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Curaçaosche les 2

Lokaal Mondiaal 

Omdat dit voor jullie zeer lastige materie is, is deze les
zorgvuldiger opgezet, dat wil zeggen in hapklare brok-
ken. Het gaat namelijk over chaos, toeval en vrijheid.

1. Dit weet iedereen. Er bestaan maar twee soorten 
interieurs: het ene, waarin alles past en het niet 
uitmaakt hoe er staat of wat het is. Het andere, 
waarin elke verandering ervaren wordt als een 
inbreuk op de orde. 

2. In de eerste soort wonen de meeste mensen, die 
maken van hun smaak geen moordkuil en omringen
zich door wat ze zien of willen betalen. De compositie
van deze interieurs noemen wij stochastisch.

3. De tweede categorie, een minderheid, beroept zich 
op smaak. Stijl speelt hierbij een grote rol, traditioneel,
modern of wat er tussen ligt. Nog belangrijker is de 
samenhang en eenheid. De compositie van deze 
interieurs noemen wij formeel. 

4. Beide manifesteren zich op overige schaalniveaus: 
gebouwen, straten, buurten, steden en regio's.

5. Bepalen jullie als bewoners bij interieurs nog zelf 
waar je voor kiest, bij de overige schaalniveaus doet
de staat dat namens jullie. 

6.   Daarvoor gebruikt de overheid specialisten, 
architecten die niet alleen ontwerpen, maar elkaar 
bovendien controleren in allerlei commissies. 

7.   Deze lieden zijn zo opgeleid dat ze in het ontwerp 
graag samenhang en eenheid zien. Daarmee vallen
deze producten in de categorie zoals beschreven in 
punt 3. 

8.  In dit soort ontwerp is elke verandering, elk individueel
ingrijpen een inbreuk op de beoogde samenhang. 
De bewoner wordt dus monddood gemaakt. 
Architectuur mag blijkbaar geen vorm van vrije 
meningsuiting zijn. Slechts de mening (lees: smaak) 
van de staat telt. 

Toelichting bij de foto:

‘U kent het wel; applaus, mensen voor je gaan staan, jij
gaat ook maar staan. Dan staat iedereen en iedereen
ziet net zoveel als wanneer men was blijven zitten. De
Amsterdamse wethouder Hoogbouw is net op gestapt.
Maar het begin van de hoogbouwcirkel rond oud-
Amsterdam staat er.
Een cirkel van landmarks, uitkijkend op de binnenstad.
Mega-investeringen, met een jaloerse blik op de orga-
nisch gegroeide bouw. Want, gaat u wel eens gezellig
wandelen langs de Zuidas? Iedereen wil er zo snel
mogelijk langs te rijden.
Deze foto van De Omval - hoe kies je een plek met
deze naam uit voor hoogbouw - geeft in een notendop
de Amsterdamse situatie: hoogbouw, gegroepeerd rond
het oude Blookergebouw waar alles mag wat in de
torens verboden is, waar de kantoorheren even hun col-
legaatjes met een sigaretje op een drankje kunnen
trakteren.’

9.   Natuurlijk is architectuur een vorm van meningsuiting,
zoals elke ander culturele uiting dat is. Waarom komen
architecten daar niet voor op? Omdat ze bang zijn 
voor hun overheid, hun belangrijke broodheer. 

10. In plaats van op elkaars werk te letten en koppen in 
te slaan, zouden ze er beter aan doen voor de vrijheid
van bewoners op te komen. 

11. Hoe anders gaat het hier, waar ik woon, in dit deel 
van het koninkrijk waar stedenbouw niet formeel 
maar juist stochastisch is, waar geen verandering 
stoort.

12.  Stochasme is een begrip uit de wiskunde, later 
overgenomen in compositietheorieën voor muziek 
en beeldende kunst. Composities die berusten op 
toeval en willekeur. Componist Cage en schilder 
Pollock zijn de voortrekkers. In de architectuur drong 
dit tot nu toe nauwelijks door. Architecten en steden-
bouwers zouden daardoor als ontwerpers overbodig
worden. Eigenbouwers zouden het voortaan zelf 
kunnen. Stochasme is niet alleen in de wiskunde en 
kunst, maar overal, vooral in natuur. De vormen van 
wolken, golven, zwermen, scholen vissen, rotsen, 
duinen, enzovoort. Ook bij sporten is het beeld 
meestal stochastisch; het spelbeeld op het schaak-
bord, het looppatroon van voetballers. Alle stads-
beelden (behalve bij jullie) zijn stochastisch en 
daardoor schilderachtig. Het biedt de bewoner 
vrijheid, individueel ingrijpen stoort daar niet. 
Stedenbouw zoals het hoort. 

Carel Weeber

De Omval, 2002

Amsterdam
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Wim Ruigrok (1939) werkte bijna veertig jaar voor De
Volkskrantwaar hij zich specialiseerde in architectuur-
en stadsfotografie. In maart 2002 nam hij afscheid van
de krant met een tentoonstelling van zijn Amsterdamse
foto's in architectuurcentrum ARCAM. Momenteel werkt
hij aan een boek over de bouw van de bibliotheek van
Meyer en Van Schooten in Almere, en registreert hij de
verbouwing en renovatie van het Koninklijk Paleis op de
Dam in Amsterdam.

Wim Ruigrok
Oudezijds Achterburgwal 210
1012 DX AMSTERDAM
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Voor de cover van Architectuur Lokaal stelt telkens
een andere architectuurfotograaf zijn mooiste
archieffoto ter beschikking. 


