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Curaçaosche les 1

Lokaal Mondiaal 

In Nederland bestaat nog steeds geen onderscheid in
regelgeving voor collectieve- en particuliere woning-
bouw, voor gecompliceerde en eenvoudige bouw-
werken. Dat jullie overheid in het licht van de sociale
geschiedenis wil instaan voor de kwaliteit van sociale
woningbouw is vrij logisch. Maar dat private ontwikke-
laars ten minste hetzelfde product moeten leveren is in
het kader van vrije markwerking natuurlijk helemaal uit
de tijd. Dat particulieren bij het bouwen van hun eigen
huis ook aan deze normering gebonden zijn, geeft blijk
van wantrouwen bij de overheid in het handelen van
deze groep mensen. 
Het beeld van de Nederlandse stad was tot het begin
van de 20e eeuw het product van particulier bouwen
en resulteerde in de burgerlijke stad. Na de komst van
de Woningwet werden jullie steden meer en meer
geproduceerd onder regie van de staat en zien we de
staatstad ontstaan. Het einde lijkt nog lang niet in zicht.
Het meest recente product zijn die macabere Vinexwij-
ken. Jullie bevolking laat zich blijkbaar nog steeds als
schapen opsluiten in die betonnen hokken voorzien van
bordpapieren gevels. Van het particuliere opdrachtge-
verschap komt zo voorlopig niets terecht en wordt
ondanks alle toezeggingen van de overheid de bouw-
regelgeving stelselmatig verzwaard en blijven grondbe-
leid en stedenbouwkunde zich richten op het publieke
opdrachtgeverschap. Naar de bevolking toe wordt
deze wantoestand door projectontwikkelaars met hun
architecten gecamoufleerd met  architectonische fratsen
om zodoende een vermeend gebrek aan identiteit in
die nieuwe woonomgeving op te kunnen heffen. 

Over Bas Princen:
Het Nederlandse landschap is, meer dan waar ook,
gepland, geprogrammeerd en ontworpen. Toch heeft
Nederland nog volop plekken waar geen plan aan ten
grondslag ligt, waar gebruikers zelf naar manieren zoeken
om hun omgeving naar hun hand te zetten. Als fotograaf
is Bas Princen (1975) geïnteresseerd in het vastleggen
van de manier waarop mensen het landschap zien en
gebruiken. Hij onderzoekt de manier waarop bouwsels,
gebouwen en artefacten de relatie die mensen met hun
omgeving hebben, veranderen. In 2005 was Bas Prin-
cen artist in residence in Los Angeles. Hij is een van de
finalisten van de Prix de Rome Architectuur.

Toelichting bij de foto:
‘Er zijn plekken waarvan je in een oogopslag kan zien hoe
het zit, en nadat je ze gefotografeerd hebt, wordt het nog
duidelijker. Vers geconstrueerd, en het verval is al zichtbaar.
Gemaakt met een zekere ambitie, maar toch zal het nooit
wat worden. Het ziet er tijdelijk en licht uit, toch weten
we dat het er nooit meer weg zal gaan.’ (Bas Princen)

Hoe anders gaat het hier in dit koninkrijk. Ik woon in-
middels enkele maanden op Curaçao en bouw zonder
aannemer een huis op eigen grond. Bij de bouw-
materialenhandel doe ik dagelijks mijn inkopen. Het
bestemmingsplan is globaal, de infrastructuur, percelen,
rooilijnen, functies en bouwhoogten zijn marginaal vast-
gelegd. Voor kleine gebouwen en woningen gelden
lichte bouwregels en de formulieren voor de bouwaan-
vraag zijn zeer eenvoudig. Voor woningen worden con-
structietekeningen niet gevraagd. Men gaan er terecht
van uit dat de stevigheid voldoende door de bouw-
traditie wordt gewaarborgd. Zoals bijna overal in de
wereld is ook hier geen welstandsbeoordeling, daar
gaat de overheid immers niet over. 
Binnen zes weken lag de bouwvergunning bij de balie
van de DROV (Dienst Ruimtelijke Ordening en Volkshuis-
vesting). De enigszins naar boven bijgestelde leges-
kosten, konden uitsluitend aan de balie cash worden 
afgerekend. In de meegekregen enveloppe zat behalve
de goedgekeurde bouwtekening een kaartje om te
kunnen melden dat met de bouw was begonnen. Ik ben
vergeten het op te sturen.
Geen wonder dat hier de woningbouw voor zeker 90%
bestaat uit zelfbouw, legaal en illegaal. Het stadsbeeld
is altijd rommelig en de woonomgeving comfortabel,
ontspannen en toegesneden aan behoeften, wensen
en mogelijkheden van de bevolking. Kom hier maar
eens leren van woningbouw zonder angst voor misluk-
king. 
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