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6.02 Westerstraat, gemeente Amsterdam 

 
 

 

Inleiding 

In 2012 bij het 100-jarig bestaan van het museum is  ‘De Westerstraat, 

Amsterdam’ herbouwd die bestaat uit twee panden uit de Jordaan en de daar 

achtergelegen restanten van achttiende-eeuwse arbeiderswoningen, de 

achterbuurten. Het zijn de nummers 220 t/m 230 uit de Westerstraat in 

Amsterdam. 

De voorpanden zijn gebouwd in 1870 (nr. 226-228) en 1879 (nr. 230) ter 

vervanging van panden uit de achttiende eeuw. De arbeiderswoningen aan de 

achterzijde van het complex hebben een oudere geschiedenis. 

De eerste bebouwing gaat terug tot het begin van de 17e eeuw, toen er 

vermoedelijk een houten pakhuis stond uit 1619-1625. Het perceel was toen 

nog niet afgesloten door een huizenrij aan de straatkant. Het pakhuis is in de 

17e eeuw vervangen door stenen huizen. 

 De arbeiderswoningen die naar 

het Openluchtmuseum zijn 

overgeplaatst zijn uit omstreeks 

1720 en door de eeuwen heen 

aangepast en verbouwd. In de loop 

van de 20e eeuw is de 19e-eeuwse 

bovenste verdieping afgebroken en 

bleven alleen de begane grond en 

de eerste verdieping over. 

 

Vertelpunten 

- Stukje Amsterdam met een steeg/gang die naar de achterbuurt, de 
achterliggende woningen leidde 

- Werkplaatsen, pottenbakkers, smeden, enz. werden buiten de stad 

gebouwd zo ook bij de Jordaan 

Voor de sloop. 



 

6.02 Westerstraat, gemeente Amsterdam     -----     Pagina 2 van 12 

- In eerste instantie waren deze buurten buiten de stadsgrenzen soms met 

een weitje en een kleine boomgaard 
- De uitbreiding van de stad in de eerste helft van 17e eeuw 

zorgde ervoor dat deze in de stad kwamen te liggen en het 
gebied werd volgebouwd 

- De grachten waren van oorsprong poldersloten met 
hetzelfde patroon als de sloten   

- De grote huizen zoals in de Westerstraat werden voor de 
(achter)buurten aan de grachten gebouwd 

- Amsterdam kende eigenlijk in elke huizenrij wel stegen en 
gangen met achterbuurten 

-  
 

Basisinformatie presentatie 

De arbeiderswoningen achter de voorhuizen zijn in het museum herbouwd in 

de vorm zoals ze in 2001 in de Pottenbakkersgang zijn aangetroffen. 

De voorhuizen met de nummers 226-230 stonden op de oorspronkelijke locatie 

tegen elkaar. De Pottenbakkersgang lag tussen nr. 226 en nr. 216, het pand 

dat nu nog op zijn oude plek in de Westerstraat staat, vroeger de 

Anjeliersgracht. Het NOM miste de rechtermuur van de gang, die daardoor 

geen gang meer had. Om het verhaal van de Pottenbakkersgang toch te 

kunnen vertellen heeft nr. 230 in het museum de rol van nr. 216 gekregen en 

begrenst hier de rechterzijde van de gang. Het pand is bovendien aan de 

achterzijde een aanzienlijk stuk ingekort. De uitbouw waar een deel van de 

koffiebranderij in zat, is niet herbouwd. 

           De Westerstraat ter plaatse      en             in het Openluchtmuseum.  

 

Bij de herbouw is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van origineel materiaal. 

Veel delen waren echter zo slecht dat ze niet hergebruikt konden worden. Het 

originele materiaal, zoals de stenen van de gevel, is gebouwd rond een nieuw 

betonnen skelet. 

Patroon 
grachten en 

poldersloten 
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De bewoners 

In 1639 kochten Thonis en Dirk Fredericksz het houten pakhuis. Zij waren 

pottenbakkers van beroep en naamgevers van de gang. Archeologisch 

onderzoek  bracht inderdaad sporen aan het licht van een pottenbakkers-

werkplaats rond de Pottenbakkerssteeg. Het tichelkwartier waarin de 

Pottenbakkersgang lag, stond bekend om brandgevaarlijke ambachten als 

potten-, plateel- en tichelbakkerijen en de stadsgeschutgieterij. Deze 

ambachten lagen in de tijd van hun bouw buiten de stad om eventuele 

branden buiten de stad te kunnen houden. In de arbeiderswoningen uit 1720 

was het een komen en gaan van bewoners. De bewoners hadden beroepen als 

walmeester, zeeman, sjouwer, pakhuisknecht, conciërge, schoenmaker, 

dienstbode, linnenjuffrouw of naaister. 

 

Hiernaast de panden aan de 
Westerstraat in Amsterdam. Van 

rechts naar links: 
- de Pottenbakkersgang 

- de oorspronkelijk behangerij 
van H.Gasman met nu in het 

museum achter het 
dichtgeplakte raam het 

‘turkenpension’ en de dubbele 
ramen daarnaast zijn van het 

café van tante Stien 

- in het hoge huis daarnaast zit 
nu achter de dubbele deuren 

het postkantoor. 
Bron Archief Amsterdam, link 

Nr. 230 was in de negentiende eeuw in gebruik door smid Cornelisse die zich 

ontwikkelde tot fabriekseigenaar. Later namen enkele handelaren in 

levensmiddelen hun intrek in het pand. Na 1920 vestigde van Domburg er zijn 

koffiebranderij en later, tot 1951, Baljet, die niet alleen koffie, maar ook 

pinda's brandde. 

Nr. 228 was rond 1900 een winkel in 'koloniale waren', In 1936 betrok 

behanger Hendricus Gasman het pand met zijn gezin. Al snel nam hij ook 

nr. 226 erbij, waar eerder orgelmakerij Radius en broodwinkel Blom te vinden 

waren. In 1968 sloot Gasman zijn behangerij. Zijn nazaten exploiteerden beide 

panden tot halverwege de jaren tachtig geheel als pension voor gastarbeiders. 

Het Gemeentelijk Grondbedrijf kocht de panden. Een reeks krakers nam de 

leegstaande panden in gebruik als woonplaats. 

 

Verdieping 

Historische context 

De Jordaan is gebouwd in de zeventiende eeuw ten westen van de 

Prinsengracht als ‘Het nieuwe werck’. Het stadsbestuur ontwikkelde de wijk 

speciaal voor hinderlijke bedrijven en huizen voor ‘de mindere man’. Deze 

https://www.amsterdam.nl/kunst-cultuur/monumenten/publicaties/amsterdamse/4-scherven/
https://archief.amsterdam/beeldbank/detail/5a07fd21-d2b9-17ed-05b2-15166a89f49b/media/99b2801e-a318-7d2a-66c5-80677ce71133?mode=detail&view=horizontal&q=behangerij&rows=1&page=4
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derde stadsuitbreiding bood woon- en werkplaats aan een stroom 

nieuwkomers, onder anderen Franse hugenoten en Portugese joden. De flinke 

stadsuitbreiding was echter onvoldoende om de woningnood op te lossen. 

Slechts enkele decennia na de aanleg was de Jordaan al overbevolkt. Dit 

verergerde in de loop van de tijd. In de 17e en 18e eeuw werden er gangen en 

stegen aangelegd tussen de huizen naar achterliggende percelen waarop 

woonkazernes leefruimte boden aan arbeiders en andere meestal arme 

mensen. 

 

Aangepaste kaart van Amsterdam 1649, J. Bleau, 
bron commoms.wikimedia.org, link 

Rechts de Jordaan met de Anjeliersgracht (lichtblauw) en de locatie 

van de panden uit de Westerstraat en de Pottenbakkersgang. In het 
groene kader staat de Nieuwe Kerk en in het rode kader de oude 

waag op de Dam. Het blauw daaronder is het Damrak, en het blauw 
daarboven het Rokin dat uitkomt op de Amstel. 

Amsterdam kende bijzonder veel stegen (gangen) naar de achterbuurten. Op 

de afbeelding hieronder zijn die van de Goudsbloemgracht en het  Franse Pad, 

inmiddels de Willemstraat, weergegeven. Twee grachten noordelijker (nu vijf 

straten) dan de toenmalige Anjeliersgracht, nu de Westerstraat. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_Amsterdam_-_Amstelodami_Celeberrimi_Hollandiae_Emporii_Delineatio_Nova_(J.Blaeu,_1649).jpg
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In het museum zit in de steeg een kruidenierswinkeltje waar ook warm water 

en vuur werden verkocht. Daar kon men bijvoorbeeld 

een emmer warm water halen. Op de foto een water- en 

vuurman in de Jordaan, foto rond 1940 (bron 

geheugen.delpher.nl, link) 

De 17e- en 18e-eeuwse woningen verpauperden toen het 

inwoneraantal van de Jordaan opnieuw snel toenam, van 

54.000 in 1860 tot het indrukwekkende aantal van 

80.000 in 1900. Ernstige woningnood zorgde ervoor dat 

zelfs het meest armoedige krot kon worden verhuurd. 

Journalist Louis Hermans typeerde de Jordaan in 1901 

als het 'koninkrijk der sloppen’. Er was geen andere 

plaats in Nederland waar zoveel nauwe gangen te vinden 

waren die toegang gaven tot de duistere, armoedige 

wereld achter degelijke voorhuizen. 

Met de woningwet van 1901 kreeg de gemeente Amsterdam een instrument in 

handen om iets aan de slechte woonomstandigheden te doen. Maar de betere 

woningen die werden gebouwd, waren vaak niet betaalbaar voor de 

krotbewoners. Toepassing van de mogelijkheden van de wet liet mede 

daardoor lang op zich wachten. Niet eerder dan in de jaren twintig en dertig 

werden talrijke krotten onbewoonbaar verklaard. In de oorlogsjaren voltrok de 

aftakeling van de buurt zich in versnelde mate. Verlaten woningen en 

ontruimde krotten werden van boven tot onder benut als brandhout. Er vielen 

gaten in de wijk. Pas in de jaren ‘70 werd een begin gemaakt met de renovatie 

(stadsvernieuwing) van delen van de Jordaan. 

https://geheugen.delpher.nl/nl/geheugen/view?coll=ngvn&identifier=SFA03%3ASFA022807752
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Motivatie plaatsing in NOM 

Met de stadsvernieuwing in de Jordaan sneuvelden de meeste gangen, sloppen 

en krotwoningen die er nog waren. De Pottenbakkersgang was een van de 

laatste gangen waarin de stedelijke bouw met een bebouwde binnenplaats in 

tamelijk originele staat behouden was gebleven. Voor het NOM was juist de 

aanwezigheid van deze ‘achterbuurt’ achter de voorhuizen, die in veel 

Nederlandse steden voorkwam, aanleiding om het complex te werven. De 

Amsterdamse panden voegen bovendien een uniek stukje stad toe aan het 

Openluchtmuseum, dat toch vooral bekend staat om zijn boerderijen en 

agrarische collectie. 

De Amsterdamse panden zijn in 2002 als ‘de Pottenbakkersgang’ naar het 

Openluchtmuseum gekomen, vernoemd naar de gang die vanuit de 

Westerstraat leidde naar de arbeiderswoningen achter één van de twee 

panden. De naam van het project is voor de herkenbaarheid voor bezoekers 

veranderd in ‘Westerstraat, Amsterdam’. 

 

Achtergrondinformatie 

Protest tegen sloop 

In 1999 besloot de Commissie van Advies 'Bouwen, wonen en economie 

binnenstad' van stadsdeel Amsterdam-Centrum tot sloop van de panden. De 

panden moesten plaats maken voor een verzorgingshuis. De bewoonster van 

nr. 218 Johanna Bedeaux diende een verzoek in bij Monumentenzorg om de 

panden op de monumentenlijst te plaatsen. Ze kreeg steun van het Cuypers 

Genootschap, de Vereniging tot behoud van de Jordaan en de Vereniging 

Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad. 

In 2001 besloot de Gemeenteraad toch tot sloop over te gaan. De oproep tot 

behoud van de panden had wel tot gevolg dat de gemeente de unieke 

gebouwen anders ging bekijken vanwege de historische waarde. Artikelen over 

de naderende afbraak van de panden in Het Parool hadden de interesse van Ad 

de Jong (wetenschappelijk medewerker) en Jan Vaessen (toenmalige directeur 

van het NOM) gewekt. In september 2002 ondertekenden het stadsdeel en het 

museum een overeenkomst voor het verplaatsen van de panden 220-230 naar 

het NOM. 

Wat is er te zien? 

Er zijn vijf presentaties in de Westerstraat: een postkantoor uit de jaren ‘50, 

een Turkenpension, een Jordaancafé uit de jaren ’70 en een gang met 

restanten van arbeiderswoningen zoals ze in 2001 zijn aangetroffen. Op de 

eerste verdieping zijn twee filmzaaltjes en een educatieve ruimte ingericht. De 

gang met de restanten van arbeiderswoningen en het Turkenpension vertellen 

verhalen die echt aan het pand verbonden zijn. 

De arbeiderswoningen waren vanaf de achttiende eeuw bewoond, in 

wisselende gradaties van armoede. De ruimte waar het Turkenpension is 
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ingericht was daadwerkelijk een pension voor gastarbeiders. Het café en het 

postkantoor zijn toegevoegd als stedelijke elementen die een goed verhaal 

over de Jordaan kunnen vertellen. De levendige voorkant is nodig om het 

verhaal van de verborgen wereld in de gang te vertellen. 

De ondertitel van de Westerstraat is 'Komen en gaan in de Jordaan' en verwijst 

naar het thema migratie dat de vijf presentaties met elkaar verbindt. Bij het 

Turkenpension en de filmpjes op de eerste verdieping is migratie een 

hoofdthema. In de overige presentaties is migratie een onderdeel van het 

verhaal, zonder dat het de boventoon voert. 

De keuze voor periodisering van de presentaties is ingegeven door het verhaal 

dat iedere presentatie vertelt. Er is gekozen voor die periode waarin het thema 

migratie goed aan bod kan komen. De jaren 1950 in het postkantoor sluiten 

aan bij de naoorlogse immigratiegolf en Nederlanders uit de (voormalige) 

kolonies. Het t urkenpension vertelt het verhaal van Turkse migranten in de 

Jordaan in de jaren 1970. De trek van Jordanezen naar betere woningen buiten 

de Jordaan en de toestroom van studenten komt aan bod in het café. 

Pottenbakkersgang, 2001 

De Pottenbakkersgang is genoemd naar pottenbakkers die hier in de 17e eeuw 
werkten. Dergelijke smalle stegen leidden naar woningen op achtererven, 

gebouwd voor arbeiders. Door overbevolking en armoede raakten ze in de 19e 
eeuw verkrot. Aan de Pottenbakkersgang woonden omstreeks 1900 negen 

gezinnen in barre omstandigheden. 
Zoals eerder aangegeven is de steeg herbouwd zoals hij in 2001 is 

aangetroffen. De graffiti op de wand in de toegangsgang schetst vier thema's: 
Amsterdam in de Gouden Eeuw met de Jordaan als nieuwbouwwijk, de 

geschiedenis van migranten en Aletta Jacobs, de eerste vrouwelijke huisarts in 
Nederland, die gratis spreekuur hield voor de armen in de Jordaan. Het laatste 

thema is de schat van de Pottenbakkersgang: krotwoningen als erfgoed. 

 

Krotwoningen, 2001 

In 2001 besloot de gemeente Amsterdam tot sloop van de krotwoningen aan 
de Pottenbakkersgang. Dat leidde tot veel discussie want het zeldzame erfgoed 

is illustratief voor de leefomstandigheden van arbeiders in de 17e tot begin 
20ste eeuw. Tot 1900 zijn overal in Nederland nog uitgewoonde, overbevolkte 

krotwoningen te vinden. Na de woningwet van 1901 komen hiervoor 

langzamerhand betere arbeiderswoningen in de plaats. Wat lange tijd de 
gangbare huisvesting was voor de armen, is zeldzaam geworden. Dit unieke 

erfgoed van de armoede vormt de harde realiteit achter de idylle van de 
gezellige Jordaan. 

Na bouwhistorisch en archeologisch onderzoek zijn de panden in 
samenwerking met de gemeente Amsterdam afgebroken en naar het museum 

verplaatst. Ze geven een indruk van de verwaarloosde staat en sfeer anno 
2001. 
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Café Tante Stien, 1974 

De Jordaan heeft rond 1975 tientallen kroegen. Liefhebbers van opera vinden 
hun weg naar de Twee Zwaantjes, bij Co Meijer komen ‘de vaste jongens’ 

samen voor een gezellig potje biljart en voor een goed verhaal kun je terecht 
bij de pijp rokende ome Herman op de Noordermarkt. 

Café tante Stien is geïnspireerd op café De Koevoet, een kleine buurtkroeg uit 

de Lindenstraat. Tante Stien zwaait hier lange tijd de scepter. In 1972 neemt 
Frank Reinbergen de kroeg over. Met goedkope maaltijden weet hij studenten 

te trekken. De Koevoet herbergt dan een gezellige mengelmoes van 
oorspronkelijke Jordanezen en nieuwkomers. De borrel wordt er met een kop 

geschonken en op zondagmiddag klinken, bij de accordeon, luid de 
Amsterdamse levensliederen. 

 
Het Turkenpension, 1970 

Met de toenemende welvaart stijgt vanaf 1960 de Nederlandse behoefte aan 
werkkrachten. Naar Duits voorbeeld selecteren bedrijven gastarbeiders in 

Turkije. Een wervingscontract tussen Nederland en Turkije regelt hun komst. 
Vooral tussen 1964 en1967 komen veel Turkse arbeiders naar Nederland. De 

voormalige behangzaak van Gasman is in 1970 als gastpension in gebruik. Er 
wonen ook arbeiders uit andere landen, maar in de volksmond heet het toch 

‘Turkenpension’. De inrichting van dit pension is geïnspireerd op unieke 

beelden van fotograaf Koen Wessing in het Jordaanse pension De Tijdgeest. Ze 
tonen de Turkse arbeiders in hun dagelijks leven. Hoe wonen ze? Hoe ziet hun 

dag eruit? Wat zijn hun verlangens, dromen, herinneringen en ervaringen? 
 

Postkantoor, 1957 
Tot ver in de jaren ’80 van de twintigste eeuw heeft iedere stadswijk zijn eigen 

postkantoor. Aan het postkantoor kan niemand voorbij. Het is een druk 
knooppunt van communicatie en geldverkeer. Klanten bezoeken het niet alleen 

om postzegels te kopen en pakketjes te verzenden. Ze betalen er ook hun 
rekeningen, nemen geld op, storten geld op hun spaarbankboekje van de 

Rijkspostspaarbank en wisselen guldens om tegen buitenlandse valuta. Ze 
verzenden een telegram, voeren een telefoongesprek en regelen een 

luistervergunning voor de radio. 
In dit postkantoor zijn de sporen van de drie kerntaken van de PTT: Post 

Telegraaf Telefoon in de jaren `50. 

 

De kade 

In het NOM is de Westerstraat veranderd in een kade. De kade helpt een 
hoogteverschil te overbruggen en geeft bezoekers meteen het gevoel in 

Amsterdam te zijn. De kade is ingericht met Amsterdams straatmeubilair: een 
gemeentegiro-postbus, kroonlantaarns, Amsterdammertjes, een 

grachtenbankje, een kabelkast, een trafozuil met affiches. Ook de bestrating 

heeft een leven gehad in Amsterdam. In 2022 is er ook een zogenaamde 
plaskrul (een openbaar urinoir) geplaatst. 
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Linken 

- Pottenbakkersgang, nl.wikipedia.org, link 

- Oud Amsterdam, 1920, Youtube.com, link 

- 1927: Weg uit de sloppen en stegen van Amsterdam en naar buiten oftewel 

‘De stad uit!’, Youtube.com, link 

- Armoede in de Jordaan in de 20e eeuw, Anderetijden.nl, link 

- De Jordaan, koninkrijk der sloppen, link 

- Het harde leven in de Jordaan, link 

- De groei van de Amsterdamse grachtengordel 17e eeuw, begint met de 

Jordaan, link 

- Ingekleurde video over de Jordaan, link 

- Migratie door de eeuwen heen naar Amsterdam, YouTube.com, link 
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Pottenbakkersgang
https://www.youtube.com/watch?v=4i7wftZ4FPU
https://www.youtube.com/watch?v=MhT7Pz5G4RA
https://www.youtube.com/watch?v=1W-Xe245rqs
https://www.theobakker.net/pdf/jordaangangen.pdf
https://www.amsterdam.nl/nieuws/achtergrond/harde-leven-jordaan/
https://www.canonvannederland.nl/nl/grachtengordel
https://www.youtube.com/watch?v=C43G9lQ6G7E
https://www.youtube.com/watch?v=RDVYl35cID0
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Afbeeldingen 

 

De twee panden in het kader zijn naar Arnhem overgebracht. De gang lag 

rechts van het rechter pand. Door de panden van plek te verwisselen en iets 

uit elkaar te bouwen ontstond er alsnog een gang. 

 
Bron volgende foto’s: mokums.nl/openluchtmuseum_arnhem.html 

 

Het postkantoor medio jaren ’50. 
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Het café van taste Stien. 

 

Deel van een krotwoning. 
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Het kruidenierwinkeltje met ook warm water en vuur. 


