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Als het aan de gemeente Amsterdam had gelegen zag het gebied tussen 
Herengracht en Spui er nu heel anders uit. In 1919 werkte Publieke Wer-
ken (pw) in het geheim aan een plan voor de sloop van zo’n driehonderd 
panden in dit gebied voor een nieuwe kantoorgebouw van de Nederland-
sche Bank (dnb) en twee andere bankinstellingen, de Rotterdamsche 
Bankvereeniging en de Javasche Bank. Het plan was niet alleen bedoeld 
om de ‘cityvorming’ te bevorderen, maar ook om enkele ‘verkeersverbe-
teringen’ door te voeren.1  Dat het plan uiteindelijk strandde is iets waar 
liefhebbers van de Amsterdamse binnenstad nog steeds dankbaar voor 
mogen zijn. Walther Schoonenberg ziet het afblazen van het Spui-plan 
als een omslagpunt in het denken over en het omgaan met de binnenstad. 
In dit artikel onderzoekt hij de achtergronden van het plan en de redenen 
waarom het werd afgeblazen.2 

planvoorbereiding De geschiedenis van het Spui-plan begint 
op 2 juli 1919 met een overleg tussen burgemeester Jan Willem 
Cornelis Tellegen en dnb-directeur Joost van Vollenhoven. Uit het 
verslag van het gesprek blijkt dat de bank een gerucht had gehoord 
over een op stapel staande verkeersverbetering bij het Spui en het 
als gevolg daarvan beschikbaar komen van een groot bouwterrein. 
Verder had men begrepen dat b & w op dit bouwterrein graag ‘een 
monumentaal gebouw’ zouden zien verrijzen.3 De burgemeester 
bevestigde de juistheid van dit gerucht en informeerde of dnb in 
geval van een verhuizing naar deze locatie het bestaande bankge-
bouw op de Oude Turfmarkt aan de gemeente zou willen afstaan. 
De gemeente dacht zo twee vliegen in één klap te kunnen slaan: het 
Binnengasthuis dat met ruimtegebrek kampte, kon uitbreiden met 
de door dnb verlaten gebouwen én er kon een verkeersverbetering 
aan het Spui worden gerealiseerd; een flessenhals op de route van de 
Leidsestraat naar het stadshart.4

Op 7 juli vonden nieuwe besprekingen plaats, nu in bijzijn 
van wethouder Willem de Vlugt. Uit het verslag blijkt dat er tus-
sen medewerkers van pw en dnb al over het onteigeningsplan 
was gesproken. De partijen constateerden een ‘samenwerking 
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zou profiteren van het uit algemene middelen uitgegeven geld. 
Sommige raadsleden verdedigden die beslissing, omdat er van 
het toneel volgens hen sowieso een verderfelijke invloed uitging, 
zoals ook de beeldende kunst een slecht voorbeeld voor het prole-
tariaat kon zijn, ‘men denke slechts aan sommige studiën naar het 
naakt’.56

1895-1913 – stedelijk museum amsterdam Aan de hevig 
bekritiseerde noodgrepen kwam een einde met de bouw van het 
Stedelijk Museum. Dat museum moest in principe onderdak 
bieden aan de collectie Suasso (een legaat van mevrouw Sophia 
Adriana de Bruyn, douairière Lopez Suasso, door de gemeente in 
1891 aanvaard), aan de collectie van de vvhk en aan de Driejaar-
lijksche Tentoonstelling van werken van Levende Meesters. Toen het 
Stedelijk Museum naar ontwerp van A.W. Weissman op 14 septem-
ber 1895 openging, werd ook de Driejaarlijksche geopend. De meer 
dan zeshonderd kunstwerken kregen in 21 zalen de ruimte.
 De burgemeester sprak bij de opening zijn vreugde uit dat de 
Driejaarlijksche nu niet meer in een noodgebouw hoefde plaats te 
vinden, wat ‘op den duur toch niet in overeenstemming [was] met 
het belang dier expositie, noch met de waardigheid der gemeente’. 
Hij eindigde met de woorden: 

En thans verklaar ik dit Museum en de Driejaarlijksche Tentoon-
stelling voor geopend, mij verheugende, dat de wensch die ik 
drie jaar geleden bij de opening der vorige tentoonstelling uit-
sprak, in vervulling is gegaan en dat wij de talrijke inzenders uit 
het vaderland en ook uit het buitenland met name uit België een 
passend verblijf voor hunne kunstschatten kunnen aanbieden.57 

De Driejaarlijksche heeft tot 1914 vele malen op riante wijze in het 
Stedelijk plaatsgevonden. Toen kwam er, ook internationaal, als 
gevolg van de politieke situatie en de veranderde tentoonstel-
lingsmode, na meer dan honderd jaar een definitief einde aan deze 
massale tentoonstellingen.

56 De Portefeuille, 2 april 1892, p. 1265.
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verkeersweg tussen Singel en Spui ten behoeve van het verkeer van 
de Leidsestraat naar het centrum en de verbreding van de Beuling-
sloot om het waterverkeer vanaf de Leidsegracht naar het Singel te 
verbeteren. De wethouder gaf daarbij aan dat de verkeersverbete-
ringen praktisch binnen bereik kwamen door een voornemen tot 
nieuwbouw van een financieel krachtige partij: 

Voor één en ander bestaat thans een geschikte gelegenheid nu de 
Nederlandsche Bank voornemens is een kantoorgebouw te stich-
ten tussen Singel en Herengracht, grenzend aan de R.K. kerk de 
Krijtberg, indien zij van de gemeente de benodigde grond zou 
kunnen kopen, in welk geval de bedoelde instelling bereid zou 
zijn alle uitgaven voor hare rekening te nemen welke uit verleg-
ging van de Beulingsloot, de bouw van twee bruggen enz. zouden 
voortvloeien.7 

De gemeente wilde dus een slaatje slaan uit het bouwvoorne-
men: de kosten van de verkeersverbeteringen kwamen ten laste 
van dnb. De wethouder vroeg de raad toestemming om aan het 
Rijk de onteigening te verzoeken, daarover verwachtte hij van de 
raadsleden de gebruikelijke geheimhouding. Op de vraag van een 
raadslid of de bank niet beter aan de Oude Turfmarkt kon uitbrei-
den, antwoordde de wethouder dat het Binnengasthuis ‘de eerste 
gegadigde’ was voor uitbreiding op deze locatie. De raad verleende 
de wethouder ‘met het oog op de belangen van het verkeer’ de 
gevraagde toestemming en besloot daarmee zonder veel discussie 
tot een ingrijpende schaalvergroting in de oude binnenstad. Eén 
lid liet nog weten dat hij liever de Leidsegracht wilde dempen, 
maar de wethouder gaf daarop te kennen dat dit niet voor de hand 
lag. Immers, het waterverkeer door deze gracht won aan belang 
door de vervanging van de smalle Beulingsloot door een brede 
dwarsgracht. Op 24 juli ondertekende wethouder Floor Wibaut 
namens het College een geheime voordracht over het te nemen 
besluit, besproken in de Commissie van Bijstand (een raadscom-
missie), en bood deze aan de gemeenteraad aan. Op 30 juli volgde 
de formele ondertekening door de burgemeester.8 Op 2 augustus 
ontving pw het besluit en kon de machinerie voor de onteigening 
in werking worden gezet.

De twee pagina’s lange voordracht voor een ‘onteigening ten 
algemeenen nutte’ van 24 juli memoreert dat de gemeente al 
vele jaren bepaalde ‘verkeersverbeteringen’ wilde doorvoeren, 
maar daar door de Eerste Wereldoorlog niet aan toe was geko-
men. Echter, nu ‘meer normale tijden zijn ingetreden’, kon de 
gemeente ‘niet langer wachten.’ Nu deed zich de gelegenheid 
voor om de verbeteringen te realiseren, doordat ‘een groote 
bankinstelling voor de stichting van een bankgebouw’ bereid was 
alle kosten te vergoeden. Het betrof zowel de onteigeningskos-
ten voor het verkrijgen van het bouwperceel, als de kosten voor 
het aanleggen van de nieuwe infrastructuur. Op twee bijgesloten 
kaarten waren de beoogde onteigening, de verandering van rooi-
lijnen en kademuren en de verkregen bouwterreinen aangegeven 
(afb. 2 en 3). De verkeersverbeteringen behelsden het verbreden 

7 saa, toeg.nr. 5079, inv.nr. 261, 
Concept-notulen van de besloten 
vergadering van den Raad van Woens-
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8 saa, toeg.nr. 5180, inv.nr. 7869 (2542 
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van belangen’. De dnb was geïnteresseerd in het verkrijgen van 
een bouwterrein aan het Spui, omdat de bankinstelling uit haar 
hoofdkantoor aan de Oude Turfmarkt was gegroeid, terwijl pw de 
gewenste verkeersverbeteringen kon uitvoeren. De volgende dag 
bespraken pw en dnb de kosten van de onteigening en van het ver-
leggen van straten en bruggen, maar vooral wie deze rekening zou 
betalen. De ambtenaren begrootten de kosten van de onteigening 
op twee miljoen gulden, waardoor de totale kosten inclusief de uit 
te keren bedrijfsschade en de uit te voeren gemeentewerken op 
2.650.000 gulden kwamen.5 Tijdens de besprekingen tussen dnb 
en de gemeente lag een tekening op tafel (afb. 1). Deze toont het 
bouwperceel tussen Singel en Herengracht, waarop dnb een nieuw 
bankgebouw zou kunnen zetten. Het perceel wordt ten oosten en 
ten westen begrensd door het Singel en de Herengracht en ligt ten 
noorden van de rooms-katholieke kerk De Krijtberg. De tekening 
toont uitsluitend de ligging van het bouwterrein en geeft geen infor-
matie over de verkeersverbeteringen die de gemeente beoogde. 
Men achtte het blijkbaar niet noodzakelijk dnb daarover te infor-
meren.

geheime besluitvorming Op 10 juli scheef Van Vollenhoven 
een briefje aan de burgemeester, waarin hij aandrong op geheim-
houding van de betrokkenheid van dnb bij het onteigeningsplan, 
aangezien in de ‘nieuwe samenstelling van den Raad’ de gemeen-
teraad uit leden bestond die ‘geheimen niet willen eerbiedigen.’ 
Hiermee doelde hij op de in zijn ogen onbetrouwbare leden van de 
sdap. De wethouder negeerde dit advies.6 Wethouder De Vlugt 
noemde als belangrijkste motief voor het onteigeningsplan een 
tweetal verkeersverbeteringen: namelijk een verruiming van de 

6 saa, toeg.nr. 5079, Archief van de 
Gemeenteraad, inv.nr. 261, Concept-
notulen van de besloten vergadering 
van den Raad van Woensdag, 16 juli 
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overbouwing van de Spuistraat zou voor een ‘esthetisch juiste 
afsluiting’ zorgen: het Spui werd aan deze zijde meer besloten. 
De onteigening en sloop van Singel 413-419 (vier kavels) moest 
de toegang tot het Spui juist verruimen.9 De verkeersverbete-
ring te water kwam het scheepvaartverkeer ten goede. Er zou 
een nieuwe waterverbinding komen, ongeveer ter plaatse van de 
Wijde Heisteeg, ter vervanging van de Beulingsloot. Door deze 
ingrepen zou een groot bouwterrein ontstaan tussen de nieuwe 
dwarsgracht en De Krijtberg. Om deze veranderingen mogelijk 
te maken moesten een groot aantal panden tussen Herengracht 
en Singel worden onteigend, namelijk Herengracht 359-429 (31 
kavels), Singel 400-440 (21) en de gehele Wijde Heisteeg, de Dub-
bele Worststeeg en de Beulingstraat (24; in totaal 124 kavels, 118 
volgens de voordracht).

Op 3 oktober stuurde het College een verzoek aan Charles Ruijs 
de Beerenbrouck, de minister van Binnenlandse Zaken.10 Op basis 
van het geheime raadsbesluit van 30 juli verzocht het College de 
minister een wet in te dienen voor het onteigenen van de panden, 
met als doel ‘het tot stand brengen van verkeersverbeteringen in de 
omgeving van het Spui’. In de meegestuurde Memorie van Toelich-
ting worden de redenen opgesomd, op grond waarvan het project is 
te beschouwen als een ‘werk van algemeen nut’. Ten eerste moeten 
de onteigeningen dringend noodzakelijke verkeersverbeteringen 

9 In de voordracht wordt hierover niet 
gesproken, maar in een brief aan de 
wethouder zegt de directeur van pw, 
A.W. Bos, dat de verkeersverbetering 
niet alleen bestaat uit de verruiming 
van de toegang van het Spui, maar ook 
uit het bij het verkeer betrekken van 
de westzijde van het Singel. saa, toeg.
nr. 5180, inv.nr. 7952 (2154 pw 1920), 
brief van 28 april 1920. 
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3 Onteigeningskaart. Kaart II bij het 
besluit van 30 juli 1919. Stadsarchief 
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van de toegang van het Spui vanaf het Singel en het graven van 
een nieuwe gracht tussen Herengracht en Singel. Op de kaarten 
zijn respectievelijk de nieuwe rooilijnen van het Spui en de te 
amoveren panden aangegeven: Singel 377-409 en de kadastraal 
daarachter gelegen panden aan het Spui en in de Spuistraat, 
inclusief de gehele Heisteeg (36 kavels). De volledige westwand 
van het Spui moest verdwijnen, evenals de kop van het bouw-
blok tussen Spuistraat en Nieuwezijds Voorburgwal (acht kavels). 
Een nieuw kopgebouw aan de noordzijde van het Spui met een 

2 Stedenbouwkundig plan waarop de 
nieuwe rooilijnen, bouwterreinen, brug-
gen en kademuren zijn aangegeven. Kaart 
I bij het besluit van 30 juli 1919. Stads-
archief Amsterdam, toeg.nr. 5180, inv.nr. 
7869 (2542 pw 1919).
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schoon veel gunstiger wijze tot oplossing’. De gemeente streefde 
er naar om een bedrijf, bij voorkeur een bankinstelling, alle kosten 
voortkomend uit de onteigening te laten betalen, zodat ook de 
infrastructurele werken daaruit konden worden betaald.

Het plan beoogde dus een verkeersverbetering gecombineerd 
met cityvorming – de bouw van grootsteedse kantoren, hotels en 
winkelmagazijnen – waarin de gemeente zelf nauwelijks hoefde 
te investeren (afb. 6).14 De Commissie van Bijstand stemde op een 
besloten vergadering op 23 december 1919 in met de uitbreiding van 
de onteigening conform het voorstel van de wethouder. Tijdens de 
vergadering ontstond alleen discussie over de geheimhouding, die 
duidelijk te wensen overliet aangezien er in de pers reeds melding 
was gemaakt van de plannen. De raadsleden besloten om zichzelf 
strikte geheimhouding op te leggen, zowel over de betrokkenheid 
van dnb als over de voorgenomen onteigeningen zelf.15 Er ging een 
aanvraag voor de uitbreiding van de onteigeningen naar het Rijk.16 
Tijdens de commissiebespreking liet de wethouder niets los over 
het plan voor een verkeersdoorbraak naar de Elandsgracht. Een 
grote kaart met deze toekomstige verkeersdoorbraak werd niet 
getoond (afb. 7), wél de nieuwe rooilijnen in het plangebied (afb. 4). 
pw lijkt de strategie te volgen om de betrokken partijen slechts 

14 Schoonenberg, ‘Kromme doorbraak-
plan’, p. 99

15 saa, toeg.nr. 5079, inv.nr. 261, nr. 
1368, 23 december 1919.

16 Brief aan de Minister van Binnen-
landse Zaken, gedateerd 21 januari 
1920. saa, toeg.nr. 5180, inv.nr. 7919 
(5943 pw 1919).

4 Stedenbouwkundig plan waarop de 
nieuwe rooilijnen, bouwterreinen, brug-
gen en kademuren zijn aan gegeven. Kaart 
I bij het besluit van 23 december 1919. 
Stadsarchief Amsterdam, toeg.nr. 5180, 
inv.nr. 7919 (5943 pw 1919).

tot stand brengen. De toegang van het Spui is ‘voor het verkeer ten 
eenenmale onvoldoende en levert bovendien zelfs gevaar op voor de 
veiligheid’. De Beulingsloot is ‘veel te smal om het sterk toenemend 
scheepvaartverkeer behoorlijk te kunnen opnemen’. Als motief 
voor de onteigening tussen Singel en Herengracht ten noorden 
van De Krijtberg voerde het College niet het dnb-bouwplan aan, 
maar stelde het dat sloop hier nodig is voor ‘het in deze omgeving 
scheppen van een passenden toestand’. Hiermee bedoelde het Col-
lege een nieuwe, meer westelijk gelegen afsluiting van het Spui. 
Een laatste argument was de te verkrijgen werkgelegenheid. Een 
overzicht van de werkloosheid in Amsterdam moest dit argument 
kracht bij zetten.

verkeersverbeteringen Een maand later onderging het 
onteigeningsplan een drastische uitbreiding. De gemeente had 
naast dnb nog een gegadigde die bereid was in ruil voor een ruim 
perceel in de binnenstad de hoge onteigeningskosten voor zijn 
rekening te nemen.11 Het ging om maar liefst 4.000 tot 5.000 m2. 
In de brief aan wethouder De Vlugt wordt de naam van de bank 
niet genoemd, maar het betrof de Rotterdamsche Bankvereeniging 
die naarstig op zoek was naar een bouwlocatie voor een nieuw 
Amsterdams hoofdkantoor. Vanwege ruimtegebrek op Rokin 
29-43 kreeg de bank in 1920 toestemming om tijdelijk een nood-
gebouw op te richten boven het water van het Rokin.12 pw greep 
opnieuw de mogelijkheid aan om een verkeersverbetering door 
te voeren, namelijk een plan tot verbreding van de Rosmarijn- en 
Raamsteeg (afb. 4 en 5). Hieruit blijkt dat het onteigeningsplan 
vooruitliep op ‘een meer uitgebreid plan van verbetering der ver-
keerstoestanden’, namelijk een doorbraak door de grachtengordel 
van de Elandsgracht via de Wolven- en de Berenstraat naar de 
Spuistraat. Dit moest een verkeersweg opleveren even breed als 
de Vijzelstraat, namelijk 22 meter, waarbij de trottoirs door een 
arcade overbouwd zouden worden, eveneens naar voorbeeld van 
de Vijzelstraat, waar architect K.P.C. de Bazel in januari 1919 een 
dergelijke overkapping voor voetgangers had gerealiseerd.13 De 
nieuwe verkeersweg zou eindigen op een nieuw verkeersplein 
op de Nieuwezijds Voorburgwal, waar ook de Spuistraat naartoe 
zou worden geleid. Dit plein moest een knooppunt worden voor 
twee toegangswegen naar het stadshart: de route Leidsestraat 
en de route Wolvenstraat-Berenstraat. Door het tweede onteige-
ningsplan kwam er tussen het Spui en de Rosmarijnsteeg aan het 
nieuwe verkeersplein een groot bouwterrein beschikbaar voor ‘drie 
of vier groote gebouwen’ met een monumentaal karakter, die ‘een 
architectonische eenheid’ zouden vormen. Het aantal te ontei-
genen panden kwam met deze uitbreiding van het Spui-plan op 
ongeveer driehonderd. Aan het onteigeningsplan werden Singel 
303-375, Spuistraat 258-324 en 251-295, Nieuwezijds Voorburg-
wal 300-342 en de panden in de Vliegende-, Raam-, Roskam- en 
Rosmarijnsteeg toegevoegd. Het opheffen van een deel van de 
Spuistraat betekende volgens pw ‘een uit een oogpunt van stads-

11 Brief van de directeur van pw, A.W. 
Bos, aan de wethouder pw, 6 novem-
ber 1919. De voordracht aan de raad 
is gedateerd 12 december 1919. saa, 
toeg.nr. 5180, inv.nr. 7906 (4958 pw 
1919).

12 ‘Langs den weg’, Maandblad Amstelo-
damum 7 (1920), p. 11.

13 V. van Rossem, ‘Een monumentale 
ravage. K.P.C. de Bazel en de Vijzel-
straat’ in: M. Hageman (red.), De Bazel. 
Tempel aan de Vijzelstraat in Amster-
dam, Bussum 2007, p. 30-33. Zie ook: 
A.W. Bos, ‘De vraagstukken, welke de 
moderniseering van de binnenstad 
van Amsterdam beheerschen’, Bouw-
kundig Weekblad 46 (1925), I, p. 114-120; 
II, p. 129-135; III, p. 145-151.
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het Binnengasthuis’ onmogelijk zou worden. De directie van dnb 
was bereid hier vanaf te zien, ‘mits haar een ander, ruim terrein 
in de binnenstad’ werd aangewezen. De berichten suggereren dat 
de plannen zijn uitgewerkt op verzoek van de genoemde instellin-
gen en de gemeente alleen maar faciliteerde, terwijl de hierboven 
beschreven gang van zaken laat zien dat de gemeente vanaf het 
begin de sturende kracht was.

Op 1 februari 1920 plaatste de Nieuwe Rotterdamsche Courant 
een uitgebreide beschrijving van het plan.18 Het artikel bevat een 
samenvatting van het geheime raadsbesluit van 23 december 1919, 
daarnaast beschikte de correspondent over informatie uit een 
andere bron, want hij noemt tevens de overweging van de gemeente 
om het Binnengasthuis uit te breiden. Over de nieuwbouw aan de 
Nieuwezijds Voorburgwal vermeldt het artikel dat dit een verzamel-
gebouw betrof voor verschillende bankinstellingen, vergelijkbaar 
met het Scheepvaarthuis dat aan verschillende rederijen onderdak 
verleende. De schrijver nam deels ook stelling in door te stellen 
dat de beoogde verkeersverbeteringen, met name die aan het Spui, 
hoognodig waren: ‘Hoe noodzakelijk die verbetering is weet ieder 
die wel eens den nauwen doorgang tusschen Spui en Singel gepas-
seerd is.’ De Beulingsloot werd ‘één der druktste waterstraten in ons 
Noordsch-Venetië’ genoemd: ‘Onophoudelijk tot na middernacht 

6 Detail van de plankaart waarop de 
financiering wordt weergegeven: groen 
betaald door dnb, rood door andere 
bankinstellingen, geel door de gemeente 
zelf. Stadsarchief Amsterdam, toeg.nr. 
5180, inv.nr. 7919 (5943 pw 1919).

18 Nieuwe Rotterdamsche Courant, 1 febru-
ari 1920. Het artikel is gereproduceerd 
in: Bouwkundig Weekblad 41 (1920) 6, 
p. 1-2.

de informatie te geven die voor een partij strikt relevant was: dnb 
kreeg alleen het bouwterrein te zien, de raad alleen de verkeersver-
beteringen in het plangebied.

berichten in de media De voorgenomen geheimhouding 
ten spijt lekte het Spui-plan eind 1919 toch uit. Het Algemeen 
Handelsblad van 6 december maakte zowel melding van de nieuw-
bouwplannen van dnb aan Singel en Herengracht, als van die van 
enkele andere banken, waaronder de Rotterdamsche Bankvereeni-
ging en de Javasche Bank aan Singel en Nieuwezijds Voorburgwal.17 
De krant kende de plannen al eerder, maar had een ‘zelf opgelegde 
reserve’ in acht genomen in het ‘gemeentebelang’. De krant bleek 
goed op de hoogte, want het artikel stelt zelfs dat de gemeente de 
gelegenheid wilde aangrijpen om ‘een nieuwe verbindingsweg naar 
het zuidwestelijk stadsdeel (te) verkrijgen’, en ‘de Rosmarijnsteeg 
te verbreeden en ter hoogte van deze en de St.-Luciënsteeg een 
plein te ontwerpen.’ De plannen zullen zodoende ‘een belangrijke 
verandering’ van het stadsbeeld teweegbrengen. Over de motieven 
van de gemeente berichtte de krant dat de verplaatsing van dnb 
van de Oude Turfmarkt naar Singel en Herengracht voorkwam 
dat dnb op het Binnengasthuisterrein zou uitbreiden, waardoor 
de gewenste en ‘de meest voor de hand liggende uitbreiding van 

17 Algemeen Handelsblad, 6 december 
1919.

5 Onteigeningsplan. Kaart II bij het be-
sluit van 23 december 1919. Stads archief 
Amsterdam, toeg.nr. 5180, inv.nr. 7919 
(5943 pw 1919).
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afgod Het Verkeer’ voor te bereiden. Immers, ‘Publieke Werken 
[blijft] zoeken naar middelen om hunne voornemens tóch te vol-
voeren, langs een omweg, zonder dat de gemeente er op verdacht 
is.’ Na alle recente rampen die Amsterdam in zijn ogen hadden 
getroffen, zoals dempingen en verkeersdoorbraken, volgde nu, na 
het afwenden van de demping van de Reguliersgracht door Jan 
Veth, een ‘omtrekkende beweging’ tot het verminken van de Leid-
segracht.20 Het ware doel van het plan, zo vermoedde Polak, was 
de demping van de Leidsegracht. Polak vermeldde niet waarop 
hij zijn boze vermoedens baseerde. Had pw Amsterdam niet al 
‘genoeg bedorven’? Polak deed drie voorstellen om de door hem 

20 D.C. Meijer en Jan Veth, Steden-
schennis. Naar aanleiding van de 
Reguliersgracht-kwestie, Amsterdam 
1901.

7 Detail van een grote kaart waarop de 
verkeersdoorbraak, waarvan het Spui-
plan uitgaat, door de grachtengordel is 
aangegeven. Stadsarchief Amsterdam, 
toeg.nr. 5180, inv.nr. 7906 (4958 pw 1919).

19 Henri Polak, ‘Eene omtrekkende 
beweging’, Maandblad Amstelodamum 
7 (1920), p. 17-18.

doen er de motorvrachtschepen hunne knallen weergalmen.’ Daar-
naast kwam de  verkeersdoorbraak door de grachtengordel, waarop 
het onteigeningsplan vooruitliep, aan de orde, maar zonder enig 
commentaar.

De eerste kritische geluiden klonken in het Maandblad Amstelo-
damum. sdap-raadslid Henri Polak beschreef het sloopplan in een 
artikel onder de veelzeggende titel Eene omtrekkende beweging.19 
Het plan werd rechtstreeks in verband gebracht met het eerdere, 
door monumentenorganisaties verijdelde plan om de Reguliers-
gracht te dempen, een nederlaag die pw niet afschrok, aldus 
Polak, om nieuwe aanslagen op Amsterdam ‘in dienst van den 
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Spuistraat. Visser analyseerde het plan voor De Bouwwereld en hij 
stelde vast dat het geen verkeersverbetering opleverde. De nieuwe 
radiaalgracht blokkeerde namelijk een eventuele verkeersdoor-
braak door de grachtengordel ter plaatse van de Heistegen. De enige 
echte verkeersverbetering die Visser bespeurde was de ‘allernood-
zakelijkste’ verruiming van de opening bij de Oude Lutherse Kerk. 
Hij toonde zich niet bezorgd over het stadsschoon.

Er ontstond wel grote onrust onder de bewoners en bedrijven 
wier panden zouden worden onteigend. De krant berichtte over 
een op handen zijnde protestbrief, opgesteld door de firma J. de 
Vos jr., één van de getroffen bedrijven. Het raadsadres ging als 
een petitie in de buurt rond en velen zetten hun handtekening 
eronder.26 De brief stelde dat het verkeer ter plaatse niet van dien 
aard was dat het een onteigening op deze schaal rechtvaardigde. 
Het vermoeden werd uitgesproken dat de verkeersverbetering 
slechts een smoes was vanwege afspraken met bepaalde bankin-
stellingen. Indien het hier om een particulier belang van banken 
ging, voldeed de onteigening volgens de bewoners niet aan de 
wettelijke eis dat er sprake moest zijn van een algemeen belang. 
Bedrijven en bewoners zouden door het plan veel schade lijden: 
‘In deze tijden van woningnood zal men geen ander onderkomen 
kunnen vinden.’ Het Algemeen Handelsblad berichtte over een 
boze buurtvergadering.27 De buurtvereniging Onderling Belang, 
omvattende de Heistegen, Huidenstraat, Runstraat en omgeving, 
keerde zich fel tegen het gemeentelijk plan, omdat ongeveer vier-
honderd gezinnen op straat zouden komen te staan en tientallen 
neringdoenden hun bedrijf zouden verliezen. De aanwezigen 
besloten zich met alle wettelijke middelen tegen het plan te ver-
zetten. In totaal werden 66 bezwaarschriften ingediend.28 Het 
werd al snel duidelijk dat er een jarenlange juridische strijd te 
verwachten was.

commentaren De Commissie voor het Stadsschoon, opge-
richt in 1911 op initiatief van de erfgoedorganisaties om door 
overreding invloed uit te oefenen op bouwkundige ingrepen, liet 
het gemeentebestuur weten dat het bouwplan de mogelijkheid 
bood tot het verkrijgen van ‘goede stadsbeelden’.29 De gemeen-
telijke bouwinspecteur Eelke van Houten begreep niets van dit 
advies en merkte op dat het nieuwe bankgebouw te groot was en 
daardoor ‘nimmer in harmonie met de omgeving’ zou zijn.30 Hij 
vond dat het meer voor de hand lag om aan de Oude Turfmarkt 
uit te breiden, aangezien het Binnengasthuis ‘beter naar de bui-
tenwijken [kon] worden overgebracht’. Van Houten bleek over 
visionaire gaven te beschikken, want deze gedachte werd enkele 
decennia later werkelijkheid: in 1981 ging het ziekenhuis op in het 
amc en verhuisde naar de Bijlmermeer.

De Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, voorgezeten 
door Jan Kalf, besloot te laten weten ‘ernstige bezwaren’ te heb-
ben tegen het bouwplan.31 De Rijkscommissie vreesde ‘dat deze 
plannen samenhangen met andere plannen van doorbraken van 

26 Algemeen Handelsblad, 10 maart 1920.
27 Algemeen Handelsblad, 12 maart 1920.
28 Brief van b & w, ondertekend door 

wethouder Wibaut, aan Gedepu-
teerde Staten, 20 augustus 1920. saa, 
toeg.nr. 5180, inv.nr. 7928 (542 pw 
1920).

29 Algemeen Handelsblad, 7 augustus 
1920. Nieuwe Rotterdamsche Courant, 7 
augustus 1920.

30 E. van Houten, ‘Amsterdamsche 
Vraagstukken’, De Bouwwereld 19 
(1920) 34, p. 271-273. Van Houten is 
vooral bekend geworden vanwege zijn 
streven op nieuwbouwpanden oude 
gebeeldhouwde geveltoppen opnieuw 
aan te brengen. Zie: W. Schoonenberg. 
‘De Van Houtenmonumenten. Een 
reconstructie van de werkwijze van 
bouwinspecteur Eelke van Houten 
(1872-1970)’, Bulletin KNOB (2012) 4, p. 
221-231.

31 saa, toeg.nr. 5180, inv.nr. 7970 (3585 
pw 1920).

21 Algemeen Handelsblad, 2 maart 1920. 
22 Algemeen Handelsblad, 6 en 13 maart 

1920.
23 De Telegraaf, 27 februari 1920. Een 

krantenknipsel met de bekend-
making en een groot aanplakbiljet, 
Kennisgeving nr. 282, bevinden zich 
in het archief van pw. In de kennis-
geving staat dat de plankaart in het 
stadhuis ter visie ligt van 28 februari 
t/m 12 maart 1920. Bezwaren kun-
nen tijdens deze termijn schriftelijk 
worden ingediend. saa, toeg.nr. 5180, 
inv.nr. 7928; inv.nr. 7987. 

24 C. Visser, ‘De verandering aan het 
Spui te Amsterdam’, De Bouwwereld 19 
(1920), p. 15; p. 116-117.

25 Algemeen Handelsblad, 18 april 1920.

gevreesde aantasting van het stadsschoon te voorkomen. Aller-
eerst stelde hij voor het bouwproject naar de Spuistraat en de 
Nieuwezijds Voorburgwal te verplaatsen, ‘die men bezwaarlijk 
leelijker kan maken, dan zij door de demping reeds geworden 
zijn’. Hij eindigde zijn betoog met de hamvraag: ‘Hebben zij [de 
banken] om de Spui-Singel-Heerengracht oplossing gevraagd, of 
is deze hun aangeboden?’ Polak vertrouwde het plan niet en kon 
slechts gissen naar de achterliggende motieven van pw en dnb. 
Hij was weliswaar raadslid, maar geen lid van de Commissie van 
Bijstand, waar in het geheim over de plannen werd gesproken. 
Polak was slecht geïnformeerd, waaruit we kunnen concluderen 
dat de vrees van de directeur van dnb dat sdap-raadsleden zich 
niet aan geheimhouding zouden houden onterecht bleek.

Het artikel sloeg in als een bom en werd onverkort afgedrukt 
in het Algemeen Handelsblad.21 dnb nam er kennis van, gezien het 
artikel in de knipselmap van de bank. De redactie van de krant 
voegde het commentaar toe dat de Leidsegracht geen gevaar liep: 
‘men heeft het ons ten Stadhuize herhaaldelijk verzekerd’. De 
discussie die in de raad achterwege was gebleven, kreeg nu zijn 
beslag in de krantenkolommen. In een ingezonden brief schrijft 
sdap-raadslid Jos Loopuit dat ‘de vrienden van onze stad en haar 
schoon (...) gerust [kunnen] zijn: de Leidschegracht loopt geen 
gevaar’. Integendeel, het maken van een nieuwe waterverbinding 
betekende volgens hem juist het behoud van de Leidsegracht.22 
Bovendien was er naar zijn mening geen enkel bezwaar tegen 
het dempen van de Beulingsloot en het verdwijnen van de Beu-
lingstraat. Integendeel, de nieuwbouw op deze locatie en aan de 
Spuistraat zou ‘in overeenstemming met de omgeving’ worden 
gebouwd. Wat er aan de Spuistraat zou verdwijnen was ‘heel 
lelijk’. Dat daar bankgebouwen verschijnen is ‘sedert jaren in onze 
stad meer en meer het gevolg van een moderne city-vorming, die 
niet is tegen te gaan’. Immers, ‘het verval van den ouden toestand 
onzer schoone grachten als woongelegenheid [is] een proces dat 
deels uit heel natuurlijke, deels uit economische oorzaken voor-
komt en door geenerlei maatregelen van overheidswege (...) zal 
kunnen worden tegengehouden.’ Hij zag de cityvorming als een 
natuurlijk en onvermijdelijk proces, toentertijd een gangbare 
opvatting.

bewonersverzet Op 27 februari 1920 maakte de gemeente 
de ‘onteigening ten algemeenen nutte’, waartoe was besloten op 30 
juli 1919, officieel bekend en publiceerde deze in De Telegraaf.23 De 
plankaart van het eerste deel van het plan lag twee weken ter inzage 
op het stadhuis. De Bouwwereld publiceerde een kaartje, gebaseerd 
op deze ter visie gelegde plankaart, bij een artikel geschreven door 
C. Visser, ambtenaar van Bouw- en Woningtoezicht.24 Kort daarna 
verscheen dezelfde tekening in het Algemeen Handelsblad.25 In het 
bijbehorende artikel werd gesproken van een ‘poortdoorgang, in 
de trant van den Rijksmuseumbouw’, waaruit blijkt dat de schrij-
ver niet op de hoogte was van de uitbreiding van het plan naar de 
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wijdere strekking’ die het stadsplan grote schade zouden kunnen 
toebrengen, zoals verbreding van de Leidsestraat, de Huiden- en 
Runstraat of Beren- en Wolvenstraat. Hieraan kon bij gebrek 
aan ‘een algemeen plan’ van verkeersverbeteringen niet worden 
meegewerkt.32 Het bouwplan trok ook de aandacht van de oud-
heidkundige verenigingen. In een gezamenlijk adres spraken de 
Bond Heemschut, het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, 
het Genootschap Amstelodamum en de Vereniging Hendrick de 
Keyser hun ‘ontsteltenis’ uit over de in het geheim opgestelde 
plannen die ‘een algeheele breuk in het beroemde en organisch 
zoo prachtig overwogen stadsplan’ teweeg zouden brengen.33 Het 
plan zou getuigen van een ‘gebrek aan eerbied voor het bestaande, 
en helaas toch al steeds meer verdwijnende schoon der stad 
Amsterdam’ (afb. 8a-d). Net als de buurtbewoners merkten de 
verenigingen op dat onteigening een algemeen belang moest die-
nen, waarvan hier klaarblijkelijk geen sprake was. De verenigingen 
stelden voor om de cityvorming niet in de grachtengordel, maar in 
de Spuistraat en Nieuwezijds Voorburgwal te laten plaatsvinden, 
die immers door de eerdere dempingen al behoorlijk ‘verminkt’ 
waren.34

In een brief van dertien kantjes aan de wethouder reageerde 
pw-directeur Andries Wilhelm Bos op het adres van de oud-
heidkundige verenigingen.35 De bedoelde doorbraak door de 
grachtengordel was volgens hem van groot belang, want dit zou 
‘een gedeeltelijke ontlasting van de Leidschestraat’ betekenen. 

32 Archief Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed (rce), Rijkscommissie voor 
de Monumentenzorg. Vertrouwelijke 
mededeelingen over de jaren 1919 en 1920 
en Notulen van de Vergaderingen van 
Afdeeling B, gehouden in het jaar 1920.

33 Algemeen Handelsblad, 7 mei 1920. Het 
adres werd tevens onverkort gepubli-
ceerd in: Maandblad Amstelodamum 
7 (1920), p. 41-42. Zie ook: ‘De ontei-
gening Spui-Singel-Heerengracht’, 
De Bouwwereld 19 (1920), p. 148-150 
en ‘Onteigening te Amsterdam’, De 
Bouwwereld 20 (1921), p. 129.

8a-d  Foto’s meegestuurd bij het adres 
van de oudheidkundige verenigingen: ‘De 
bedreigde Beulingsloot, gezien vanaf het 
Singel’ (8a),  ‘De Beulingsloot bij de Hee-
rengracht’ (8b), ‘De bedreigde huizen aan 
het Singel, ter plaatse waar het gebouw 
van de Nederlandsche Bank zou moeten 
verrijzen’ (8c), en ‘De bedreigde huizen 
aan de Herengracht, ter plaatse waar 
het gebouw van de Nederlandsche Bank 
zou moeten verrijzen’ (8d). De foto’s zijn 
gepubliceerd in: ‘Een zonderling onteige-
ningsplan’, Buiten, 29 mei 1920. Nationaal 
Archief (Nederlandsche Bank, 2.25.68, 
inv.nr. 16905)

34 Algemeen Handelsblad, 29 februari 
1920. Nieuwe Rotterdamsche Courant,  
1 mei 1920. Het eerste artikel blijft 
duister over het tweede plan, maar 
het tweede artikel beschrijft de 

onteigening aan de Spuistraat en 
Nieuwezijds Voorburgwal gedetail-
leerd, inclusief de mogelijkheid een 
nieuwe verkeersweg te breken door 
de grachtengordel van de Elands-

gracht naar de Rosmarijnsteeg.
35 saa, toeg.nr. 5180, inv.nr. 7969 (3499 

pw 1920), Brief van P.W. aan de wet-
houder, 21 juli 1920.
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bouwplannen dnb werkte aan de gemeentelijke wens naar 
de grachtengordel te verhuizen mee om een aanzienlijk groter 
kantoorgebouw te verkrijgen, iets wat de gemeente aan de Oude 
Turfmarkt niet toestond. Het bankgebouw aldaar was begin twin-
tigste eeuw te klein geworden.36 In 1916 werd toch een prijsvraag 
uitgeschreven voor een nieuw bankgebouw aldaar, maar deze 
planvorming werd abrupt afgebroken toen pw een groter bouw-
terrein bij het Spui aanbood. De voorwaarde was dat de bank 
haar eigendommen aan de Oude Turfmarkt zou afstaan, waar de 
gemeente het Binnengasthuis wilde uitbreiden.37 In 1920 maakte 
pw een grote kaart voor dnb, waarop de bestaande gebouwen 
aan de Oude Turfmarkt en drie voorgestelde bouwlocaties met 
elkaar werden vergeleken. De oppervlakten varieerden van 6.000 
m2 voor de Oude Turfmarkt (inclusief het gesticht St.-Bernardus) 
‘waarvan hoogstens te bebouwen 4.000 m2’; 5.100 m2 voor bouw-
terrein A (met een eventuele uitbreiding van ca. 500 m2); 5.000 m2 
voor bouwterrein B en 2.000 m2 voor bouwterrein C. De gemeente 
benadrukte dat slechts tweederde van het terrein op het Binnen-
gasthuis kon worden bebouwd als gevolg van de bouwverordening, 
waardoor de nieuwe locaties als het aantrekkelijkst uit de bus 
kwamen.38 Er werden door dnb voor deze locaties verschillende 
bouwplannen uitgewerkt. In het dnb-archief bevinden zich twee 
tekeningen van de stedenbouwkundige inpassing van het nieuwe 
hoofdkantoor van dnb in het gemeentelijk plan voor het Spui 
en omgeving (afb. 9 en 10). Waarschijnlijk zijn de ongesigneerde 
tekeningen van de hand van een medewerker van het architecten-
bureau van Ed. Cuypers.39 De opdrachtgever van het ontwerp was 
mr. Gerard Vissering, die al jarenlang een vriendschap onderhield 
met architect Eduard Cuypers voordat hij in 1912 president van 
dnb werd. Vissering was Cuypers’ belangrijkste opdrachtgever.40 
Vanaf 1912 trad Cuypers op als de exclusieve huisarchitect van 
dnb.41 De tekeningen van de stedenbouwkundige inpassing van 
het nieuwe gebouw hebben betrekking op ontwerp 3 en 4 van het 
bankgebouw. Cuypers moest in de voorgevel rekening houden met 
de gewenste oriëntatie op het vergrote maar schuin gelegen Spui-
plein. Ontwerp 4 is in dat opzicht een verbetering van ontwerp 3. 
De entree van het gebouw is geplaatst in een knik van de voorge-
vel, waardoor het gebouw, gezien vanaf het Spui, zich gunstiger 
toont. In overeenstemming met de ideeën van Camillo Sitte, een 
Oostenrijkse stedenbouwkundige die in deze periode groot aan-
zien genoot, werd een poging gedaan een gesloten pleinwand te 
creëren.42 Op deze wijze trachtte de ontwerper het plein, dat door 
de verkeersverbeteringen was opengebroken, weer een gesloten 
wand te geven. Door de situering van de geknikte gevel op het 
vergrote Spui kreeg het gebouw een monumentale ligging in de 
zichtas van het Spui. De ontwerper sloot hiermee aan bij de bedoe-
lingen van pw. Door de Beulingsloot te verplaatsen naar de Wijde 
Heisteeg kon een opening in de gevelwand, die zou ontstaan na de 
afbraak van de westelijke gevelwand van het Spui, worden verme-
den. De ontwerper ging overigens nog een stap verder. Ontwerp 4 

36 R. Bruning, ‘Het gebouw van de 
Nederlandsche Bank aan de Oude 
Turfmarkt. Een opmerkelijke staal 
van Amsterdamse architectuur uit de 
19de eeuw’, Maandblad Amstelodamum 
51 (1964), p. 126-138; G. Eijkelboom en 
G. Vermeer, Sobere waardigheid, 200 
jaar huisvesting van de Nederlandsche 
Bank, Amsterdam 2014, p. 58-60.

37 A.F. Kamp, ’s Konings Oudste Dogter. 
Kleine geschiedenis nopens wedervaren 
en onderkomen van De Nederlandsche 
Bank, Haarlem 1968, p. 56-57.

38 De kaart toont weer een andere 
geheime verkeersverbetering: de 
verbreding van het Spui tussen Kal-
verstraat en Rokin.

39 De tekeningen zijn gedateerd 11 en 12 
maart 1920 en hebben een monogram 
dk of kd. NL-HaNA, Nederlandsche 
Bank, 2.25.68, inv.nr. 16077. Voor 
dit project moeten veel tekeningen 
zijn gemaakt, maar die bleven niet 
bewaard.

40 B. Gerlagh, Ed. Cuypers, architect 
(doctoraalscriptie Universiteit van 
Amsterdam), Amsterdam 1979, p. 104, 
107. Zie ook: J.F.L. de Balbian Verster, 
‘Wijlen Eduard Cuypers’, Maandblad 
Amstelodamum 16 (1929), p. 17-19.

41 Cuypers maakte bijvoorbeeld de plan-
nen voor de uitbreiding van de bank 
aan de Oude Turfmarkt in 1922, nadat 
het Spui-plan van tafel was. Kamp,’s 
Konings Oudste Dogter, p. 58.

42 Camillo Site, Der Städtebau nach seinen 
künstlerischen Grundsätzen, Wenen 
1889. Vertaald in het Engels: City 
Planning According to Artistic Princi-
ples, Londen 1965. Voor ons doel is 
vooral van belang: hoofdstuk III over 
het besloten karakter van pleinen en 
hoofdstuk XI over de lessen die daar-
uit kunnen worden getrokken voor 
de moderne stedenbouw. Zie ook: 
G.R. Collins en C. Crasemann Collins, 
Camillo Sitte and the Birth of Modern 
City Planning, New York 1965

De directeur beklaagde zich over het misleidende karakter van 
de met het adres meegestuurde foto’s, die slechts de ‘fraaie 
hoofdlijnen’ van het water toonden die door het plan niet zou-
den worden gewijzigd. ‘Belangwekkende architectuur’ was er niet 
op te zien, terwijl de Beulingsloot ‘geen wezenlijk deel’ van het 
grachtenplan vormde. De verenigingen verzetten zich volgens Bos 
‘tegen elken maatregel die het oude opoffert’ en waren daarom 
geen ‘onbevangen raadslieden’. In het slopingsplan zo stelde hij 
verder, kwam ‘geen enkel perceel van historische waarde’ voor. 
Bovendien waren sommige panden ‘gedeeltelijk onbewoonbaar 
verklaard’. Het plan zou het stadsgezicht in zijn ogen juist verbe-
teren, want de overheid kon bij de onteigening bepaalde kaders 
stellen, zoals de toelaatbare bouwhoogte. Volgens Bos bestond 
er geen enkel bewijs dat de nieuwbouw niet in harmonie met de 
omgeving zou zijn. ‘Een groot aantal bankgebouwen [is] aan de 
hoofdgrachten opgericht, zonder dat een klank is geuit door de 
thans protesteerende verenigingen.’ Bos noemde als voorbeeld het 
net opgeleverde bankgebouw van Pierson & Co, Herengracht 206-
214, dat was opgetrokken in zeventiende-eeuwse stijl.

9 Plattegrond van het nieuwe bankgebouw en omgeving. 
Ontwerp 3, tekening 30, 11 maart 1920. Nationaal Archief 
(Nederlandsche Bank, 2.25.68, inv.nr. 16077).

10 Plattegrond van het nieuwe bankgebouw en omgeving. 
Ontwerp 4, tekening 33, 12 maart 1920. Nationaal Archief 
(Nederlandsche Bank, 2.25.68, inv.nr. 16077)
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12 Het Spui na de verbreding, gezien 
vanaf het Singel, 16 oktober 1930. 
Fotograaf onbekend, Stadsarchief 
Amsterdam (010009002386).

bouwplan op deze locatie met als enige verschil met de eerdere 
kaarten dat ook de andere hoeken van het nieuwe verkeersplein bij 
de Sint Luciënsteeg waren ingevuld (afb. 11).

fiasco Eind 1921 werd het voor dnb steeds duidelijker dat geen 
enkel Spui-plan op korte termijn haalbaar was. Op 15 november 
zette de president van dnb een streep door de plannen. De bank 
verwachtte dat de bouwkosten zeker tien miljoen gulden zouden 
bedragen en dat het wel tien jaar zou duren voor het gebouw opge-
leverd zou worden.45 Bovendien had dnb overwogen dat het ‘niet 
gewenst was, dat zij zelve een voorbeeld zou geven tot amoveren 
van vele woningen’. Dat dnb gevoelig was voor de publieke opi-
nie blijkt uit het feit dat zij diverse artikelen en krantenknipsels 
bewaarde.46 Burgemeester Tellegen verklaarde dat hij ‘ten deele 
met leedwezen’ dit besluit vernam, omdat hij had gedacht dat 
‘daarmede eene groote verbetering in dit stadsdeel verkregen 
had kunnen worden.’ De kwestie kreeg nog een staartje omdat de 
gemeente dnb de kosten in rekening bracht voor het maken van de 
plannen. De bank betaalde zonder morren 12.792 gulden.

Het Spui-fiasco leidde tot kritische vragen in de gemeenteraad, 
waarbij vooral pw het zwaar te verduren kreeg. Het sociaal-demo-
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44 NL-HaNA, Nederlandsche Bank, 
2.25.68, inv.nr. 16096.  

45 NL-HaNA, Nederlandsche Bank, 
2.25.68, inv.nr. 16093.

46 Zie ook de conclusie van Kamp, 
’s Konings Oudste Dogter, p. 57. 

11 Kaart van de nieuwe rooilijnen en 
de bouwterreinen A, B en C bij de brief 
van 14 juni 1921. Nationaal Archief 
(Nederlandsche Bank, 2.25.68, inv.nr. 
16096).

bevat nog een andere stedenbouwkundige verbetering op ontwerp 
3: het ontwerp voorzag in een extra brug over het Singel in het 
verlengde van de verkeersroute Runstraat-Huidenstraat. Door de 
verwijdering van het verkeersobstakel van de Heistegen bood dit 
plan zicht op een eventuele verkeersdoorbraak door de grachten-
gordel langs deze route. Bij pw genoot, zoals we hebben gezien, 
een verkeersdoorbraak op de route Berenstraat-Wolvenstraat de 
voorkeur.

De onderhandelingen tussen pw en dnb verliepen naarmate de 
tijd voortschreed steeds stroever, vooral nadat directeur Van Tien-
hoven zijn collega Van Vollenhoven telefonisch had geïnformeerd 
over het bewonersverzet en zeker nadat een juridisch adviseur 
had gemeld dat het nog zeker vijf tot zeven jaar zou duren voor-
dat de bouw kon beginnen.43 De onderhandelingen stagneerden, 
zeker nadat dnb een specificatie vroeg van de te verwachten 
onteigeningskosten die de bank geacht werd te betalen. In maart 
1921 was dnb niet meer geïnteresseerd in locatie A tussen Singel 
en Herengracht en ging onderzoeken of locaties B en C aan de 
Nieuwe zijds Voorburgwal geschikter waren. Na verzoeken daartoe 
van dnb besloten de Rotterdamsche Bankvereeniging en de Java-
sche Bank af te zien van de vestiging van hun instellingen aldaar. 
Uit de correspondentie daarover met laatstgenoemde blijkt dat de 
belangrijkste reden voor het uitwijken naar deze locatie ‘de bezwa-
ren van de verdedigers voor het behoud van het oude stads-aspect’ 
waren.44 De bank vreesde jarenlange juridische procedures. Op 14 
juni verstrekte pw aan dnb nieuwe plankaarten voor het beoogde 
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cratische raadslid Zeger Gulden merkte op dat de dienst zoveel 
plannen maakte, ‘dat, kwamen zij alle tot uitvoering, de halve 
stad reeds zou zijn afgebroken’.47 De burgemeester probeerde pw 
uit de wind te houden door de bank de schuld te geven. Gulden 
sloot zich daar bij aan en merkte op dat de bank pw aan het werk 
had gezet. De werkelijkheid was precies andersom. In de brief 
aan Gedeputeerde Staten uit 1920 had wethouder Wibaut immers 
geschreven dat de wens van dnb om een nieuw hoofdkantoor 
te realiseren ‘niet de aanleiding tot het plan (is) geweest. Hoofd-
zaak is de dringende noodzakelijkheid tot verkeersverbetering; 
de wensch van de Nederlandsche Bank (...) is niet meer dan een 
gelukkige bijkomende omstandigheid, welke de uitvoering van 
het plan reeds thans mogelijk maakt.’48 De burgemeester deed in 
dezelfde raadsvergadering een onthullende uitspraak: ‘Wij laten 
die plannen betalen door belanghebbenden. Wij zouden aldus 
een verkeersverbetering van het Spui gekregen hebben, die ons 
geen cent kost. Dit gebeurt nu niet en valt te betreuren.’49 De ware 
bedoeling van de gemeente was niet projectontwikkeling, maar 
verkeersverbetering. Het Spui-plan is het voorbeeld bij uitstek 
van een adhoc-verkeersplan binnen de vooroorlogse benadering 
van pw om de gehele binnenstad aan te passen aan de eisen van 
het verkeer en de cityvorming, waarvoor projectontwikkeling als 
breekijzer werd gebruikt.50 Eén klein onderdeel werd wel uitge-
voerd: de verbreding van de toegang van het Spui vanaf het Singel. 
Een mager resultaat afgemeten aan de ambities van pw. De kosten 
daarvan kwamen geheel voor rekening van de gemeente (afb. 12).51

Vanwege het Spui-fiasco kreeg dnb in 1927 alsnog toestem-
ming om uit te breiden aan de Oude Turfmarkt. Een uitbreiding 
die ‘algemeen gewaardeerd’ werd, omdat het stadsgezicht in stand 
bleef: de uitbreiding kwam tot stand achter de bestaande gevel-
wanden.52 Geschrokken door de commotie die het Spui-plan had 
opgeroepen, koos de bank aan de Oude Turfmarkt voor een voor 
die tijd nieuwe benadering: herbestemming in plaats van sloop 
en nieuwbouw. Architect A.A. Kok restaureerde de panden Oude 
Turfmarkt 141-145. Deze benadering was in de jaren twintig nog heel 
ongebruikelijk en kan alleen begrepen worden in de context van de 
mislukking van de Spui-plannen. Op deze manier liet de bank zien 
geenszins de schender van Amsterdams stadsschoon te zijn, zoals 
Polak had beweerd. 

De tegenstanders van de Spui-plannen vermoedden dat achter 
de projectontwikkeling een verborgen agenda voor het afbreken van 
de oude stad voor het moderne verkeer schuilging, meer verregaand 
dan de verkeersverbeteringen die officieel werden voorgesteld. Dat 
vermoeden bleek juist. Het niet gerealiseerde Spui-plan kan dan 
ook worden beschouwd als een schakel in de ontwikkeling van het 
denken over en het omgaan met de binnenstad. Het was voor de 
stadsbeschermers een mijlpaal: tot voorheen was het alleen moge-
lijk gebleken grachtendemping te beletten, nu werd voor de eerste 
keer een belangrijke vorm van cityvorming, bestaande uit onteige-
ningen, tegengehouden.

47 Gemeenteblad (1921), afd. 2, p. 2470-
2471. 
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49 Gemeenteblad (1921), afd. 2, p. 2464.
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Mokum of I amsterdam? 
Amsterdamse notitie — opinie en 
actualiteit

Sinds kort hangen er affiches in de stad met een nieuwe citymar-
ketingslogan. Daarin wordt Amsterdam ouderwets gepromoot als 
‘Mokum’ (afb. 1). De slogan vertelt in variaties op een vast stramien 
wat Amsterdam tot Mokum maakt: ‘Carré maakt Amsterdam 
Mokum’, ‘ndsm maakt Amsterdam Mokum’, ‘Hazes maakt 
Amsterdam Mokum’, enzovoort. Directe aanleiding voor de cam-
pagne was de herstart van het openbare leven na de wekenlange 
lockdown ter bestrijding van corona. De affiches zijn bedoeld om 
Amsterdammers – toeristen zijn er immers nog niet zoveel – te 
stimuleren erop uit te gaan in hun eigen stad, ter ondersteuning van 
lokale culturele instellingen en ondernemers.1 Maar er is veel meer 
te zeggen over de affiches. 

De nu geafficheerde identiteit is die van een stad die economisch 
weliswaar een internationaal centrum is, maar qua atmosfeer aan-
voelt als een dorp: Mokum. De tegenpool van dat beeld is Amsterdam 
als wereldstad, de gelijke van Londen, Parijs, New York en Tokyo. 
Gedurende de hele twintigste eeuw hebben deze twee tegenpolen om 
het hardst getrokken aan de identiteit van Amsterdam, zoals Piet de 
Rooy laat zien in het laatste deel van Geschiedenis van Amsterdam, met 
als veelzeggende ondertitel Tweestrijd om de hoofdstad.2

De tegenstelling is ook aanwezig tussen het internationaal 
befaamde ‘I amsterdam’ en het nu afgestofte Mokum. Ondanks de 
negatieve associatie met massatoerisme die I amsterdam tegen-
woordig oproept, is de slogan nog steeds in gebruik. Ook op de 
Mokumaffiches staat I amsterdam, hoewel vrij onopvallend.

I amsterdam werd in 2004 geïntroduceerd als de nieuwe slogan 
voor de stad, als onderdeel van een geheel nieuwe branding van het 
merk Amsterdam, zoals dat in citymarketingtaal heet. In opdracht 
van de gemeente kwam adviesbureau Berenschot met een plan voor 
de verbetering van het imago van de stad.3 Berenschot preciseerde 
het bestaande imago met zestien verschillende karakteristieken 
– in het rapport ‘dimensies’ genoemd. In een diagram werd gevi-
sualiseerd in welke mate elk van de zestien dimensies bepalend 
was voor het beeld van de stad bij buitenstaanders en bij de eigen 
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