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pothuizen
nader bekeken
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Twee collega-stadsgidsen van 'Mee in Mokum' raakten in dis-
cussie omtrent het bijzondere pothuis van café De Druif op het 
Rapenburgerplein. Het volgt namelijk het pand de hoek om van 
Nieuwe Herengracht naar het plein. Dat had de één nergens an-
ders kunnen ontdekken, de ander vond een tweede exemplaar 
op de Herengracht, hoek Beulingstraat. Ze kwamen er niet uit 
en besloten onze redactie eens te mailen met de vraag: waarom 
niet ook elders bij gelijksoortige hoekhuizen?
Het antwoord was simpeler dan gedacht: het was uitdrukkelijk ver-
boden dat pothuizen de rooilijn de hoek om volgden. In de vroegste 

keur, voor zover gevonden, de 
Ordonnantie van timmeren 
en royen van 1565, wordt be-
paald dat pothuyskens maxi-
maal 5½ voet (Amsterdams) 
hoog en 4 voet diep mochten 
zijn. De helling van het afdak 
diende ‘n  ½ voet te bedra-
gen. In de praktijk was dit 
steeds een plaat natuursteen 
(Arduiner). Pothuizen moch-
ten alleen langs de vóórgevel 

gebouwd worden. Waarom de 
twee genoemde voorbeelden dan 
toch rond de hoek gebouwd zijn 
en er heel veel voorbeelden van 
pothuizen langs de zijgevel zijn,  
heeft alles te maken met de recal-
citrante aard van de Amsterdam-
mer. Voor het hardnekkig over-
treden van de keuren, de mid-
deleeuwse variant van ons BWT, 
APV, WVR en nog wat wetten 
en verordeningen en voor het ei-
genzinnige gebruik van de vrije 
ruimte waren ook historische re-
denen.
Jaap Evert Abrahamse verklaart in zijn boek De Grote Uitleg van 
Amsterdam het in gebruik zijnde deel van de openbare weg door 
aanwonenden, de ‘stoepenzone’, als volgt.
In het prille bestaan van Amsterdam lagen alle wegen op dijken, ka-
den en andersoortige verhogingen. De aanwonenden waren verant-
woordelijk voor het onderhoud en instandhouding van het dijkvak 
voor zijn grondstuk. Als er aan beide zijden aanwonenden waren, 
was de begrenzing precies op de as van de weg. Dit alles werd door 
de stad geregeld in de verhoefslaging. Uit dit gegeven ontstond de 
gewoonte van de aanwonenden een flink deel van de weg voor pri-
védoeleinden te gebruiken en zolang het verkeer er maar geen hin-
der van ondervond bemoeide de overheid zich daar zo min mogelijk 
mee. Zo werd – en wordt vandaag nog steeds – ingesleten misbruik 
tot gewoonterecht.

Links: Middeleeuws woon/winkel-
huis Nieuwendijk 75, met 
luifel en pothuis. 
Aquarel van Hendrik van 
Kranenburgh, 1774 
Afb: SAA

Rechts: Herengracht 232 met 
puthuis tegen de zijgevel 
Hartenstraat. Afb; VVAB



40

Fotoquiz Theo Bakkers Domein 2016

Hoe dat er uit zag hebben we een tijdje geleden in deze kolommen 
gezien toen het over winkels en hun voorlopers ging. Grote luiken 
voor de ramen werden overdag toonbanken met luifels erboven. Alle 
deuren en ramen draaiden naar buiten open, iets dat pas eind zeven-
tiende eeuw uitgebannen werd. Trappen vond je niet in middeleeuw-
se huizen; dat ging buitenom. Later ontstond uit de buitenwaartse 
trap de stoep. Elke vierkante meter woonoppervlak werd volledig 

uitgebuit en de meters die niet direct nodig waren werden verhuurd. 
Kelders en souterrains vonden gretig aftrek bij armoedzaaiers en 
kleine ambachtslieden. Die kregen een eigen ingang en mogelijk-
heden om waren uit te stallen. Ziedaar de geboorte van het pothuis.
De stoepzone is gedurende de Derde en vooral de Vierde Uitleg 
in de zeventiende eeuw uitgerijpt. De overheid werd de beheerder 
van de openbare ruimte en het aanleggen en onderhouden van stra-
ten. Een strook van 4 voet langs de gevel was ter beschikking van 
de bewoners om een stoep te kunnen maken. De pothuizen in de 
oude stad en in de Derde Uitleg werden gedoogd maar in de Vierde 
Uitleg ontmoedigd. Het middel dat zij daartoe hanteerde was een 
belasting op uitbouwsels, met uitzondering van de stoep. Die belas-
ting bestaat tot vandaag de dag in de vorm van precario. Die 4 voet 

Boven: Pothuizen Oudezijds Achterburgwal 210-212. Voorbeelden van gesloten 
pothuizen zonder toegangsdeur vanaf de straat en slechts een klein venster 
in een zijmuurtje. De pothuizen zijn volgens voorschrift langs de voorgevel 
aangebracht. Foto: SAA

Rechts: Pothuizen Oudezijds Achterburgwal 201, hoek Rusland. Dit is huis 'De 
Werkende Kuiper'. Er is een pothuis langs de voorgevel (OZAB) en een laag 
pothuis langs de zijgevel (Rusland) aangebracht. Foto: SAA
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en de kade was voor rekening van de bewoner te bestraten, de weg 
zelf was voor rekening van de stad, maar was natuurlijk allang in de 
grondprijs doorberekend. Wat ons voor het stadsbestuur inneemt, is 
het feit dat de betaling van deze precario niet aan de stad maar aan 
de rentmeesters van het Aalmoezeniershuis plaatsvond.
De term pothuis zou ontstaan zijn uit het puthuis, tenminste volgens 

Boven: Pothuizen Herengracht 77, hoek Korsjespoortsteeg. Niet in beeld is het 
gesloten pothuis langs de voorgevel. Tegen de zijgevel staan twee pothuizen, 
waarvan één met toegangsdeur. Foto: SAA

Rechts: Pothuis Herengracht 394, hoek Leidsegracht. Huis 'De Vier Heemskinde-
ren'. De vlakke hardstenen dekplaat van het tegen de zijgevel aangebracht 
pothuis fungeert asl stoepbordes. Foto: SAA
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Theo Rouwhorst in een artikel voor de Vereniging Vrienden Am-
sterdamse Binnenstad (VVAB). Bij gebrek aan waterleiding of een 
waterput ving iedereen regenwater op en bewaarde dat op een of 
andere manier. Dat gebeurde o.a. in opvangbakken tegen de gevel 
en onder de ramen. Om het water niet te laten vervuilen door straat-
vuil werd de opvangbak overbouwd met een puthuis. De redenering 
ziet Theo Rouwhorst ondersteund door een tekening van een huis 
aan de Herengracht, hoek Hartenstraat, waarop te zien is dat twee 
regenpijpen naar zo’n puthuis leiden (afbeelding pag. 39).

Waar men het wel over eens is, is dat pothuis niets met potten en 
pannen te maken heeft, ook al zijn er diverse voorbeelden van pot-
huizen gevonden die een keuken herbergden.
Er bestonden vele soorten pothuizen met typische vormen die uit 
het gebruik voortkwamen. De eenvoudigste waren gesloten pothui-
zen die alleen vanuit het huis bereikt konden worden en hoogstens 
een klein raampje hadden. Dit was ordinaire ‘landjepik’ ter vergro-
ting van het woonoppervlak ten kosten van de openbare ruimte. 
Pothuizen die wèl van buiten te betreden waren, onderscheiden zich 
in de afmeting van de toegangsdeur; van een luik voor een mangat 
tot een verhoogde toogdeur waardoor men bijna rechtop door naar 
binnen stapte. Als bijschrift bij de afbeeldingen laten we nog ver-
dere verdeling in typen pothuizen zien. 

Boven: Een voorbeeldig gerestaureerd pothuis langs de voorgevel van Vijzelgracht 
4, een der Wevershuisjes. Foto: SAA

Rechts: Op een foto uit ±1910 zit de schoenmaker in zijn pothuisje te werken.  
Foto: De Magische Stad
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Bij het doornemen van het tekeningenmateriaal (o.a. van archi-
tect G.J. Langhout) komen we naast alle oorspronkelijke calques 
en blauwdrukken van de hellingen en  werkplaatsen/loodsen soms 
zaken tegen die tot dan onbekend en onverwacht waren. Zo nu en 
dan blijkt dan weer dat wij nog lang niet alles weten van wat er bij 
de NSM en NDSM werf Oost, heeft plaatsgevonden óf had moeten 
plaatsvinden.

Dit artikel kwam tot stand op aangeven van Otto Meyer die ook de titelfoto 
maakte. Voor de tekst maakten we gebruik van de volgende uitgaven:
Pothuizen door J. Vriese, in: Ons Amsterdam jg.9 (1957) pp.205-209.
Illustrerende foto's bij dat artikel werden gemaakt door G.L.W. Oppenheim 
die zich in het Stadsarchief Amsterdam (SAA) bevinden. Wij danken voor 
de toestemming deze foto's te gebruiken.
De Grote Uitleg van Amsterdam, door Jaap Evert Abrahamse, Toth 2010.
Oog voor detail, aflevering Pothuizen, door Theo Rouwhorst in: tijdschrift 
Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) en digitaal 
te vinden via deze link.

"Men bergt eer duizend mannen in een pothuis, dan twee vrouwen kunnen leven in een groot huis".
Het gezegde: "Het zijn twee schoenlappers in een pothuis"  betekent:  "het zijn twee handen op één buik".
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