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Een avond over feminismen in de architectuur en de manifestatie van vrouwen in 
het Rĳksarchief voor Architectuur en Stedenbouw.

Vrouwen zĳn nog altĳd sterk ondervertegenwoordigd in de architectuur. Dit blĳkt 
ook uit de constatering dat van de ongeveer 650 auteursarchieven in het 
Rĳksarchief voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw – de grootste 
architectuurcollectie ter wereld – slechts vĳftien op naam staan van een vrouw. 
Met dit als vertrekpunt wordt op deze Thursday Night aan de hand van 
uiteenlopende bĳdragen gesproken over het streven naar een meer inclusieve 
architectuurpraktĳk.

We nemen een kĳkje in een aantal van deze archieven die op naam staan van 
een vrouw, d.w.z. van vrouwen die een eigen bureau hadden (al dan niet met hun 
echtgenoot) en die als zelfstandig architect carrière maakten in hun vakgebied. 
Dat zĳn er niet heel veel. Nog steeds is architectuur een mannenberoep. Op het 
totaal van ruim 10.000 in Nederland geregistreerde architecten is 22 procent 
vrouw. Wie zĳn deze pionierende vrouwen in het Rĳksarchief? Hielden zĳ zich 
bezig met typische vrouwelĳke aspecten van architectuur? Bestaat er een 
specifieke vrouwelĳke vormentaal? Wat kunnen we van ze leren? 

Op het eerst gezicht wordt in de collectie van het Rĳksarchief het stereotype 
beeld van vrouwen in de architectuur bevestigd. Meer dan de helft van de 
vrouwenarchieven betreft vrouwen die zich bezig hielden met 
binnenhuisarchitectuur en woninginrichting. Vrĳwel alle vrouwen zĳn vooral actief 
op het gebied van de sociale woningbouw. Dat wil zeggen vakgebieden die 
vanuit het perspectief van de gecanoniseerde architectuurgeschiedenis behoren 
tot de ‘lagere’ regionen of secundaire terreinen van architectuur.

Vrouwen zĳn ook volop aanwezig in de archieven van mannelĳke architecten: als 
muze, als onderwerp, als opgave, als opdrachtgever, als echtgenote, als 
bureaumedewerker, als tekenaar, als maquettebouwer, als secretaresse, als 
dochter, als moeder, als heilige maagd, als docent. De vraag welk vrouwbeeld 
opdoemt uit de archieven van mannelĳke architecten is een vraag die nader 
onderzoek verdient. Zeker is dat ook in de ‘mannelĳke’ archieven een schat aan 
materiaal zit dat iets vertelt over de rol van de vrouw en de man-vrouw 
verhouding en in de architectuur.

 Dwars door het archief
Aan de hand van de archieven van de belangrĳkste architecten en 
stedenbouwers biedt het Rĳksarchief voor Architectuur inzicht in de ontwikkeling 
van de Nederlandse architectuur en maatschappĳ van de afgelopen 130 jaar. In 
de 4.000.000 tekeningen, schetsen, maquettes, zakelĳke en persoonlĳke 
correspondentie, foto's, affiches en verzamelde knipsels liggen talloze verhalen 
besloten. Ook verhalen die tot nog toe verborgen zĳn gebleven omdat niemand er 
nog oog voor heeft gehad. Voor de Dwars door het Archief-avonden worden 
vanuit wisselende thema’s uiteenlopende mensen uitgenodigd om nieuwe 
perspectieven te introduceren.

http://thursdaynight.hetnieuweinstituut.nl/

RĲKS_t2215-2  P.J.H. Cuypers,  Bouwkunst als Moeder der Kunsten, 
ontwerp glas-in-loodraam voor de entree van het Rĳksmuseum 
Amsterdam, ca. 1876 
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ARCHIEF MARGARET STAAL-KROPHOLLER (1891-1966)

Margaret Staal-Kropholler (18 1-1 66) geldt als de eerste vrouwelĳke architect in 
Nederland die een beroepspraktĳk uitoefende.  Zĳ groeide op in een periode 
waarin het uitzonderlĳk was om als vrouw een opleiding te volgen en te werken. 

aat staan om te werken in een mannenbolwerk als de architectuur. Het feit dat zĳ 
zich hierin staande wist te houden en bekendheid verwierf met haar ontwerpen 
maakt haar niet alleen als architect, maar ook als vrouw tot een interessante 
persoonlĳkheid. 

Staal-Kropholler zag voor de vrouwelĳke architect vooral een taak weggelegd als 
ontwerper van woningbouw. Zĳ pleitte haar leven lang voor een vrouwvriendelĳke 
bouwkunst. Veel waarde hechte zĳ aan de detaillering en zĳ besteedde veel tĳd 
aan het ontwerpen van woningplattegronden. Voor Staal-Kropholler was 
'huisvrouw en architect' te zĳn een uitgesproken goede combinatie. Zĳ was van 
mening dat vrouwen veel beter weten hoe het huishoudelĳke werk te beperken en 
te vergemakkelĳken. Met een vrouwelĳke architect, zei ze, is het ontwerpen van 
een uitstekende woning gegarandeerd.

Haar archief is onderdeel van het archief van J. . Staal, met wie zĳ getrouwd was 
en sinds 1 18 een bureau had. Toen Staal overleed in 1 40 zette ze het bureau 
alleen voort. 

Margaret Staal-Kropholler, foto ca 1 11

Staal-Kropholler  kreeg voor het eerst bekendheid in vakkringen toen zĳ in 1 17 
deelnam aan het ontwerp van Park Meerwĳk in Bergen, een 
architectuure periment dat gezien wordt als een van de belangrĳkste, vroege 
manifestaties van de Amsterdamse School. Volgens Marjan root (uit publicatie 
’Vrouwen in de vormgeving 1880-1 40’, 2007) is het geen toeval dat de doorbraak 
van de eerste vrouw in de architectuur samenviel met die van de Amsterdamse 
School. De Amsterdamse School propageerde alles behalve het ‘mannelĳke 
rationalisme’. In dit klimaat kon een vrouw in een vermeend constructief beroep 
erbĳ gaan horen. 

Staal-Kropholler bouwt 3 van de 17 villa’s in Park Meerwĳk. In volledige 
beheersching van het onderwerp heeft zĳ toch met vrouwelĳke schuchterheid en 
economie hare taak volbracht,  schrĳft de architect en criticus H.Th. Wĳdeveld in 
1 18 in het tĳdschrift ‘Wendingen’ over haar ontwerpen.
 

STA  pf 8-4 Staal-Kropholler, andhuis no 7, Park Meerwĳk, 1 18 

ARCHI  ZIA HARTS K R-C RJ  (1 25-2011)

HART_f42-2 uzia Hartsuyker-Curjel en nrico Hartsuyker

uzia Hartsuyker - Curjel ontwierp in de jaren tachtig  zogenaamde 
‘vrouwvriendelĳke woningen’ waarin de traditionele hi rarchische woningindeling 
plaats maakte voor gelĳkwaardige ruimten. Toepassingen daarvan zĳn o.a. te 
vinden in Amsterdam, Apeldoorn en Ĳsselstein

Vanuit de vrouwenbeweging, waar Hartsuyker-Curjel nauw bĳ betrokken is,  komt 
er vanaf de jaren 80 kritiek op de gangbare woningplattegronden in de 
woningbouw. De gebruikelĳke woningplattegronden zĳn gebaseerd op een 
rolbevestigende opvatting van het wonen, die uitgaat van het kerngezin. De 
typische gezinswoning heeft een grote woonruimte, een afgescheiden keuken, 

n grote ouderslaapkamer en verscheidene kleinere kinderkamers. Dit 
basispatroon laat weinig e ibiliteit toe en komt niet tegemoet aan andere 
samenlevingspatronen. Hartsuyker-Curjel is een van de architecten die zochten 
naar alternatieven voor deze stereotype indelingen. Haar  ‘andere 
driekamerwoning’ bĳvoorbeeld is een ontwerp voor een at  met drie 
gelĳkwaardige kamers, die alle even groot zĳn en eenzelfde relatie hebben met 
keuken en badkamer. Zo’n at kan op een traditionele manier bewoond worden, 
maar biedt ook ruimte voor andere mogelĳkheden. 
 

Pagina uit OPZĲ, jrg 11, nr. 10, 1 83, Signatuur78806

De Zwitserse architecte uzia Hartsuyker-Curjel heeft tussen 1 60 en 1 0 een 
bureau met haar echtgenoot in Amsterdam. In de sociale woningbouw 
onderscheidden de Hartsuykers zich door alternatieve woningindelingen en 
nieuwe ruimtelĳke oplossingen.  Hartsuyker-Curjel heeft zich actief bezig 
gehouden met vrouwen in de bouw. Dit lag zowel op het vlak van de status van de 
vrouwelĳke architect in de bouwwereld als op het gebied van de vrouw in haar 
woning.
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ARCHIEF LIDA LICHT- LANKELMA (1920)

Interieur architecte Lida Licht-Lankelma  (1920, Purmerend) deed de opleiding 
Binnenhuisarchitectuur aan het Instituut voor Kunstnĳverheidsonderwĳs (IvKNO) te 
Amsterdam, waar Stam en Niegeman lesgaven.

In de jaren vĳftig begon zĳ haar carrière als interieurarchitecte met een 
kunstnĳverheidswinkel anne  meubelwerkplaats, samen met haar echtgenoot. Zĳ 
heeft tot halverwege de jaren zeventig ruim 200 opdrachten uitgevoerd voor 
particulieren en de Stichting oed Wonen, was lid van de ballotagecommissie van 
de Stichting (die nieuwe producten keurde, vari rend van stoelen tot bestek), is 
van 1 65 tot 1 6  lid geweest van de redactie van het tĳdschrift oed Wonen en 
heeft bĳdragen geleverd aan diverse interieurtentoonstellingen.  

ida icht- ankelma, foto: De Spiegel 

icht- ankelma richtte zich in haar werk vooral op het gezin. Ze vond het 
belangrĳk dat het huishouden zo effici nt mogelĳk werd gevoerd en dat alle 
gezinsleden de kans kregen hun persoonlĳkheid te ontplooien. Voor dit laatste 
moest er in binnen het huis ruimte zĳn voor ieder liefhebberĳen.
 

oede vormgeving kan de maatschappĳ veranderen. Met het propageren van 
deze overtuiging werd de Stichting oed Wonen een begrip in naoorlogs 
Nederland. De opvattingen van Goed Wonen over woninginrichting werden 
nadrukkelĳk geafficheerd als ‘modern', maar – zoals o.a. Wies van Moorsel in haar 
proefschrift uit 1 3 heeft aangetoond - in feite stoelde het gedachtegoed op 
traditionele idee n over gemeenschap en gezin, en over de vrouw als spil van het 
huishouden. 
 

ICH_158-1 Interieurontwerp zonder jaar 

De Duitse otte Stam-Beese (1 03-1 88) studeerde tussen 1 26 en 1 2  aan 
het Bauhaus, en was de eerste vrouwelĳke student die daar de 
architectuuropleiding volgde (de meeste meisjes deden daar de weefklas). In de 
eerste helft van haar leven leidde zĳ een nomadisch bestaan en verbleef voor 
kortere dan wel langere tĳd in Breslau, Dresden, Dessau, Wenen, Berlĳn, Brno, 
Moskou, Praag en Charkow. In deze periode had ze liefdesaffaires met 
(achtereenvolgens) twee beroemde mannen, van wie ze ook kinderen kreeg en 
die tevens haar leermeesters waren: Hannes Meyer, directeur van het Bauhaus  
en architect Mart Stam, met wie ze in de Sovjet nie werkte, naar Amsterdam 
verhuisde en van wie ze in 1 43 scheidde. 

Het hoogtepunt van haar loopbaan was haar werk als stedenbouwkundig (hoofd) 
architect bĳ de dienst Stadsontwikkeling en Wederopbouw in Rotterdam, tussen 
1 46 en 1 66. Stam-Beese heeft haar stempel gedrukt op een aantal beroemde 
Rotterdamse nieuwbouwwĳken zoals Pendrecht, Ale anderpolder, Hoogvliet en 
Omoord 

Stam-Beese was ge mancipeerd maar geen feminist. Zĳ was aanwezig bĳ het 
ontstaan van spraakmakende architectuurprojecten, dikwĳls als enige vrouw 
tussen vermaarde collega’s. In haar archief zĳn geen documenten te vinden waar 
uit blĳkt dat vrouwenzaken of man-vrouw verhoudingen haar specifieke interesse 
hadden. In haar lezingen en publicaties schrĳft ze zelden over vrouwen. Het ging 
haar om de mens, om ‘de verbondenheid van de mens met de aarde’. 

ARCHI  otte Stam-Beese (1 03-1 88)

STAB_ph11 Lotte Stam-Beese

In Pendrecht werd de wooneenheid ge ntroduceerd. Dit is het ontwerp zoals het 
gepresenteerd werd op het CIAM congres in Bergamo in 1 4 . Stam-Beese legde 
in Nederland de basis voor de zogenaamde wooneenheid, een van de kenmerken 
van de stedenbouw uit de wederopbouwperiode.

STAB-d10 Pendrecht zoals gepresenteerd in Bergamo, 1 4
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ARCHIEF K. POT KEEGSTRA (1908-1997)

Aan de Haarlemse MTS afdeling Bouwkunde was Keegstra de eerste en enige 
vrouwelĳke leerling. Speciaal voor haar richtte de school een damestoilet in. en 
aantal jaren later, in 1 34, was zĳ de eerste vrouw die haar architectuur diploma 
haalde aan de Amsterdamse Academie van Bouwkunst (toen nog ‘Hooger 
Bouwkunst Onderricht’ geheten), die in 1908 was opgericht. Lotte Stam-Beese 
was tien jaar later, in 1945, de tweede vrouw die daar afstudeerde. 

Vanaf 1938 werkte Pot-Keegstra als zelfstandig architect, en had ze een bureau 
samen met haar echtgenoot Joop Pot. Bureau Pot en Pot-Keegstra kreeg vooral 
veel woningbouwopdrachten. De bekendste opdracht betreft het ontwerp voor 
Penitentiaire inrichting Overamstel, de Bĳlmerbajes, in Amsterdam (1 64 - 1 78). 
Vrĳwel alle opdrachten voerden de echtelieden samen uit, waarbĳ zĳ ieder een 
eigen invalshoek hadden. In tegenspraak met de stereotiepe rollen was zĳ degene 
die zich vooral bezig hield met de plattegronden en de ruimtelĳkheid, terwĳl hĳ zich 
vooral richtte op de vorm en de details. Het werk van Pot-Keegstra sluit aan bĳ de 
ideeën van het Nieuwe Bouwen.
 

POTK f1 Koos Keegstra bĳ haar afstudeerproject VHBO Amsterdam, 1 34

Tot de eerste opdrachten van Pot-Keegstra behoort het ontwerp van een at voor 
alleenstaande vrouwen in Amsterdam in 1939. Later volgen er meer, zoals dit 
ontwerp voor de lisabeth Brugman at in Den Haag uit 1 53. en nieuwe 
woonvorm, speciaal voor alleenstaande, werkende vrouwen. Het was lange tĳd 
niet betamelĳk voor vrouwen  om alleen te wonen. Verschillende 
vrouwenorganisaties in Nederland wilden aan de situatie een eind maken dat 
alleenstaande, werkende vrouwen moesten inwonen bĳ hun ouders of bĳ hospita’s 
op kamers.  Deze at bood niet alleen die fel begeerde eigen woning, maar was 
ook gebouwd volgens de nieuwste inzichten van het functionele bouwen.  
Hoogbouw met veel licht, lucht en ruimte. De 145 woningen waren kleine, maar 
effici nt ingedeelde studio’s. De at had liften, een keuken met boiler, granito 
aanrecht en een ‘frigidaire’. Elke woning had een zogenaamd zitbalkon, en de 
woningen op de begane grond  een betonnen tuinbakje. De tuin was ontworpen 
door Mien Ruys. Op het dak van de galerĳ ats is een gemeenschappelĳk 
zonneterras. n nog meer gemeenschappelĳke voorzieningen.
 

POTK 175t1Pot-Keegstra, lisabeth Brugman at voor alleenstaande
vrouwen, exterieur,1953

ARCHIEF CORA NICOLAI (1919-1975)

CORA_f8-3 Cora Nicolaï aan de tekentafel

Bĳ haar cursussen woninginrichting en lezingen voor plattelandsvrouwen  
gebruikte ze maquettes en (zelfgemaakte) modellen van meubels. Haar doel was 
deze vrouwen zelf oplossingen te laten bedenken. 

CORA_f8 Cora Nicolaï geeft cursus woninginrichting

Interieurarchitect Cora Nicolaï (1919-1975) studeerde interieurarchitectuur aan het 
Instituut voor Kunstnĳverheid Onderwĳs (IvKNO), was o.a. leerling van Johan 
Niegeman en was ge nspireerd door het functionalisme van die tĳd. 

Voor de Stichting Goed Wonen en de Bond van Plattelandsvrouwen ontplooide  
Nicolaï vanaf de jaren 40 vele activiteiten op het gebied van woninginrichting en 
voorlichting.  Ze richtte een groot aantal modelwoningen voor Goed Wonen in en – 
zoals ook blĳkt uit haar archief – gaf talloze lezingen en cursussen, waarmee ze 
haar opvattingen over wonen en woninginrichting op een zo breed mogelĳk 
publiek over probeerde te dragen. In haar biografie wordt ze dan ook behalve 
interieurarchitect ‘woonpedagoge’genoemd.

Haar voorlichtingsactiviteiten waren voor het merendeel op vrouwen gericht. 
Wonen en woninginrichting werden zeker in die tĳd gezien als een typische 
vrouwenaangelegenheid. Nicolaï gaat in haar lezingen en publicaties zelden in op 
de positie van vrouwen in de woning. Bĳ haar opsomming van positieve 
ontwikkelingen sinds de negentiende eeuw noemt zĳ regelmatig de 
vrouwenemancipatie, maar werkt dat niet uit in haar ontwerpen en analyses. Haar 
kernbegrippen zĳn ruimtelĳkheid, doelmatigheid, e ibiliteit en ‘gelegenheid bieden 
voor uiteenlopende activiteiten’. Daarnaast hamerde ze ook op de samenhang 
tussen interieurarchitectuur, architectuur en stedenbouw, te bereiken door middel 
van een samenhangend ritme van klein naar groot. 
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