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In de Volkskrant van 28 december 2011 schreef de architec-
tuurcritica Hilde de Haan een lovend verhaal over de architec-
tuur van HP architecten voor De Pijp. Vier sterren maar liefst 
kregen ze voor de subtiele detaillering en de manier waarop ze 
het licht in de nieuwbouw hebben binnengehaald.

Ook voor de bewoners blijkt de nieuwbouw een succes te zijn. 
Het is gelukt om nieuwe woonkansen te creëren voor mensen 
die nu vaak de buurt verlaten: jonge gezinnen en ouderen. 
De buurt blonk uit in oude, krappe, gehorige woningen, die 
voor studenten en creatieve jonge mensen geweldig zijn. 
Maar zodra deze mensen gezinnen vormen, dan knellen zulke 
woningen. 

En als met het klimmen der jaren ook het beklimmen 
van de steile trappen moeilijker wordt, dan zijn er weinig 
mogelijkheden om in de buurt te blijven wonen. Er zijn weinig 
appartementen met liften in De Pijp, en een scootmobiel kan 
helemaal nergens naar binnen. 

In overleg met de bewoners van de Hercules Seghersbuurt 
creëerden we ruimte voor 20 gloednieuwe appartementen mét 
liften en drie bedrijfsruimten. Dit soort woningen kan alleen 
gebouwd worden als je de oude panden vervangt; renovatie 
kan zulke kansen nooit bieden.

Ook in de Eerste Jan Steenstraat bleek nieuwbouw de beste 
optie te zijn. Daardoor konden we een aantal gezinnen aan 
een huis met een tuin in hun geliefde Pijp helpen. Drie stellen 
gingen zelfs nachten voor de deur liggen bij de makelaar 
voordat de verkoop zou starten. Nu die gezinnen er wonen, zijn 
ze dolblij dat ze in de buurt konden blijven. Dit boek geeft een 
inkijkje in hun leven en in hun huizen. 

Dit project laat zien dat het vervangen van oude panden een 
buurt kan verrijken, én het toont aan dat Ymere de ambities 
voor de buurt met deze nieuwbouw heeft waargemaakt. 

Ella van den Bergh
projectmanager Ymere

voorwoord
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in. In de kranten van 1900 verschijnen voor het eerst specta-
culaire rampfoto’s van onthutste Pijpbewoners voor bergen 
puin die vanaf de stoep beneden, schuin naar vier hoog achter 
oplopen.

Voor veel arbeidersgezinnen is de huur van een volledige etage 
nog veel te hoog en daarom worden de verdiepingen vaak rug 
aan rug in kleinere woonruimten verdeeld. Anderen drukken 
de huur door kamers aan studenten te verhuren, die sinds de 
oprichting van de Amsterdamse Universiteit in grote getale 
de hoofdstad zijn binnengestroomd. De krant schrijft zelfs 
dat studenten de kurk zijn waar de Pijp op drijft. Het dagelijks 
leven in de buurt wordt treffend omschreven met de woorden: 
de armoede, de prostitutie, de drank en de gezelligheid.1 In 
populaire liederen stelt Eduard Jacobs de schandelijke morele 
wantoestanden in buurt YY aan de kaak. Zijn ongenoegen 
betreft veelal dames die hun geld verdienen in de Albert 
Cuyp-, Govert Flinck-, of Jan Steenstraat, in die woestenij van 
architectuur.2 Terwijl Louis Davids in zijn Ode aan de Pijp zoete 
herinneringen aan de buurt bewaart, noemt Frederik van 
Eeden in de ‘Almanak van het Amsterdamse Studentencorps’ 
de hoge eenvormige grauwe huizen een beklemmende troos-
teloze gewaarwording. Als het even kan speelt het leven in de 
Oude Pijp zich af op straat of in de kroeg.

Wanneer de Nieuwe Pijp ten zuiden van de Ceintuurbaan 
wordt gerealiseerd, willen de architecten ruime woningen 
maken, die de arbeider in zijn vrije tijd thuis bij zijn gezin 
zal houden. En er verandert nog iets. Verenigingen en 
stichtingen op het gebied van volkshuisvesting krijgen vanaf 
nu financiële steun van de rijksoverheid. En als in 1905 het 
eerste uitbreidingsplan van Berlage wordt goedgekeurd, bouwt 
men woonblokken van een veel hogere kwaliteit, omringd 
door pleinen en parkjes. Het tweede uitbreidingsplan van 
Berlage uit 1917 richt zijn blik nog verder zuidwaarts, voorbij 
het nieuwe kanaal tussen Boerenwetering en Amstel. De 
bouwblokken zijn als aansprekende eenheid vormgegeven. 
Hier ontstaan de beroemde gevelwanden van de architecten 
van de Amsterdamse School. Er zijn prachtige doorkijkjes en 
pleintjes. De bewoners in dit stadsdeel willen niet langer bij de 
Pijp horen en noemen hun buurt consequent Plan Zuid, wat al 
gauw veel chiquer klinkt.

In de oorlog heeft de Pijp zwaar geleden onder de Nazi-
terreur. De bezetters en hun handlangers hernoemen het 
Sarphatipark en het standbeeld van de visionaire joodse dokter 

1 Jacob Israël-de Haan, 1904, Pijpelijntjes
2 Ton Heijdra, 1989, De Geschiedenis van De Pijp, romanfragmenten 
Herman Heijermans, 1897, Kamertjeszonde en W.A. Paap, Jeanne Colette

Sarphati wordt uit het park verwijderd. Hoewel het verzet 
in de Pijp hevig is worden er veel joodse mensen vermoord. 
In de ijssalon van de Van Woustraat maken schoolkinderen 
plannen om met een eigen knokploeg de joden tegen de NSB-
knokploegen te beschermen. De Ordnungspolizei valt binnen 
en de rellen worden neergeslagen met een afschuwelijke 
razzia, waarbij tientallen joodse Pijpbewoners naar concen-
tratiekampen worden weggevoerd. In de laatste strenge 
oorlogswinter is huisbrandstof zo schaars dat niet alleen alle 
bomen worden gekapt, maar dat ook het houtwerk wordt 
gesloopt uit huizen die eerder van hun joodse bewoners zijn 

beroofd. Na de oorlog is het sociale leven in de Pijp volledig 
ontwricht en zijn veel woonstraten geruïneerd. In de Govert 
Flinck- en Eerste Jan Steenstraat zijn veel woningen gestript 
tot enkel de stenen muren nog overeind staan. Wanneer 
deze panden na de bevrijding worden afgebroken ontstaat 
een lege plek, die vooralsnog het Govert Flinckpleintje wordt 
genoemd. 

de Pijp

De Amsterdamsche Courant in 1892: ‘Waaraan de Pijp haar 
naam dankt, kan men eigenlijk het beste zien ‘s morgens 
tussen acht en negen uur. Wanneer men zich dan posteert 
bij de Hemony-, Van Wou-, Van der Helst- en Ferdinand 
Bolstraten, die de feitelijke trechters voor de Pijp zijn, dan ziet 
men welk een stroom van mensen zich door die straten naar 
de oude stad spoedt; dan zijn het feitelijk lange brede pijpen, 
levende ‘wolken’ uitblazende naar dat deel van de stad waar 
de kantoren zijn, de zaken worden afgedaan’. Oorspronkelijk 
heet de Pijp Buurt YY, later de Rode Buurt, studentenwijk of 
zelf het Quartier Latin van Amsterdam – toen deze woon-
gebouwen in de Govert Flinck- en Eerste Jan Steenstraat 
werden gerealiseerd had de naam ‘De Pijp’ kunnen slaan op 
de tunnelbuis die onder de Ferdinand Bol gegraven werd. En 
dat niet alleen omdat tijdens de bouw de grondwaterspiegel 
angstvallig tot op de millimeter in de gaten werd gehouden. 
Jarenlang stuitte elk straatbeeld onherroepelijk op de gele 
kranen van de, voor een ondergrondse, toch tamelijk boven-
grondse bouwplaats. Pas met de toekomstige oplevering van 
die Noord-Zuidlijn, met de normalisatie van de Ferdinand 
Bolstraat, zal de nieuwbouw van HP architecten helemaal 
af zijn.

Eerst een korte geschiedenis van de Pijp
In 1866 stelt stadsingenieur Jacobus van Niftrik een 
monumentaal uitbreidingsplan voor Amsterdam op. De 
stad zal een nieuwe ring krijgen met pleinen en parken, die 

moet kunnen wedijveren met de uitbreiding van Wenen of 
Parijs. Tussen Stadhouderskade en Gerard Doustraat begint 

men de eerste woningen van dit plan te bouwen. Maar al 
snel blijkt de terreinophoging en ook de onteigening van de 
industriële kavels – met name die van de zaagmolens aan 
de Zaagmolensloot – veel te duur voor het stadsbestuur. In 
de gemeenteraad wordt het plan verworpen met als belang-
rijkste bezwaar dat bij onteigening de opbrengsten van de 
bebouwing niet aan particulieren zal toekomen. Tien jaar later 
ligt er daarom het heel wat pragmatischer plan van Jan Kalff, 
de directeur van Publieke Werken. Nu zal de stadsuitbreiding 
zoveel mogelijk door zelfbouwers ter hand genomen moeten 
worden. Als de gemeenteraad vraagt of dit plan dan niet 
erg eenvormig wordt en er geen grootse pleinen en parken 
zouden moeten worden aangelegd, antwoordt burgemeester 
Den Tex dat nu eenmaal: ‘[-] de liefde tot Rijksdaalders bij 
de menschen grooter is dan de liefde tot plantsoen.’ Het 
plan wordt goedgekeurd. De eerste bebouwing betreft 
68 arbeiderswoningen die worden opgetrokken aan het 
zuidelijke Zaagmolenpad. Er ligt hier een oude pijpsloot die 
wordt gedempt. Zo ontstaat er een 10 meter brede straat, 
wat volgens de verordening eigenlijk veel te smal is. In 1874 
wordt deze straat officieel ‘Govert Flinckstraat’ gedoopt. De 
Amsterdammers blijven deze smalle straat echter halsstarrig 
‘De Pijp’ noemen. En zo gaat de naam van de sloot over op 
de bebouwing. Ook de nieuwe straten die verrijzen, tot aan 
de rand met buurgemeente Nieuwer Amstel, worden al gauw 
met ‘De Pijp’ aangeduid. Uiteindelijk wordt ook de stinkende 
Zaagmolensloot gedempt, om weldra tot Albert Cuypstraat 
gemaakt te worden.

In die jaren zeventig van de negentiende eeuw verandert 
de financiering van de bouw, met de komst van de 
krediethypotheek. Banken gaan voor het eerst leningen 
verschaffen aan kleine bouwers die slechts een bescheiden 
kredietwaardigheid hoefden te tonen. Beiden speculeren 
op een snelle waardevermeerdering van de huizen door 
de aanhoudende migratie van arbeiders naar stad. De 
aangekochte grond en de nog te bouwen nieuwbouw kan 
zelf als onderpand worden ingebracht. Bij zowel banken als 
bij bouwers komt de bouw geheel in het teken van rente en 
aflossing te staan. Alles is gericht op snel geld verdienen met 
geleend geld en daarmee op goedkoop bouwen in zo kort 
mogelijke tijd. Dikwijls worden er slechte bouwmaterialen 
gebruikt: nat hout, half gebakken steen en te korte heipalen. 
De zojuist opgeleverde nieuwbouw stort dan ook regelmatig 

Voormalige houtzaagmolen buiten de Zaagpoort - 1881

Govert Flinckstraat - 1954
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In de jaren ’50 en ’60 overleeft de Pijp menige zucht tot 
‘city vorming’. Grootse visioenen van zes meter hoge 
viaducten dwars door de Rode Buurt worden naar het 
rijk der fabelen verwezen. Over de Boerenwetering komt 
geen nieuwe spoorlijn van Schiphol naar ondergronds 
eindstation ‘Museumplein’. Er worden in de Pijp geen 
blinkende kantoorkolossen, schitterende hotels of machtige 
bankgebouwen gebouwd. En ook de verkeerskundige 
schoonheid van de Wibautstraat blijft de buurt bespaard. 
Even is er sprake van dat in de Pijp een nieuw operagebouw 
zal verrijzen. Maar al wat gebouwd wordt is de toren van het 
Okurahotel aan het eind van de Ferdinand Bolstraat. Men 
heeft hier misgegokt; die opera verschijnt uiteindelijk aan het 
Waterlooplein.

Mijn vader fietste als kind naar school in de Pieter de 
Hooghstraat. Als ik nu met hem door zonnig Amsterdam 
loop, zegt hij vaak: ‘Maar vroeger was het eigenlijk 
best een grimmige stad.’ Eind jaren ’60 is de Pijp vooral 
probleemgebied. De Amsterdamse woningnood en de 
krakersbeweging voorkomen in de jaren ’70 de grootste 
leegstand, maar veel woningen zijn zeer bouwvallig. Pas als de 
buurt zichzelf actief organiseert, krijgt de Pijp een nieuw elan.  
Maar aan de vooravond van de stadsvernieuwing heeft slechts 
een enkeling nog oog voor het negentiende eeuwse karakter 
– misschien wel de negentiende eeuwse schoonheid – van de 
revolutiebouw. Meestal leeft die enkeling in de buurt zelf, en 
niet op het stadhuis. Daar worden grootse plannen gemaakt 
voor de buurt rond het Govert Flinckpleintje, waarbij slechts 
mooie huizenrandjes aan Ruysdaelkade en Ferdinand Bolstraat 
behouden kunnen worden. Voortvarend zal het gebied op 
de schop gaan om plaats te maken voor moderne, strikt 
genormeerde sociale huurappartementen. De buurtbewoners 
willen de panden zelf behouden, het stadsbestuur is slechts 
geïnteresseerd in de getallen van de volkshuisvesting. 

Pas als activistische buurtbewoners zoals Michael van 
der Vlis en Jan Schaefer zelf wethouder worden, wordt er 
echt geluisterd naar stemmen uit de buurt. De bestaande 
straten blijven gehandhaafd en er komt meer oog voor 
kleine initiatieven. Op de fundering van de Melkfabriek in 
de Eerste Jan Steenstraat wordt een appartementengebouw 
opgetrokken in een soort jaren ’70 versie van de Amsterdamse 
School. De prostituees vertrekken uit de Govert Flinckstraat 
en krijgen een plek achter de ramen van de nieuwbouw aan 
de Ruysdaelkade. Die nieuwbouw wordt gebouwd door het 
gemeentelijk woonbedrijf. Daarmee ontstaat de tamelijk 
unieke situatie dat de gemeente feitelijk zelf bordelen 
bouwt. 

Tussen Eerste Jan Steen- en Govert Flinckstraat wordt het 
honderd jaar oude pleidooi van de Vereniging Algemeen 
Belang Buurt YY alsnog ingewilligd. Er komt een onderdoor-
gang in de Albert Cuypstraat waardoor de Frans Halsstraat  
met de Dusartstraat wordt verbonden en fietsers een flink stuk 
kunnen afsteken. 
Wel komt er tamelijk grootschalige nieuwbouw rond het 
Govert Flinckpleintje. Het wordt nu vernoemd naar Hercules 
Seghers,3 de door Rembrandt bewonderde landschapsschilder, 
wiens prenten bij leven met ‘manden vol’ gebruikt werden om 
er boter en zeep in te doen.4 De Melkfabriekbuurt is Hercules 
Seghersbuurt geworden. Maar in de nieuwbouw is niets van 
de Oude Pijp te herkennen. De Rode Buurt is hier van rode 
baksteen; daar is alles mee gezegd. 

Dat verandert in de jaren ’90. Bewoners en bestuurders 
beginnen zich zorgen te maken over het verdwijnen van het 
negentiende eeuwse karakter van de Oude Pijp. Nu terug-
kijkend, was de stadsvernieuwing van de jaren ’70 en ’80 

vooral een sociale opgave; geen esthetische. Hoe comfortabel 
en betaalbaar die nieuwbouw ook is – wind en waterdicht en 
met balkonnetjes aan de straat – de buurt begint de een-
vormigheid van de stadsvernieuwing te betreuren. 
De oude panden waren niet enkel bouwvallig. Ze hadden ook 
bijzondere kwaliteiten, die in de vernieuwde straten gemist 
worden. De bouwblokjes waren klein en gevarieerd. Ze hadden 
vaak een hele hoge begane grond, met fraaie puien, zodat 

3 Ton Heijdra, 1989, De Geschiedenis van De Pijp
4 Samuel van Hoogstraten, 1677, Inleyding tot de Hooge Schoole der 
Schilderkonst

er onder in de smalle straat nog licht gevangen werd. De 
panden hadden flinke verdiepingen met grote schuiframen in 
diepe kozijnen. En er was mooi metselwerk, met sluitstenen, 
muurankerrozetten en balustrades van sierlijk smeedwerk. 
Er waren portieken met bijzondere voordeuren en vrolijke 
tegeltableaus. Er waren kroonlijsten, duivetillen en hijsbalken. 
Gerenoveerd zijn het parels in de stad. En dus komt er eind 
jaren ’90 een beeldkwaliteitsplan dat het nog resterende 
karakter van de Pijp bewaken moet.

Honderd jaar geleden was de Oude Pijp een nieuwbouwwijk 
van slechte kwaliteit. Amsterdam betreurde vooral het verlies 
van de buitenplaatsen en pleziertuinen in de Buitendijkse 
Buitenveldertse Polder, die onder een dikke laag zand 
waren verdwenen. De verhuurders van de net opgetrokken 
nieuwbouw werden direct al gewaarschuwd op te passen 
voor wanbetalers. Politiecommissaris H. Voordewind schreef 
in ‘De commissaris vertelt’ dat het hard werken is in de Oude 
Pijp omdat zich onder de kamerbewoners ‘veel goor volk’ 
bevindt.5 
Maar vandaag de dag staat diezelfde negentiende eeuwse 
revolutiebouw voor arbeidsmigranten tot ver over de oceanen 
bekend als een van de leukste plekken van de stad. De Oude 
Pijp heeft een geweldig internationaal karakter en een 
levendige sfeer. Studenten, kunstenaars en andere creatieve 
ondernemers bevolken de woonetages. Het Museumplein ligt 
op steenworp afstand. En direct naast Govert Flink- en Eerste 
Jan Steenstraat bevindt zich de leukste markt van Amsterdam. 
Nergens is er zo’n aantrekkelijke, geurige en kleurige 
smeltkroes van culturen. Voor velen is De Pijp het vrolijk 
kloppende hart van de stad. 

Woningcorporatie Ymere bezit veel oude panden in de 
Hercules Seghersbuurt; helaas verkeert een deel daarvan in 
slechte staat. Omdat men de buurt levendig en gevarieerd 
wil houden, doet Ymere in 2007 iets bijzonders. Er komt een 
plan dat spoedig de Negen Locaties wordt genoemd, waarbij 
renovatie en nieuwbouw in nauwe samenhang zal plaats-
vinden. Ymere wil de oude panden graag behouden. Alleen 
wanneer het echt niet anders kan – bijvoorbeeld omdat de 
panden sterk verzakt zijn – wordt er gesloopt. Dat geldt voor 
drie locaties. Ymere onderzoekt zorgvuldig, welke nieuwe 
functies en woonprogramma’s hier moeten en kunnen 
worden toegevoegd. 
In de Govert Flinckstraat is plaats voor twintig levensloop-
bestendige huurwoningen voor oudere bewoners uit de wijk. 
Het woongebouw krijgt een gemeenschappelijke huiskamer 
en een entree dichtbij de levendige, straks autovrije Ferdinand 

5 Ton Heijdra, 1989, De Geschiedenis van De Pijp

Bolstraat. Door hun verhuizing komt hun oude woning vrij voor 
anderen. Op de begane grond is plaats voor kleine bedrijfjes. 
Die mix van wonen en werken doet het prima in de Pijp. In de 
Eerste Jan Steenstraat kan iets bijzonders gedaan worden voor 
jonge gezinnen. Bij de komst van hun tweede kind verhuizen 
zij vaak snel de stad uit, naar een groter huis met tuin. Door op 
de twee locaties in de straat bijzondere woningen te bouwen, 
met tenminste drie slaapkamers en een zo groot mogelijke 
tuin of dakterrras, blijven zij hier wellicht wonen. Tegelijk 
met de bouw op de Negen Locaties wordt ook het Hercules 
Segherspleintje zelf opgeknapt en krijgen de woongebouwen 
rond het plein nieuwe entrees.

Smalle straten, portieken en kozijnhout
Bij aanvang van het ontwerp heeft HP architecten volledige 
gevelbeelden gemaakt van de straatwanden in het gebied. De 
schaal van de oude buurpanden is hier bepaald door het aantal 
woningen dat een kleine aannemer eind negentiende eeuw 
tegelijk kon bouwen. Ze ogen als losse pandjes in korte rijtjes 
van vier of vijf, maar hebben meestal gemeenschappelijke 
bouwmuren. Om de nieuwbouw een zorgvuldige plaats 
te geven in de bestaande gevelwand moeten deze tijdens 
het ontwerp steeds samen worden bekeken. Steeds moet 
er oog blijven voor de precieze aansluitingen. Door het 
gebruik van die straatwandfoto’s vraagt elke maquette 
of tekening aandacht voor wat er staat. Dat bleek niet zo 
eenvoudig. De straten zijn zo smal dat het vervaardigen van 
een totaalbeeld veel lastig plak- en knipwerk vergt van heel 
veel kleine vervormde fotofragmentjes. Er is iets dat je niet 
op aanzichtfoto’s zien kunt, en alleen ervaart als je vaak in 
de smalle straten van de Oude Pijp komt. Je merkt dat je 
de gevelcompositie nauwelijks in één blik kunt vangen; je 
loopt en kijkt er langs. Wat je ziet zijn vooral de zijkanten 
van de raamgaten in het metselwerk en de diepte van het 
kozijnhout. In de Pijp worden de straten licht en vrolijk van 
de dagkant van het witte hout. En het metselwerk is altijd 
tegelijk veraf als heel dichtbij. In perspectief geven de oude 
metselwerkverbanden mooie lange lijnen; dichtbij kan je het 
bijzondere versieringspatroon haast aanraken.
In de nieuwbouw is het langsbeeld leidend geworden. In 
de Govert Flinckstraat is de lange gevelwand op de begane 
grond in drieën verdeeld. Zo hebben de entree’s van het 
woongebouw en die van de kleine bedrijven elk een eigen 
pui met een strakke lijst van wit beton gekregen. Er zijn zware 
houten deuren gemaakt, die elektrisch geopend worden. De 
eerste tot derde verdieping zijn in staandverband gemetseld. 
Hier en daar is de gevel iets naar voren geschoven en zijn de 
ramen dieper. Wie goed kijkt ziet dat dit precies strookt met 
de slaapkamers van de appartementen. Ook is het hekwerk 

De open plek van de voormalige melkfabriek Holland - 1978
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hier wat dikker dan bij de woonkamers. Dit levert naast een 
gevarieerd gevelritme van schijnbaar kleine pandjes, ook wat 
extra privacy op. De grote ramen halen veel licht naar binnen 
en geven de bewoners een weids uitzicht op de straat. Ze 
hebben diepe witte kozijnen gekregen en kunnen allemaal 
open als een frans balkon. Wie in de straat omhoog kijkt ziet 
dat de witte kroonlijst strak doorloopt. Daar worden alle kleine 
gevelsprongen weer verbonden tot één gebouw.

Een vrolijk accent in de oorspronkelijke architectuur van de
Pijp zijn de tegeltableaus in de portieken. Wanneer de 
kleurige tegels op de zijwanden ’s avonds mooi worden 
aangelicht geven ze de straat een vrolijk aanzicht. Wat opvalt 
is, dat hoe ingrijpend de panden vaak ook zijn verbouwd, 
de oorspronkelijke betegeling van de portieken wonderwel 
bewaard gebleven is. De volledige panden waren vaak eigen-
dom van verschillende mensen. Er was altijd wel een eigenaar 
die niet mee wilde betalen om de boel naar de laatste mode 
(weg) te renoveren.
Maar de prostitutie aan de Boerenwetering is misschien wel 
ouder dan de Pijp. Sinds hier de zeventiende eeuwse herberg 
de Stadlander met zijn pleziertuinen stond, waren er al allerlei 
‘inrichtingen’ om het publiek te amuseren. Tegenwoordig 
zitten de meisjes achter glas en vermeldt het bestemmingsplan 
keurig ‘+rp’ aan de Ruysdaelkade. Minder voorzien is dat de 
heren op damesbezoek de portieken in de Govert Flinck- en 
de Eerste Jan Steenstraat als urinoir gebruiken. En daar zijn de 
bewoners niet zo blij mee. In de Govert Flinckstraat is daarom 
een open, brede entree gemaakt, met slechts een smalle, goed 
verlichte rand vrolijke patroontegels in de ondiepe zijkant. 
Aan de Eerste Jan Steenstraat bevinden de portieken zich 
achter glas, waardoor de aangelichte wandtegels de straat in 
schijnen. 

Govert Flinckstraat
De binnentuin tussen Govert Flinkstraat en de Albert 
Cuypstraat is de smalste van de Pijp. HP architecten heeft 
hier niet slechts een galerij gemaakt om de appartementen 
te ontsluiten. Het is een verblijfsruimte geworden die deel 
uitmaakt van de binnentuin, ontworpen als een prachtige 
veranda. Gevels, vloeren en plafonds zijn met hout bekleed en 
er is een sierlijke stalen balustrade. Er zijn verbrede zitplekken, 
waar de woningen met een schuifdeur vanuit de werkkamer 
toegang toe hebben. Het meest bijzonder is de met glas 
omgeven houten bank die hier buiten de gevel hangt. Wie daar 
zit kan langs het gebouw naar de andere etages kijken.
Om beneden bij de liften te komen, lopen de bewoners vanzelf 
door de gemeenschappelijke huiskamer.
Hier is een kleine keuken, fauteuils en toegang tot de 

gemeenschappelijke tuin. Het maatschappelijk werk van het 
wijkcentrum heeft hier een klein kantoortje. Hun sociaal 
huismeester kan de bewoners hier spreken en van dienst 
zijn.

De levensloopbestendige appartementen hebben een aantal 
bijzondere kwaliteiten. Er is geen gang gemaakt, alleen een 
ruime hal. De grootste slaapkamer is met schuifdeuren van de 
woonkamer gescheiden. Open geschoven oogt de kamer nog 
wat breder en kan ook schuin door de slaapkamerramen naar 
buiten gekeken worden. De badkamer heeft een twee-zijdige 
toegang, vanuit beide slaapkamers. Zo kan er een rondje 
door het huis worden gelopen, maar het is bovendien handig 
wanneer iemand hulp nodig heeft. Het is mogelijk om de 
werk- of slaapkamer aan de veranda samen te trekken met de 
hal, al zal dat bij huurwoningen niet zo snel gebeuren. Op de 
bovenste etage hebben de woningen grote daklichten boven 
de eettafel en in de badkamer; je kunt er douchen onder de 
sterrenhemel. 

Eerste Jan Steenstraat
Wie de rustige gevels van de Eerste Jan Steenstraat ziet, zal 
waarschijnlijk niet vermoeden dat er zoveel verschillende 
typen woning achter huizen. Bij de twee bouwlocaties in de
Eerste Jan Steenstraat was uitgangspunt om gezinnen met
kinderen in de Oude Pijp te laten blijven wonen. Een buiten-
ruimte is daarvoor heel belangrijk. De indeling van de woon-
gebouwen is zo gemaakt, dat zoveel mogelijk woningen een 
grote tuin of dakterras hebben gekregen.

Op de begane grond en eerste verdieping hebben de woningen 
een eigen voordeur aan de straat en een diepe achtertuin. 
Er staat nog een oude kastanjeboom, die angstvallig ontzien 
is tijdens de bouw. Op de bovenste etages zijn er grote 
maisonnettes gemaakt, die hun woonverdieping onder het dak 
hebben, in directe verbinding met het grote dakterras. Om de 
woonkamers ruim te doen aanvoelen is er een daklichtstrook 
over de volledige breedte van de kamer gemaakt. Zo vangt de 
schuine dakgevel veel extra licht het huis in.  

Om het dakterras daadwerkelijk over drie of vier woningen 
te kunnen verdelen, is voor een bijzondere woningontsluiting 
gekozen. De tweede verdieping van het gebouw vormt daarbij 
een belangrijke schakel. De bovenste hoekwoningen worden 
op deze etage door een s-vormige trap verbonden met hun 
entree aan het trappenhuis. Op deze verdieping bevinden 
zich ook de enige gelijkvloerse woningen van het gebouw. 
Deze appartementen zijn dubbel breed, met zes ramen aan 
de straat. Hun plattegrond krult zich om de eerder genoemde 

hoekwoningentrees. Deze appartementen hebben een groot 
balkon gekregen. Wat is gestart als een heldere typologie, 
maakt in de Eerste Jan Steenstraat bijna alle woningen 
anders. 

Aan de straat hebben de woningen bergingen waar fietsen en 
fietskarren gestald kunnen worden. HP architecten ontwierp 
een trappenhuis waarin de opstelplaats voor een eventueel 
toekomstige lift als lichtschacht is benut. Zo schijnt overdag 
de zon achter in het trappenhuis en valt het strijklicht langs 
de houten latjes op de achterwand. ’s Avonds wordt de 
achterwand, net als de tegeltableaus bij de entree, met 
lampen aangelicht.

De ambitie om te verbinden
Wie goed zoekt vindt overal in de Oude Pijp kleine plastic 
tegeltjes op de gevels. Soms zijn ze meegeverfd, soms 
flink beschadigd en soms zelfs half gesmolten. De tegeltjes 
stammen uit de tijd van het Gemeentelijk Woningbedrijf 
Amsterdam, de voorloper van woningcorporatie Ymere. 
Elk tegeltje geeft aan dat er destijds voor 10.000 gulden is 
geïnvesteerd. Helaas voegen de zeshoekige tegeltjes zelf niet 
veel toe aan de wijk. Bij project de Negen locaties wil Ymere 
ook goed laten zien dat alle weloverwogen ingrepen met 
elkaar samenhingen. Ze zou graag opnieuw een verbindend 
element toevoegen. Nu geen treurig tegeltje, maar
iets dat daadwerkelijk bijdraagt aan de bouwprojecten en
de straat. Er wordt een terugkerende vergadering georgani-
seerd met alle architecten, die De Ambitie om te Verbinden 
wordt gedoopt. Uiteindelijk wordt Kunstenaar Dick van Hoff 
gevraagd een idee te lanceren en een ontwerp te maken. 
Samen met de architecten stoort hij zich aan de akelige straat-
verlichting, die aan een draad midden boven de rijweg een 
saaie douche van licht de straat in sproeit. Daarom maakt 
hij een familie van huisnummerverlichtingen, ambachtelijke 
keramische sculpturen, met  voor elk type project een eigen 
variant. De armaturen geven weer kleine lichtjes op de 
bijzondere gevels. 

De nieuwbouw – Flinck en Steen – sluit aan bij het goede wat 
de 19de eeuw hier heeft nagelaten. De gebouwen voegen zich 
op een moderne manier naar de oorspronkelijke gevelwand 
en houden de sfeer van Ruysdaelkade en Ferdinand Bolstraat 
levend. Maar het leven in de Pijp is sterk veranderd. In de 
vroeg twintigste eeuw speelt het zich vaak noodgedwongen 
op straat of in het café af. Veel etages zijn te druk bevolkt en te 
weinig comfortabel om er met 
plezier de dag door te brengen. In de jaren twintig proberen de 
architecten van de Amsterdamse School de bewoners in de 

Nieuwe Pijp in hun huis te houden. De huizen worden groter 
en er wordt wel van gezegd dat de ramen zo hoog in de gevels 
zijn geplaatst om de arbeider te houden van de verleiding van 
de straat. Na de beklemmende sfeer uit ‘de Avonden’  in de 
jaren ’40 en ’50 vlucht de jeugd in de jaren ’60 en ’70 de straat 
weer op. De buurt wordt eigendom van de bewoners en de 
huizen gaan open. Iedereen eet, drinkt en praat op terrasjes 
aan de straat. Op het dak van de woongebouwen in de Eerste 
Jan Steenstraat kan je uitkijken over een landschap van zelf 
gebouwde daktuinen en -terrassen. En straks verdwijnen 
de auto’s uit de Ferdinand Bolstraat en stapt men er in de 
metro. 
Er wonen nu minder mensen in de Pijp, maar er komen er 
meer van buiten. De huizen zijn verhoudingsgewijs veel groter 
geworden. Zelfs de nieuwe appartementen voor alleenstaande 
ouderen zijn groter en lichter dan de etages die grote 
arbeidersgezinnen zich hier vroeger  konden permitteren. 
Tuin, balkon, veranda of dakterras zijn goud waard in de stad. 
Ymere had de ambitie om te verbinden. HP architecten heeft 
die ambitie opgevat om de mooie 19de eeuwse straat te 
verbinden met wonen en leven anno nu.

Koen Mulder

Het lampje met huisnummer van Dick van Hoff
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‘Is jouw zoon ook soms vervelend?’ vraagt de vader als ik 
binnenkom. Het zoontje zit even op zijn kamer, hij wil niet 
luisteren.  
‘Ja’, zeg ik, en we praten even als vaders over onze zonen. 

Ik ben ook in het vorige huis van dit gezin geweest. Dat was 
hier honderd meter vandaan. Ik herinner mij de smalle lange 
trap naar drie hoog. Bovenaan de trap struikelde je over de 
Bugaboo en Maxi-Cosi. Het gezin leek uit de woning te barsten. 
Toen was de baby nog heel klein. Nu kan die al weer lopen. Een 
peuter dus, of is dat een dreumes?

‘Ja’, beaamt de vader als ik er naar vraag.  
‘Heerlijk is het dat we nu naar buiten kunnen.’ Hij wijst op de 
tuindeuren die open staan. ‘We zijn zo blij dat we hier, in onze 

buurt, een huis met een tuin hebben gevonden. Anders 
hadden we de buurt uit gemoeten.’

Als ik de net aangelegde tuin in loop komt het zoontje achter 
mij aan. Het fototoestel is erg interessant, maakt hij mij 
duidelijk. Als ik hem vraag of hij ook een keer op het knopje 
wil drukken, begint hij te stralen. Het knopje vervolgens weer 
loslaten vindt hij moeilijker.

‘Is er ook een bal?’ vraag ik aan het ventje. De foto dreigt wat 
statisch te worden. Het kereltje stuift naar binnen en komt 
enthousiast terug.  
‘Voetballen!’ roept hij en gooit de bal omhoog. Vader vangt de 
bal en rolt die terug. Net als bij mij hebben ook deze vader en 
zoon zo hun eigen manier van voetballen in de tuin.

voetballen in de tuin
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Dapper rijdt ze door de buurt. Als jong meisje is ze in de Pijp 
komen wonen. Voor ze naar de Govert Flinckstraat verhuisde, 
woonde ze honderd meter verderop. 
´Ik ga op mijn scootmobiel nog helemaal naar mijn dochter in 
de Bijlmer hoor.´ laat ze mij trots en luid weten. Ze vertelt veel 
over haar scootmobiel. Dat ze hem niet beneden mocht laten 
staan, maar dat die met de lift mee naar boven moet, en dat 
het bochtje de galerij op wat moeilijk gaat. 
Toen ik bij haar binnen kwam zag ik haar scootmobiel bij de 
voordeur staan opladen. 
´Hoe is het nu met uw zoon?’ De eerste keer, toen ik haar in 
haar oude huis ontmoette, heb ik de verhalen gehoord. Tien 
jaar lang had hij geen recht op een eigen woning en woonde 

hij noodgedwongen bij zijn moeder.  
‘Oh, die woont nu in de Spaarndammebuurt.’ Het is even stil 
en ze staart voor zich uit.  

De koffie is klaar. Ze heeft me niet gevraagd of ik het koekje 
wel wilde.  
‘Hoe vindt u het om nu hier te wonen?’ Vraag ik om de stilte 
niet te lang te laten voortduren. Die vraag fleurt haar op. 
‘Heerlijk is het! Weet je dat ik rummikub met de buurvrouw-
tjes? Ik ga hier nooit meer weg.’ Het huis bevalt haar, ze is 
zelfstandig, de buren zijn van haar leeftijd. 
 
‘En de mensen uit de buurt zie ik nog iedere dag.’

scootmobiel
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Op 11 augustus 2011 betrad ik voor het eerst de 
on-Amsterdams weidse entree van De Flinck, Wonen voor 
Ouderen in de Pijp; buurt berucht voor de smalle straten èn 
trappenhuizen. Nog voordat ik op de galerij van de vierde 
etage de woning 
binnenging, wist ik het: hier wil ik wonen. Het duurde even 
voor ik zekerheid kreeg. Een maand later kreeg ik de sleutels 
en eind oktober was de boel klaar. Ik liet de relatieve rust van 
de Entrepothaven van het Oostelijk Havengebied na 7 jaar 
achter me en kwam midden in de hectiek van de bruisende 
Pijp. Belangrijkste reden om te verhuizen was de noodzaak 
om – vanwege gezondheidsproblemen – snel iets met een lift 
te vinden. En ik vond dat in deze prachtige en comfortabele 
woning met alle voorzieningen om de hoek.  
Afwerking van de woningen en de gezamenlijke ruimtes 
is buitengewoon goed. Kwaliteit van bouwmaterialen en 
installaties is top. Vloerverwarming bracht me zonder 
problemen door de koudste winterdagen en de ventilatie 
maakte de zomerhitte draaglijk. En mocht het te heet 

worden op de bovenste etage dan was er de koelte van de 
hal beneden. Daar komt ook langzaam een regelmatige 
ontmoeting met andere bewoners tot stand op een 
tweewekelijks koffie-uurtje. Altijd leuk voor de goede en 
slechte nieuwtjes van en over medebewoners. Een zeer diverse 
groep waarvan een groot deel uit de Pijp komt. Zij kunnen veel 
van hun oude sociale contacten in stand houden. Anderen, 
die van buiten de Pijp kwamen, vinden kennissen onder hun 
nieuwe buren. En ik moet zeggen, in de eerste maanden in De 
Flinck had ik al met meer van mijn mede-bewoners gesproken 
dan in heel die zeven jaar in mijn portiek in het Oostelijk 
Havengebied. Kortom het is fijn wonen hier.
‘Dat zoiets in de binnenstad nog kan en dan voor die prijs.’ 
krijgen ik en mijn buren dan ook regelmatig te horen. 
Is er dan niks negatiefs te vertellen? Ja, er waren wat 
kinderziektes met de elektrische bediening van de deuren, de 
hemelwaterafvoer verloopt niet altijd zoals het moet en soms 
tikt de regen wel erg hard op mijn zolderraam.

Hein Verkerk

wonen in de Flinck
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