 de	
situatie zoals in de Leidsestraat vandaag nog steeds is. Bij een 
onoverzichtelijk	punt	als	de	Reguliersdwarsstraat,	waar	de	tram	
van	 het	 Koningsplein	 komende	 de	 Vijzelstraat	 indraaide	 werd	
een verkeersregelaar geïnstalleerd. De man bediende boven zijn 
hoofd	een	kubus	op	een	hoge	paal	met	twee	groene	en	twee	rode	
vlakken.	De	wagenbestuurder,	komende	vanuit	het	zuiden	moest	
op	de	brug	over	de	Herengracht	wachten	tot	hij	een	groen	signaal	
kreeg,	zodat	niet	twee	trams	op	het	enkel	spoor	tegenover	elkaar	
zouden eindigen.



4

Zuidelijke Verkeersdoorbraak, de Vijzelstraat 1917-1935

Masterplan
Architect Karel Petrus Cornelis de Bazel (1869-1923) kreeg zijn 
opleiding op het kantoor van Pierre Cuypers, tot hij in 1894 lid 
werd van de Theosofische Vereniging en met de  katholieke Cuypers 
brak. Samen met enkele grote namen uit de Amsterdamse School 
gaf De Bazel cursussen in esthetiek, zonder dat je hem zelf even-
eens onder die School zou kunnen inpassen en zonder dat zijn eigen 
ontwerpen dezelfde esthetiek vertoonden als de producten van de 
Amsterdamse School. De opdracht voor het nieuwe hoofdkantoor 
van de Nederlandsche Handels Maatschappij is ontegenzeglijk zijn 
eervolste opdracht in zijn carrière.
B&W van Amsterdam besloten een coördinator aan te stellen die 

alle nieuwbouw aan de ver-
brede straat in goede banen 
diende te leiden. Ze kozen 
daarvoor dezelfde architect 
die voor de NHM het nieuwe 
hoofdkantoor aan de Vijzel-
straat ontwierp: De Bazel. 
Zoals hierboven al aangeduid 
eiste de Raad opnieuw win-
kels in de verbrede straat. 
Dat stelde De Bazel onmid-
dellijk voor problemen, want 
de NHM peinsde er niet over 
om winkels in het gebouw op 
te nemen. De oplossing met 
een aantal quasi etalageruiten 

in de lange gevel zijn dan ook een knieval voor de eis van B&W 
maar zonder dat het ooit in de bedoeling gelegen heeft daar iets 
van een detailhandel in toe te laten. De Bazel tekende een master-
plan voor de totale bebouwing aan de Vijzelstraat, de drie bouw-
blokken tussen Singel en Prinsengracht. Dat behelsde een plan met 
grote volumes in het eerste en laatste blok met arcades en winkels. 
Beide dwarsstraten, de Reguliersdwarsstraat en de Kerkstraat, 
werden overbouwd, wat de massaliteit alleen maar deed toenemen. 
Het middelste blok was geheel voor het kantoor van de NHM, dat 
Boven:	 Architect	De	Bazel	met	zijn	ploeg	in	de	bouwkeet	tijdens	de	bouw	van	het	nieuwe	

hoofdkantoor	van	de	Nederlandsche	Handels	Maatschappij.
Links:	 Portret	van	Karel	de	Bazel.



5

Zuidelijke Verkeersdoorbraak, de Vijzelstraat 1917-1935

geen arcades kreeg. De bebouwing van beide andere blokken werd 
door architecten uit de Amsterdamse School getekend. Het Carl-
ton Hotel uiteindelijk door Rutgers en de woon-/winkelflat tussen 
Keizers- en Prinsengracht door J. M. van der Meij. Deze kreeg on-
dersteuning van de architecten Gulden en Geldmaker.
Na De Bazels overlijden in 1923 nam architect Hendrik P. Ber-
lage zijn coördinerende taak over. De Bazel zag arcades alleen in 
het eerste bouwblok toegepast. ‘Zijn’ NHM-kantoor kreeg ze niet 

en de arcades die bij de Vijzelflat (Amstelstein) toegepast werden 
kwamen daar op instigatie van Berlage.

Onderstaand	de	tot	1923	bijgewerkte	tekening	met	De	Bazels	master-
plan	voor	de	Vijzelstraat.	Links	de	Prinsengracht	en	rechts	het	Munt-
plein.	Alleen	de	bouwblokken	Singel-Herengracht	en	Keizersgracht-
Prinsengracht	kregen	arcades,	het	middelste	blok	van	de	NHM	niet.	
In	ruil	daarvoor	lag	de	gevel	een	paar	meter	naar	achteren.
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Singel naar het zuiden gezien
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Singel
Aan het Singel werden voor de verbreding van de Vijzelstraat de 
panden 550-560 gesloopt, waarvan het eerste een inpandig huis 
was dat door een gang tussen 548 en 552 te bereiken was.
Huisnummer 548, het zeventiende-eeuwse ‘Huis van burgemees-
ter Huydecoper’, bleef net staan. Philip Vingboons had het in 
1639-‘42 voor Joan Huydecoper gebouwd op de plaats van drie 
vroegere huizen. In de twintigste eeuw verkeerde het pand in een 
zwaar verbouwde staat, met gewijzigde daklijn en een rechte lijst 
met balustrade. 
In 1895 kreeg de papierhandel Gerhard Loeber vergunning om de 

panden Singel 548 en 
het achterliggende Re-
guliersdwarsstraat 75 
te verbouwen tot pa-
pierhandel annex -ma-
gazijn. In 1940 werden 
zijn panden gevorderd 
door de bezetter en 
werd er de Burger-
wacht in  gehuisvest. 
Op dinsdag 27 april 
1943 stortte een aan-
geschoten Engelse 
Halifax bommenwer-
per neer op het bin-
nenterrein achter dit 
huis en het Carltonho-
tel, waarbij een aantal 

doden en gewonden 
vielen. Door brand 
en exploderende 
brandbommen werd 
een deel van het ho-
tel vernield, terwijl 
het Huis van Huy-
decoper totaal werd 
vernield. Ongeveer 
80% van de voor-
gevel was het enige 
zichtbare restant 
ervan. B&W beslo-
ten die voorgevel 
te laten opmeten en 
in kaart te brengen, 
hem af te breken en op te slaan in de tuin van Frankendael om in 
een later stadium opnieuw te gebruiken. In 1988 was daar werkelijk 
sprake van toen de gevel in afgeslankte vorm in een nieuwbouw 
aan de Bloemgracht 65a-69 gebruikt zou worden. Dat is zichtbaar 
niet gebeurd. Een eikenhouten binnenpoort uit het huis, eveneens 
van Vingboons, bevindt zich in het Rijksmuseum.
Op het perceel 548 heeft in 1958-’64 de Spaarbank voor de Stad 
Amsterdam zijn nieuwbouw neergezet. Die was sinds 1913 ge-
vestigd in het pand Singel 546, breidde met nr. 544 uit en kocht in 
1955 het braakliggende perceel 548.

Boven:	 Op	het	kaalgeslagen	perceel	Singel	548	begon	in	1958	de	bouw	van	de	Spaarbank	
voor	de	Stad	Amsterdam.	Gezien	vanuit	de	Reguliersdwarsstraat.

Links:	 Ontwerptekening	Philip	Vingboons	voor	het	huis	van	Joan	Huydecoper.
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Singel-Herengracht
Op de foto links is het oude straatbeeld te zien met de huisnummers 2-22. Dit 
was het zestiende-eeuwse deel van de Vijzelstraat en slechts 7 meter breed. 
Op pagina 3 staat de foto van de huisnummers 24-48, een deel van de straat 
dat tijdens de Vierde Uitleg na 1663 was ontstaan en 10 meter breed.
Op pagina 27-28 worden een aantal bijzondere winkels in deze bouwblokken 
gememoreerd.

Reguliersdwarsstraat
Aan beide straatzijden moesten huizen verdwijnen. Aan de even kant waren 
dat nrs. 64-68 en aan de oneven kant nrs. 77-83. Met magazijn van Loeber op 
nr. 75 bleef staan en aan de overkant de vestiging van de Hollandsche Hypo-
theekbank op nrs. 60-62, een pand van architect W. Langhout. Een deel van de 
bebouwing in de Reguliersdwarsstraat ver-
dween door toedoen van het neerstortende 
vliegtuig waar bij Singel 548 eerder sprake 
van was. Alle panden die konden blijven 
staan zijn eind twintigste eeuw alsnog af-
gebroken en vervangen door grootschalige 
nieuwbouw. De spaarzame pandjes die nog 
gespaard bleven werden stevig gerenoveerd.

Links:	 Vijzelstraat	2-22,	van	Reguliersdwarsstraat	naar	
de	Munt	gezien.	De	straat	was	hier	slechts	7	meter	
breed.	Van	de	huizen	aan	de	oneven	zijde	(links)	
bleef	niets	gespaard.

Rechts:	 De	Hollandsche	Hypotheekbank,	Reguliersdwars-
straat	60-62	bleef	gespaard	voor	sloop.
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De stad stelde de architect Karel de Bazel aan als coördinator voor 
alle nieuwbouwprojecten langs de Vijzelstraat. De Bazel was de 
architect van het eerste object dat gerealiseerd werd in het volgen-
de vak voorbij de Herengracht. De Bazel kreeg van de Gemeen-
teraad het consigne mee dat de Vijzelstraat een winkelstraat zou 
moeten blijven en derhalve moesten alle gebouwen op de begane 
grond winkeletalages krijgen. Dat strookte niet steeds met de plan-
nen van gegadigden en daarop liepen vele onderhandelingen stuk. 
Zo had het AMVJ interesse maar wilde geen winkels onderin en 
bouwde tenslotte aan het Leidsebosje. Ook een bioscoop die inte-
resse toonde voor de hoek aan het Singel zag geen heil in winkels 
onderin. Na de afbraak bleef de grond daarom geruime tijd braak 
liggen. Begin 1925 werd een eerste strook in erfpacht uitgegeven 
aan een vennootschap die daar tussen 1926 en 1928 het Carlton 
Hotel zou bouwen.

Carlton Hotel
De bouw van het hotel had nogal wat voeten in de aarde. Na de 
kaalslag bleef het gewonnen terrein jarenlang braak liggen. De 
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eerste ontwerpen die de gebroeders Baanders al in 1922 presenteer-
den lieten de Reguliersdwarsstraat nog ongemoeid, conform het mas-
terplan van De Bazel. De opdracht ging uiteindelijk naar de Amster-
damse School-architect Gerrit Jan Rutgers, die het hotel vergrote door 
over de Reguliersdwarsstraat te bouwen. Boven de straat kwam een 
grote feestzaal. Nog tijdens de bouw (1928) werd tot een uitbreiding 
besloten, waartoe een verjongde opbouw met stompe toren werd gere-
aliseerd door de architecten Gerrit van Arkel en H. J. Breman. In juli 
1929 werd het hotel geopend. Het als Grand	Hotel	Centraal opgezette 
hotel heette toen al Carlton	Hotel, dankzij de Engelse investeerders.

Rechts:	 Het	Carlton	Hotel,	kort	na	de	oplevering.
Onder:	 De	winkelarcade	onder	het	Carlton	Hotel..

http://rijksmonumenten.nl/monument/518381/grand+hotel+centraal++voormalig/amsterdam/
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Hotel Astoria
Iets vroeger dan het Carlton Hotel opende Hotel Astoria op de hoek 
met de Herengracht. Opvallend is dat dit gebouw niet meedeed aan 
de arcade, zoals in het masterplan gedicteerd werd. De architect 
maakte een zinnige afsluiting van het nog te bouwen object met 
arcade (zie de foto rechts). Mogelijk dat de moeite die B&W had-
den om de grond te verpachten hieraan debet is. Ook de nervositeit 
door te weinig hotelaccommodatie tijdens de Olympische Spelen 
in 1928 kan meegespeeld hebben.
De bouw van Hotel Astoria kan gelinkt worden aan die van het 
Carlton Hotel. De wens van B&W en De Bazel was een Carlton 
van Singel tot Herengracht, met aan beide grachten een ingang. 

De investeerders za-
gen meer in een hoger 
opbouwen van het ho-
tel op iets meer dan de 
helft van de grond. Op 
de hoek met de Heren-
gracht verscheen in 1928 
op de percelen Vijzelstraat 22-28 dit Hotel Astoria, eveneens van 
de hand van G. J. Rutgers. Het tussenliggende perceel nr. 20 werd 
pas na WO II bebouwd (zie foto hieronder onbebouwd en inzet 
pag. 12 voor de bebouwing). Deze nieuwbouw kreeg wel arcades 
maar in een afwijkende uitvoering. Het hotel is later omgezet in 
een appartementencomplex. Zie ook: amsterdamsegrachtenhuizen

http://www.amsterdamsegrachtenhuizen.info/grachten/hgo/hg25/
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Herengracht naar het noorden gezien
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Herengracht
Het dubbelpand Herengracht 507, gebouwd 1667-’68) bleef net 
buiten de afbraak. Het huis is bekend geworden doordat burge-
meester Mr. Jacob Boreel er van 1691 tot zijn dood in 1697 (ge-
huurd) woonde. In 1696, tijdens het Aansprekersoproer, werd zijn 
huis geplunderd (zie prent Beeldbank). Het huis is tweemaal flink 
verbouwd, de laatste keer rond 1790. Het huis is gesplitst geweest 
en recent weer samengevoegd tot kantoor van de ENCI.
Voor de verbreding van de Vijzelstraat werden – beginnend in 

1915 – de panden 509-517 gesloopt, veel meer dan strikt nodig 
was. De panden 509-513 werden vervangen door (de zijgevel van) 
Hotel Astoria, dat later in een appartementengebouw is omgezet. 
De begane grond bleef steeds een horeca-functie houden.
Het dubbelpand Herengracht 509-511 werd in 1667-‘71 gebouwd 
door burgemeester Gerard Hasselaer. Het werd een breed maar laag 
huis, dat dan wel weer een koetshuis aan de Reguliersdwarsstraat 
had. Van 1707 tot 1725 woonde hier Jacob Boreels zoon Willem, 
die in 1725 ambassadeur aan het hof van de Franse koning werd en 
naar Parijs verhuisde. Het pand werd ooit gesplitst, waarschijnlijk 
rond 1740 en weer samengevoegd. Ten tijde van de sloop woonde 
Prof. Jhr. Dr. J. P. Six in dit huis.

Boven:	 	Herengracht	507	(gedeeltelijk),	het	dubbelpand	509-511	en	513-517	tot	de	hoek	
van	de	Vijzelstraat.	Van	509	af	werd	alles	gesloopt,	507	bleef	staan.

Rechts:	 De	salon	van	het	pand	509-511,	het	woonhuis	van	Prof.	J.	P.	Six	tot	de	sloop.

http://beeldbank.amsterdam.nl/afbeelding/010097012134
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Herengracht naar het zuiden gezien
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Herengracht 480-496
De sloop begon in 1918. Gezien de enorme bouwdiepte van het nieuwe 
hoofdkantoor van de NHM was het een wonder dat het monumentale 
pand Herengracht 480, het woonhuis van Mr. De Jong Schouwenburg, 
mocht blijven staan. Onder directie van Jacob de Jong was het pand 
van 1822-1860 tevens kantoor van de Onderlinge Brandwaarborg Mij. 
Na 1942 werd het uitsluitend kantoor en toen de ABN de Bazel in 
gebruik nam als hoofdkantoor werd het pand Herengracht 480 hun 
pronkkantoor. In het pand vallen de plafondschilderingen van Gerard 
De Lairesse het meest op. Zie ook: amsterdamsegrachten
Het was weliswaar niet meer de ‘Gouden Bocht’ maar de te slopen 
panden 482-496 behoorden toch nog steeds tot het puikje van de grach-
tengordel. De vier huizen 482-488 waren gebouwd ‘in ‘t gemeen’, 
d.w.z. onder een gemeenschappelijke lijstgevel verenigd. Ze waren 
in 1667 voor rekening van Leendert Cortenhoef, meester-timmerman 

Boven:	 Zeventiende-eeuwse	gravure..met	de	panden	Herengracht	480-488	(v.r.n.l.).
Links:	 Op	deze	foto	staat	Herengracht	480	als	laatste	gespaarde	pand	tegen	De	Bazel	geleund

http://www.amsterdamsegrachtenhuizen.info/grachten/hge/hg20/
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en Adriaan Hendriksz Spinlo, meester-metselaar gebouwd. Het 
huis nr. 488 was sinds maart 1913 van het meubelmagazijn van ‘t 
Woonhuys, dat we direct om de hoek in de Vijzelstraat 56-60 nog 
met een winkelpand De Zon zullen tegenkomen (foto rechts).
Het markantste pand in de Vijzelstraat 50-86 was het enorme pand 
van de Groote Bazar ‘De Zon’ op nrs. 56-60. Hier was voorheen 
de stalhouderij van Rijnders gevestigd geweest. Op dit grondstuk 
bouwde architect A. Salm GBzn een woon/winkelpand in moder-
ne Engels-gotische stijl voor de manufacturenhandelaar J. von der 
Möhlen. Op 1 oktober 1889 werd de eerste paal geheid en op de 

avond van 21 april 1890 werd de winkel geopend. De naam De 
Zon was ontleend aan een herberg die hier ooit gestaan had. De 
20 meter brede voorgevel was opgetrokken in gele baksteen. De 
winkelpui rustte op zuilen van Zweeds graniet en was voorzien 
van de grootste spiegelruiten (tot dan toe) door de firma Bouvy in 
Dordrecht geleverd: 5½  meter breed en 4 meter hoog.

Boven:	 Herengracht	488	(ged.)	-496	(v.r.n.l.)	kort	voor	de	afbraak	in	1917.
Rechts:	 Groote	Bazar	‘De	Zon’		in	de	Vijzelstraat	56-60.	Het	werd	gebouwd	voor	de	ma-

nufacturenhandel	van	Von	der	Möhlen	maar	in	1912	trok	‘t	Woonhuys	er	in.
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Nederlandsche Handels Maatschappij – De Bazel
De NHM begon met een hoofdkantoor in Den Haag. In 1824 koos 
men tussen Antwerpen en Amsterdam voor de laatste stad als 
nieuwe vestigingsplaats. Na een aantal verhuizingen was de maat-
schappij rond 1915 toe aan een groot nieuw kantoor. In overleg 
met de gemeente Amsterdam koos men voor de Vijzelstraat, die 
binnenkort verbreed zou worden en waar aan de westzijde brede 
stroken grond ter beschikking zouden komen. De eis dat onderin 
winkels moesten komen werd omzeild door het aanbrengen van 
etalagekasten, maar zonder winkelnering. Weerstand van B&W 
werd gepareerd met de dreiging de stad te verlaten. Als architect 
werd Karel de Bazel aangetrokken, die ook al in de race was voor 
de post van toezichthouder voor de totale nieuwbouw aan de Vij-
zelstraat. Daarom werd De Bazel voor dit deel van de bouwplan- nen de coördinatie weer ontnomen. Voor de technische constructie 

werd A. D. N. van Gendt aangetrokken en het bouwtoezicht aan de 
oud-genieofficier J. J. J. de Bruijn. Het bouwkavel was 100 bij 32 
meter groot en het te bouwen pand moest aan 600 presoneelsleden 
plaats bieden. De Bazel en De Bruijn maakten in 1919 een aan-
tal studiereizen naar steden met nieuwe grote bankgebouwen en 
een kantoor in Hamburg werd min of meer als voorbeeld gekozen. 
Dat gebouw op zijn beurt was weer geïnspireerd op Frank Lloyd 
Wright, waarbij vooral de lichthoven dankbaar gekopieerd wer-
den. Het gebouw in Amsterdam werd begroot op ƒ 5,2 miljoen, een 
bedrag dat niet overschreden werd door de prijsontwikkeling in de 
bouwwereld tijdens de bouw.
De Bazel tekende een symmetrisch gebouw rond twee lichthoven. 
Boven:	 Etalages	wilde	de	NHM	nog	wel	in	het	gebouw	opnemen,	maar	zeker	geen	winkel-

nering	daarachter!
Links:	 Het	betonskelet	zoals	het	in	1923	vorderde.	Dit	was	de	afdeling	van	architect	

A.	D.	N.	van	Gendt.	Karel	de	Bazel	zou	alleen	de	gevelbekleding	verzorgen.



18

Zuidelijke Verkeersdoorbraak, de Vijzelstraat 1917-1935

In plaats van het schuine dak uit het ontwerp dwong de directie 
van de NHM een extra verdieping onder een plat dak af. Daardoor 
werd het gebouw 35 meter hoog en telde inclusief souterrain en 
twee kelders in totaal 10 verdiepingen.
De bekleding van de gevel werd met lagen baksteen, afgewisseld 
met natuursteen en het siermetselwerk, de fraaiste bijdrage van De 
Bazel. Dit betreft alleen het effect op afstand; in detail beschouwd 
zijn aan het gebouw fantastische metselwerken toegepast, waar-
van de foto op pag. 19 getuigd. De tweede bijdrage is onzichtbaar; 
hij hanteerde een proportiesysteem door alles samen te stellen uit 

Links:	 Centrale	trappenhal	met	glas-in-loodramen	van	Antoon	Derkinderen	en	Joep	
Nicolas.

Onder:	 Oude	vergaderzaal	met	behangselschilderingen	tijdens	de	ABN-periode.
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rechthoeken van 360 x 320 cm. Het totaalbeeld moest soliditeit, 
kracht, macht, autoriteit en betrouwbaarheid uitstralen. Het werd 
vooral massaliteit, waarbij de belendende grachtenpaleizen in het 
niet verzonden. Toch was de publieke opinie welwillend.
De faciliteiten voor directie en personeel waren strikt gescheiden. 
Er waren twee dienstliften en drie ingangen, naast de hoofdingang 
elk één aan de Heren- en Keizersgracht. De personeelsingangen 
gaven toegang tot trappenhuizen; het personeel klaagde over hoog-
tevrees doordat in de trappenhuizen ramen waren; die werden snel 
daarna afgeplakt.
De inrichting van het gebouw werd een ‘Gesamtkunstwerk’ van 
De Bazel en dit deel zal hem persoonlijk het meeste plezier ver-
schaft hebben. De opening van het gebouw was in 1926.
Boven:	 In	1924,	nog	tijdens	de	bouw,	kreeg	de	NHM	van	de	Kamer	van	Koophandel	van	

Amsterdam	een	beeldengroep,	drie	gouverneurs	van	Nederlands-Indië	voorstellend.
Links:	 Het	decoratieve	metselwerk	van	dichtbij.	De	banden	ontstonden	door	afwisselend	

baksteen en natuursteen te gebruiken.
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Keizersgracht naar het noorden gezien
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Aan de Keizersgracht werden in 1918 de panden 587-599 afgebro-
ken. Op bovenstaande foto zijn die panden te zien kort voor de af-
braak.  Het hoekpand was nr. 86 in de Vijzelstraat. Niet op de foto 
het dubbelpand nrs. 583-585 dat kon blijven staan, op het tuinhuis 
na. Dat werd gesloopt en naar het Rijksmuseum overgebracht. Op 
nr. 595 stond een pand dat niet bepaald in dit rijtje thuishoorde. 
Het was een herbouw op dit perceel van architect Jonas Ingenohl 
(1855-1925).  Het was een ondiep pand en het poortje gaf toegang 
tot een binnenterrein. Deze architect tekende o.a. het Zuiderbad 
aan de Hobbemakade. Wat nog belangrijker is aan de man is dat 

hij de eerste Schoonheidscom-
missie in Nederland vormde.
Aan de overkant van de gracht, 
de even zijde, verdwenen de 
panden 650-658. Het pand 648 
is het zesde pand vanaf de Vij-
zelstraat met de boogvormige 
sierlijst boven een raam op een 
hoge, vlakke bovenverdieping.
De brug in de Vijzelstraat over 
de Keizersgracht was een stuk 
breder dan de overige bruggen. 
Dat komt doordat hier ooit een 
sluis overkluisd heeft gelegen.
Zie ook: amsterdamsegrachtenhuizen

Boven:	 Keizersgracht	587-599	en	Vijzelstraat	86,	kort	voor	de	afbraak.
Rechts:	 Keizersgracht	642-658,	kort	voor	de	afbraak.
Re.bov:	Keizersgracht	595,	een	pand	van	architect	Jonas	Ingenohl,met	poortje.

http://www.amsterdamsegrachtenhuizen.info/grachten/kgo/kg19/
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Keizersgracht naar het zuiden gezien
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Vijzelflat (Amstelstein) – ABN Bank
In het blok tussen Keizers- en Prinsengracht zou ook één compleet 
gebouw komen en wel met woningen. De Amsterdamse School-
architect Joan Melchior van der Meij ontwierp de gevels, het bu-
reau Gulden en Geldmaker was verantwoordelijk voor de platte-
gronden. De sloop begon in 1925 en het flatgebouw werd gebouwd 
in 1926-1928. Ook in dit blok werd de dwarsstraat, de Kerkstraat, 
overbouwd en ook hier werd het gebouw daardoor te massaal te-
genover de eenvoudige huisjes aan de overkant van de straat.
Tijdens restauratiewerkzaamheden in 1955 bezweek op 3 maart een 
pilaar en stortte een deel van het pand in. Na noodvoorzieningen 
werd eerst onderzocht hoe het met de bouwkundige staat gesteld 
was, wat resulteerde in sloop van het gebouw in 1962. Hieraan 

vooraf gingen jaren van dealen, chanteren en handjeklap tussen 
gemeente en de ABN-bank, een mogelijke gegadigde voor het 
grondstuk aan de Vijzelstraat. De Vijzelflat zou vervangen wor-
den door de Vijzelbank. De ABN wilde de grond i.p.v. in erfpacht 
in eigendom krijgen en stelde een grondruil voor met die van 
de Twentsche Bank in de Spuistraat. Dat kon de gemeente goed 
gebruiken ter uitbreiding van de letterenfaculteit van de UvA. 
En zo geschiedde. Maar ook deze bank wenste geen winkels op 
de begane grond en dat was de zoveelste aanslag op de gewenste 
winkelstraat. Zie ook: amsterdamsegrachtenhuizen

Boven:	 Tijdens	de	bouwwerkzaamheden	aan	de	Vijzelflat,	die	van	1926	tot	1928	duurden.
Links:	 Bouwbegin	van	de	Vijzelflat	in	november	1926,	het	slaan	van	de	palen.

http://www.amsterdamsegrachtenhuizen.info/grachten/kge/kg20/
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Li.bov:	 Vijzelflat	(Amstelstein)	in	de	Vijzel-
straat, kort na de oplevering.

Re.bov:	De	ingestorte	flat	in	1955.	De	brand-
weer	verwijderd	gevaarlijke	brok-
stukken	met	hulp	van	passanten.

Links:	 De	overbouwing	van	de	Kerkstraat.

Rechts:	 Bouwput	van	het	nieuw	te	bouwen	
bankgebouw	voor	de	ABN	op	de	
plaats	van	de	Vijzelflat.
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Prinsengracht naar het noorden gezien
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Elisabeth Wolffschool
In 1875 opende op de Prinsengracht 927 een school der Vierde Klas-
se voor jongens: de Elisabeth Wolffschool. Begin twintigste eeuw 
wijzigde de bestemming en werd het een meisjesschool. Op de foto 
links uit 1895 van Jacob Olie torent de school boven de overige 
bebouwing uit. Tijdens de sloop van huizen aan de Prinsengracht in 
1925, voor verbreding van de Vijzelstraat, was deze school het laat-
ste pand dat kon blijven staan. In 1984 sloot de school zijn deuren, 
omdat er voor zes leerjaren nog maar 46 leerlingen waren. Ter ge-
legenheid van de sluiting publiceerde Henriëtte Boas herinneringen 
aan haar schooltijd op deze school.
Vandaag is het een particuliere school: het Luzac College.

http://www.theobakker.net/pdf/ElisabethWolffschool1984MB71.pdf
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Winkels in de Vijzelstraat
We	doen	vast	en	zeker	een	aantal	fraaie	winkels	of	ijverige	win-
keliers	 tekort	als	we	een	kleine	opsomming	geven	van	markante	
winkels	in	de	Vijzelstraat.	In	het	eerste	zestiende-eeuwse	blok	op	
nummer	14	was	de	Bloeyende	Theeboom	(foto	links)	in	een	prach-
tig	pandje.	De	winkel	werd	gedreven	door	de	weduwe	Klapmeijer,	
die	handelde	in	thee,	koffie	en	koloniale	waren.	Boven	de	entree	
hing	een	uithangbord	waar	Sint	Nicolaas	op	voorkwam.	In	1919	
werd	het	pand	afgebroken;	wat	er	met	de	winkelinventaris	en	het	
uithangbord	is	gebeurd	is	niet	bekend.
Op	de	hoek	met	de	Reguliersdwarsstraat	op	nummer	24	was	de	wit-
goedwinkel	dan	wel	manufacturenhandel	van	het	joodse	echtpaar	
Nöhr-Wijsmuller	(tekening	boven).	Na	de	sloop	in	1919	plaatste	de	
gemeente	Amsterdam	onder	haar	verantwoordelijkheid	een	nood-
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winkel	 in	 manufactu-
ren,	 die	 tot	 bouwbegin	
van	 het	 Carlton	 Hotel	
bleef	staan.
Op	 nummer	 92	was	 de	
bekende kantoorboek-
handel	 Hendriks	 (zie	
foto	pag.	22).	Van	beide	
zaken	is	niet	bekend	hoe	
ze verder gingen. 

Op	 nummer	 120	 was	 ‘t	 Hangslot,	
de	ijzerwarenwinkel	van	Jos	Harms	
(zie	 tekening	 links),	 die	 na	 sloop	
verhuisde	naar	de	overkant	en	daar	
nog steeds op nummer 29-31 ge-
vestigd	is,	zij	het	dat	Jos	Harms	nu	
meer	bekend	is	als	kachelwinkel.
Op	 nummers	 130-132	 was	 apo-
theek	Warmolts	met	 een	 prachtige	
pui	 (zie	 foto	 rechts).	 Dit	 deel	 van	
de	 Vijzelstraat	 werd	 pas	 in	 1926	
gesloopt.	 Warmolts	 kocht	 aan	 de	
overkant	 een	 bouwval	 op	 de	 hoek	
met	 de	 Keizersgracht,	 Vijzelstraat	
81.	Warmolts	liet	het	pandje	afbre-
ken	 en	 een	 nieuwbouw	 in	 de	 stijl	
van	 de	Amsterdamse	 School	 neer-
zetten.	 De	 nieuwe	 inrichting	 was	

geheel	in	klassieke	apothekersuitmonstering.
Het	meest	tot	de	verbeelding	sprak	het	enorme	pand	van	de	Groote	
Bazar	De	Zon,	Vijzelstraat	56-60,	daar	waar	voorheen	de	stalhoude-
rij	van	Rijnders	gevestigd	was	geweest	(zie	foto	en	bouwgegevens	op	
pag.	16).	Op	dit	grondstuk	bouwde	architect	A.	Salm	GBzn	een	woon/
winkelpand	in	moderne	Engels-gotische	stijl	voor	de	manufacturen-
handelaar	J.	von	der	Möhlen.	In	1902	verkocht	Von	der	Möhlen	het	
winkelpand	aan	vastgoedhandel	Mercurius,	die	sinds	1907	al	een	
deel	van	het	pand	huurde.	In	1912	verhuurde	Mercurius	het	winkel-
gedeelte	aan	woninginrichting	’t	Woonhuys,	dat	om	de	hoek	op	de	
Herengracht	het	pand	488	bezat.	 In	1917	werd	Vijzelstraat	56-60	
onteigend	door	de	gemeente	Amsterdam,	maar	’t	Woonhuys	mocht	
tot	1	februari	1918	zijn	zaken	voortzetten.	Daarna	is	het	pand	afge-
broken	en	’t	Woonhuys	zette	de	zaken	voort	in	de	Leidsestraat.
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Vijzelgracht
Het werd door B&W als noodzakelijk voorgespiegeld dat in het 
kader van de verbreding van de Vijzelstraat de Vijzelgracht ge-
dempt moest worden. Dat leverde opnieuw heftige protesten op. 
Het was ook niet duidelijk te maken waarom dat zo nodig was of 
waarom een versmalling met een paar meter niet voldoende was. 
Nu was het laatste deel van de gracht met de lelijke broodfabriek 
en overige utiliteitsbouw ter plekke geen fraai aanzicht, maar het 
eerste deel voorbij de Prinsengracht leverde een sfeervolle aan-
blik op met het Walenweeshuis en de weverhuisjes, met hier en 
daar een pothuis en geflankeerd door hoge bomen. In feite bleef 
een redelijk brede rijweg over met al voor de demping een dubbel 
tramspoor en het slopen van de H.B.S. aan de Weteringschans zou 
voldoende geweest zijn. Er is tot vandaag aan toe ook niets met de 
gewonnen ruimte gedaan! De gesloopte H.B.S. werd vervangen 

door een grote poffertjeskraam, die tot in de 80-er jaren van de vo-
rige eeuw bleef staan. Het etablissement werd in 1961 vervangen 
door de Hof van Eden, maar dat was nog steeds een noodgebouw. 
De gedempte gracht bleef altijd een onwezenlijk pleintje waar 
geen andere bestemming voor bedacht werd dan het stallen van 
bouwmateriaal, tramrails, enzovoort en het plaatsen van bouwke-
ten voor de vele werken die nog zouden volgen. En toch moest en 
zou de Vijzelgracht gedempt worden. De weerstand betekende wel 
dat het werk met veel vertraging van start ging. In 1929 drukten 
B&W het besluit met geweld door en in 1933 begon de demping. 
Foto’s uit 1935 bewijzen dat daarna voorlopig niets gebeurde en 
hoogstens een speelplaats voor kinderen had opgeleverd.

Boven:	 De	Vijzelgracht	naar	het	noorden	gezien.	Op	de	achtergrond	de	Vijzelstraat	voor	
de	afbraak.	Beide	postkaarten	op	deze	pagina	zijn	rond	1900	uitgegeven.

Links:	 De	Vijzelgracht	de	andere	kant	op	gezien.	Aan	het	eind	van	de	gracht	staat	de	
H.B.S.	aan	de	Weteringschans.
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Beginnen we nu eens van de andere kant van de verkeersdoor-
braak, omdat hier het eerste object ervan gebouwd werd. Dat was 
brug nr. 84 die de Ferdinand Bolstraat met het Weteringplantsoen 
verbond. De brug werd in 1875 geopend en werd Weteringbrug 
genoemd. De brug werd betaald door de A.O.M. ten dienste van 
de paardentram richting Buitensingel, die overigens pas in 1883 
ging rijden. Het was een vaste stalen brug, die al snel moest wor-
den versterkt om de zwaarder wordende tramstellen te kunnen dra-
gen. Dat gebeurde in 1925 en 1949; de brug werd in 2005 geheel 

vernieuwd en heet sindsdien Freddy Heinekenbrug. De brug werd 
veel eerder daar gebouwd dan tot de plannen voor de zuidelijke 
verkeersdoorbraak besloten werd. Als de demping van de Regu-
liersgracht doorgang had gevonden had daarvoor een extra brug 
over de Singelgracht gebouwd moeten worden. De bestaande brug 
in het verlengde van de Vijzelgracht was dus een meevaller.
De plannen met de gronden buiten het bolwerk Wetering waren in 
1869 al door B&W van Amsterdam vastgelegd. Westelijk van de 
nieuw te rooien Ferdinand Bolstraat zou woningbouw komen, oos-
telijk ervan was voor industrie en instellingen als het Blindeninsti-
tuut en de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten. Prominent op 
de hoek en tegenover de brug kwam brouwerij De Hooiberg, die 
in 1864 door Gerard Heineken was overgenomen. De Ferdinand 
Bolstraat zou door de verkeersdoorbraak, met de Van Woustraat, 

Boven:	 Brug	nr.	84	over	de	Singelgracht,	die	in	1875	gelegd	werd	om	De	Pijp	te	ontsluiten.
Rechts:	 De	Nieuwe	Vijzelstraat	kruist	hier	de	Weteringschans.	Links	de	Vierde	H.B.S.	met	

Driejarige	Cursus	op	nr.	161.
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een grote uitvalsweg zuidwaarts worden.
Bij het rooien van de toekomstige straten werd rekening gehou-
den met de voorgenomen normalisatie van de Singelgracht. Na het 
slechten van het bolwerk en de muren werd een groot plantsoen in-
gericht dat door de te ontwikkelen verkeersweg in tweeën gedeeld 
werd: Eerste en Tweede Weteringplantsoen. De weg erdoor ging 
Nieuwe Vijzelstraat heten.
We zijn we op de Weteringschans aangeland, die nooit een verbin-

ding had gehad met de achterliggende Vijzelgracht. Ook de bebou-
wing van de Weteringschans had geen rekening gehouden met een 
eventuele doorbraak. Op nummer 161 stond sinds 1876 de Vierde 
H.B.S. met Driejarige Cursus voor jongens breeduit in het ver-
lengde van de Vijzelgracht. Deze H.B.S. werd in 1933 afgebroken. 
Ook de brug nr. 86 (Bakkerijbrug) over de Lijnbaansgracht lag er 
tot 1873 niet; die kwam in het kader van de ontsluiting van De 
Pijp, vooruitlopend op de brug over de Singelgracht. Gelijk daar-
mee kwam een minieme doorlaat naar de Weteringschans.
Boven:	 Hoe	sfeervol	de	foto	ook	gemaakt	werd,	de	broodfabriek	was	niet	de	fraaiste	aanblik	

op	de	Vijzelgracht.	Rechts	een	aantal	van	de	weverhuisjes	van	het	Noordsebos.
Links:	 De	H.B.S.	in	vol	ornaat.	Het	lage	gebouwtje	links	is	de	gymnastiekzaal	van	een	

links	gelegen	lagere	school.
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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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