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BEKENDE SAMENWERKERS

Koos Keegstra: een
‘hopeloos moderne
architecte’ 1908-1997
Leo Pauw
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In de huizen van Samenwerking wonen sinds jaar en dag meer
of minder bekende Nederlanders. In deze rubriek staan we zo
nu en dan stil bij enkele van die ‘bekende Samenwerkers’ uit
het verleden. Om op die manier tegelijkertijd de geschiedenis
van de huizen en de bewoners van Samenwerking te belichten.
In dit nummer stellen we scherp op Jacoba Froukje Pot-Keegstra,
door Ileen Montijn omschreven als ‘die hopeloos moderne
architecte’, en inderdaad ‘dochter van’.

Harke Keegstra
(bron: familiearchief Keegstra)

We hadden natuurlijk ook
haar vader kunnen nemen.
Harke Keegstra was niet
alleen oprichter van onze
Samenwerking, maar ook 25
jaar lang directeur van de
Gemeentegiro Amsterdam.
Maar over hem weten de
bewoners van ‘Samenwerking’ al wel het een en
ander. Over zijn dochter
misschien veel minder. Zij
werd een van ’s lands eerste
vrouwelijke architecten en
haar bekendste wapenfeit
zou de Bijlmerbajes worden
(zie pagina 28).
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Vader Harke, als zoon van het schoolhoofd in Goutum geboren,
verliet Friesland na zijn opleiding tot boekhouder in Leeuwarden, en
huurde in 1903 in Amsterdam een huis op de Koninginneweg 247.
Hij kreeg een baan bij de belastingdienst van de gemeente, en trouwde in
1905 met onderwijzeres Wietske Posthuma. In het voorjaar van 1908
vroeg de toen negenentwintigjarige adjunct-controleur een gesprek
aan bij ir. J.W.C. Tellegen, directeur van de dienst Bouw- en Woningtoezicht van Amsterdam, en tevens de latere burgemeester van de
hoofdstad. Keegstra wilde zijn advies over een plan waar hij al een
tijdje mee rondliep: de oprichting van een coöperatieve woningbouwvereniging voor hogere ambtenaren. We weten hoe dat is afgelopen.
In datzelfde jaar - 1908 - werd hun dochter Koos geboren. Vader
Keegstra hield zich uiteraard bezig met de keuze van de architecten
voor de bouw van de huizenblokken van Samenwerking, en dus
kwamen architecten als Staal, Lippits en Van Epen geregeld
over de vloer, maar ook belangrijke figuren uit de Amsterdamse
volkshuisvesting als Wibaut en de reeds genoemde Tellegen.
Dochter Koos leerde hen allemaal kennen en ging vaak met haar
vader mee naar de bouwplaats. Ze had als kind al een grote
belangstelling voor ontwerpen en plattegronden van huizen,
en leek voorbestemd om architect te worden. Iets wat in die tijd
voor een vrouw volstrekt niet gebruikelijk was.
In 1936 haalde ze dan ook de krant. In De Telegraaf van 5 april 1936
schreef de interviewer: “Mej. Keegstra was het eerste meisje, dat
het diploma H.B.O. (Hooger Bouwkunst Onderricht) behaalde,
nadat deze cursus 27
jaar lang enkel mannelijke architecten had
afgeleverd. Wanneer
men Koos Keegstra
hoort vertellen hoe zij
na de H.B.S. te hebben
afgeloopen op de M.T.S.
te Haarlem het enige
meisje was te midden
van 300 jongens, hoe
zij een half jaar timKoos Keegstra bij haar afstudeerproject in 1934
(bron: Bulletin KNOB, 2017, 1)
merpraktijk achter de

rug heeft, en kozijnen kan maken als de beste, dan wordt men
onwillekeurig gefrappeerd door de rustige eenvoud, de bescheidenheid waarmee zij dit alles zit te vertellen; en zo er nog iets mocht
zijn blijven hangen van het ouderwetse denkbeeld, dat een vrouw,
die dergelijk werk verricht, onvermijdelijk een hoornen bril en jute
kleren moet dragen, dan zou een ontmoeting met haar voldoende
zijn om u van het tegendeel te overtuigen.”
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Die eenvoud en
bescheidenheid zou ze
behouden. We spraken
met haar dochter,
Frouke Dronkert-Pot.
Eigenlijk Froukje, naar
haar moeder, maar ze
liet al vroeg de ‘j’ uit
Froukje weg: “Ik vond
het niet passen bij mijn
lengte”. Frouke (73)
Frouke Dronkert-Pot (foto Leo Pauw)
woont samen met haar
man in het huis in de
Haringvlietstraat dat haar moeder (samen met haar vader) in 1955
liet bouwen, waarover straks meer. “Mijn moeder had niet het
karakter van haar vader. Ze wist precies wat ze wou, maar uitte zich
altijd op een rustige, vriendelijke manier. Ze ging haar eigen gang.”
De maakbare samenleving
Koos groeide op in een omgeving en in een tijd waarin idealen een
belangrijke rol speelden. Zowel vader Harke als moeder Wietske
waren actief in de coöperatieve beweging. Voor Harke Keegstra ging
het bij het oprichten van Samenwerking niet alleen om het bouwen
van huizen, maar ook om het scheppen van een beschaafde,
coöperatieve gemeenschap. Dat uitte zich in het stimuleren van
een ‘verantwoorde woninginrichting’ en een ‘rationele organisatie
van het huishouden’. Die rationalisatie van het huishouden paste
bij de toegenomen emancipatie van vrouwen uit de gegoede
middenklasse. Lees het rijke boek van Dorothee Oorthuys over Het
Nieuwe Huis en de onderliggende ideeën over de ‘bevrijding van het
huishouden’.
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Koos werd uiteraard door de tijdgeest beïnvloed. In datzelfde
interview in De Telegraaf in 1936 zette ze haar opvattingen over
het bouwen uiteen. Zij geloofde in de ‘nieuwe zakelijkheid’ en
efficiency. En daarbij had ze veel aandacht voor de positie van de
vrouw. “Eigenlijk is de vrouw nog steeds de slaaf van haar huis”,
vertelde ze in het interview. “Onze keukens zijn
in veel opzichten ongeschikt voor het werk dat
er verricht wordt, (…)
denkt u b.v. eens aan het
doen van de was: hoe
zelden is daarvoor
voldoende ruimte
beschikbaar! En dan het
drogen: op een lijn langs
het balkon, of in de tuin!
Om van de rommel bij het
koken niet te spreken!”
Na haar afstuderen
volgde Koos zelfs nog een
cursus op de huishoudschool om meer inzicht te
krijgen in de praktische
Koos Pot-Keegstra,
organisatie van woningen.
door onbekende fotograaf, ongedateerd
(bron: Het Nieuwe Instituut, Rotterdam)

Architectenbureau Pot & Pot-Keegstra
In 1938 trouwde ze met Joop Pot, die zij op de Academie voor
Bouwkunst had leren kennen. Ze richtte met hem hun eigen
architectenbureau op. Het echtpaar vestigde zich in Den Haag,
waar Joop Pot werkte bij de Rijksgebouwendienst. In 1941 keerden
zij terug naar de huizen van Samenwerking, naar de Nicolaas
Maesstraat, nummer 133hs, waar ze kantoor aan huis hadden.
In 1944 werd dochter Froukje geboren, wat tot enige ‘ruimtelijke’
problemen leidde. Frouke: “Ik had weliswaar een eigen kamer,
maar niet tussen negen uur ’s ochtends en zes uur ’s middags,
want dan stond er een tekentafel en werkte er een medewerker.

Dat was nog ingewikkeld toen ik de ziekte van Pfeiffer kreeg,
toen moest ik in het bed van mijn ouders.” Opa en oma Keegstra
woonden tot 1949 om de hoek, in de benedenwoning op de hoek
van de Banstraat en de Frans van Mierisstraat (op nummer 136).
Tot ze in 1949 naar Bentveld vertrokken, waar ze een door Koos
en haar man ontworpen huis lieten bouwen.
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Hun eerste grote opdracht kregen ze in 1939 en die zou de toon
voor hun latere werk zetten: flatgebouw Oranjehof aan de
Kostverlorenvaart in Amsterdam. Het is een van de eerste, zo niet
de allereerste galerijflat van Amsterdam. Het was bedoeld als
huisvesting voor alleenstaande, werkende vrouwen. Door deze
beperking was het mogelijk piepkleine eenkamerwoningen met
een klein keukentje te bouwen, iets wat in Amsterdam eigenlijk
niet was toegestaan. Het huishoudelijk reglement verbood
nadrukkelijk ‘samenleven in concubine’. De flat vol alleenstaande
vrouwen kreeg in de volksmond de bijnaam ‘de hunkerbunker’.
In 1975 is het gebouw gerenoveerd en werd het een normaal
flatgebouw met een verscheidenheid aan woningtypen.
Bouwen à la Hans en Grietje
Koos sprak zich dus nadrukkelijk uit voor de nieuwe zakelijkheid:
functie gaat boven schoonheid. Een sterk streven naar eenvoud en
functionaliteit, en het tegenhouden van elke overdaad. Die voorkeur
uitte zich ook in het huis dat Koos en haar man ontwierpen en
lieten bouwen voor henzelf, aan de Haringvlietstraat 12-14. Het
werd in 1955 opgeleverd en ook dat ging niet onopgemerkt voorbij.
Vanwege zijn strenge vormgeving kreeg het gebouw heel wat
kritiek te verduren. De Telegraaf repte van een ‘fantasie- en kleurloos
monster’. In een interview in diezelfde krant verdedigde Koos hun
ontwerp: “Ik verzeker u, dat de vormgeving van de thans ontstane
gevel oneindig meer innerlijke conflicten en geestelijke zweetdruppels kost dan die van een grillige, quasi-romantische villa
met allerlei in- en uitspringertjes en tal van tierlantijnen, die geen
wezenlijke functie vervullen. (…) Wij vinden de Hans-en-Grietjearchitectuur zo’n verloochening, dat wij haar verafschuwen.
Daarentegen menen wij dat onze gevel wel evenwichtig is. Hij is af.
Er kan niets aan vermeerderd of verminderd worden zonder dat
het evenwicht teloorgaat.”

Het huis werd
zowel woonhuis
als kantoor. Frouke
woonde er vanaf
f
haar 11e jaar.
Moeder Koos
en
werkte hard.
Frouke: “Het was
niet een moeder
die met een kop
thee klaarzat als ik
uit school kwam.
Ik mocht haar ook
niet storen. Ze
werkte vaak tot
acht uur ’s avonds,
we aten dan ook
veel buitenshuis.”
Frouke ging rond
haar 18e jaar uit
Artikel in De Telegraaf van 19 februari 1955
huis, maar keerde
rond haar veertigste terug naar het huis in de Haringvlietstraat, met haar gezin met
twee dochters. Haar vader was inmiddels overleden en het kantoor
beneden werd als woning voor haar moeder ingericht.

Il Joop

en

Koosje----

bouwden niet a la Hans
Grietje
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De Bijlmerbajes
Koos en haar man legden zich steeds meer toe op het ontwerpen
van wooncomplexen voor een specifiek soort bewoners, zoals
bejaarden en studenten. Wellicht vanwege die specifieke expertise
kregen zij in 1967 de opdracht voor wat je de parel in het oeuvre
van architectenbureau Pot en Pot-Keegstra kan noemen: de Penitentiaire Inrichting Over-Amstel, beter bekend als de Bijlmerbajes.
Ze begonnen er samen aan, maar net toen in 1972 de schetsontwerpen waren goedgekeurd, overleed haar man, waarna Koos het
werk afmaakte. Zo werd naar alle waarschijnlijkheid Amsterdam
de enige stad ter wereld die kan bogen op een gevangenis van een
vrouwelijke architect. Nu, een kleine veertig jaar later, wordt het
gebouw afgedankt.

Ik weet niet precies waarom, maar ik denk dat het sluiten en
slopen van de Bijlmerbajes de goedkeuring zou hebben kunnen
wegdragen van Koos Keegstra. De combinatie van haar maatschappelijke idealen met het wezen van een gevangenis heeft
altijd geschuurd. “Uiteindelijk is dat het mooie van ons beroep,”
zei Koos in een interview, “het facet menselijkheid.”
Zo gaat alles voorbij en ontstaat er altijd weer iets nieuws.
De interviewer in De Telegraaf in 1936 verwoordde het zo:
“En wanneer we afscheid genomen hebben, dan neem ik een indruk mee
van frisheid en moed en vertrouwen en een waarachtig beginnen, dat in
onze veel gesmade tijd misschien meer aanwezig is dan velen vermoeden.”
Architectenbureau Pot-Keegstra bleef tot 1988 bestaan, al maakte
Koos zelf geen nieuw werk meer. Wel bleef zij tot haar tachtigste
actief in verschillende organisaties en commissies. Ze overleed in
mei 1997, na enkele jaren van afnemende gezondheid, in Amsterdam.
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De Bijlmerbajes:
ingehaald door
de tijdgeest
Leo Pauw
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Elf jaar zat er tussen de opdracht in 1967 en de oplevering
in 1978. In die elf jaar veranderde ook de tijdgeest. Aan het
ontwerp lag de opvatting ten grondslag dat het doel van een
gevangenis niet was om gevangenen op te sluiten, maar om
deze vastgelopen mensen in een soort ‘hotel’ te helpen
herstellen. Een open instelling, gericht op resocialisatie.
Er kwamen geen cellen, maar ‘kamers’ die in ‘paviljoens’
werden gegroepeerd. De ramen hadden geen tralies. De zes
torens werden verbonden door een in humane kleuren
geschilderde binnenstraat met planten en winkeltjes.
Op het dak van iedere toren kwamen een ‘wandeltuin’ en
een ‘plateau voor sport- en spelactiviteiten’. Er werden
concerten gehouden. André Hazes kwam langs, Doe Maar,
Golden Earring. “Heel mooi hier. Warm aanbevolen”,
zei Herman Brood voor een optreden met een glimlach.

De goede bedoelingen bleken niet vol te houden. De Bijlmerbajes
werd geplaagd door ontsnappingen. Meer dan honderd in totaal.
Toen in 1994 zeven man verdween nadat ze een biljarttafel door
het raam hadden gegooid en via de brandslang omlaag waren
geklauterd, was de maat vol. Er werd besloten tralies aan te
brengen. Aanpassingen waren ook nodig door de veranderende
samenstelling van de bajesbevolking. De opzet werkte niet voor
keiharde criminelen of drugsbaronnen die met veel geld mazen
in de beveiliging wisten te vinden. Bovendien kwamen er meer
psychiatrische gedetineerden die een andere aanpak vergden.
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Juni 2016 werd de Bijlmerbajes gesloten. Het gebouw was op. Een
korte periode zijn er asielzoekers in gehuisvest, en op dit moment
is er een pop-up hotel dat gerund wordt door twintig statushouders.
Op de plek van de Bijlmerbajes komt een nieuwe woonwijk met
1.350 woningen: het Bajes Kwartier. Vijf van de zes gevangenistorens
worden gesloopt, één wordt omgebouwd tot ‘groene toren’.
Het wordt een autoluwe stadswijk met een mix van koop- en
huurwoningen. In de enig overgebleven gevangenistoren komt
‘een verticaal park’ en stadslandbouw. Het bestaande hoofdgebouw
wordt een ‘design cluster’: een plek voor internationaal gelauwerde
kunstenaars. Ook komen er horeca, een gezondheidscentrum en
een school voor voortgezet onderwijs. Volgens de plannen worden
alle gebouwen energieneutraal. Het grootste deel van de energie
komt van zonnepanelen, maar ook is voorzien in dakelementen
met ingebouwde windturbines. Organisch afval uit de wijk wordt
omgezet in elektriciteit. Bij het bouwen van de wijk wordt 98
procent van het materiaal uit de gevangenis opnieuw gebruikt.
De gevel van de bestaande verbindingsstraat vormt de plint van
woongebouwen, gevels van de gevangenistorens worden gebruikt
in nieuwe studentenwoningen. Van oude celdeuren wordt een
brug gemaakt, de tralies komen terug als balkonhekjes.

