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Onlangs constateerde Jasper van Zwol in het B-Nieuws

dat gated communities in Nederland betrekkelijk nieuw
zijn. Toen ik vorig jaar vertrok was er nog geen een,
blijkbaar is er intussen iets gebeurd of staat het te
gebeuren. 
Ooit leerde van ik van professor Ter Kuile dat er in
Nederland vroeger enkele besloten woonwijkjes werden
gebouwd, zoals in Delft door de Gist en Spiritusfabriek.
Dat was revolutionair en tevens jullie eerste ervaring met
sociaal gecontroleerde en georganiseerde, top-down

ontworpen woningbouw. Toen de overheid zelf naar dit
model volkswoningen rond industriegebieden ging
bouwen, werd dit staatseigendom onderdeel van de
openbare stad. De fabrieksdirecteuren hielden het

Toelichting bij de foto:

'Ik vind het zelf nog steeds een intrigerende foto door
de absurditeit van een ruïne van een in ons tijdvak
gebouwd kasteel. 
Hier spoken slechts dromen van echtparen die nu toch
in het gemeentehuis moesten trouwen met een slecht
grappende gemeenteambtenaar. 
Een bijzondere archeologische site vol prachtige 
vondsten, gereedschappen, hekken, materiaal achter
gelaten toen geldkraan stopte.
Ergens loopt een zwarte kat, bij zorgvuldig inzoomen
gevonden. Een laatste figurant. De plastic dakfolie 
flappert in de wind.
Het kasteel van Almere in een winterig getekende
aarde, lente wordt het hier niet meer.'

voor gezien. Besloten woonwijken behoorden tot het
verleden en zijn sindsdien taboe. Wel werd na de 
oorlog massaal de verticale variant geaccepteerd in
het besloten flatgebouw. 
Hier op Curaçao ging het heel anders. In 1923 vestigde
Shell zich comfortabel en met vooruitziende blik op 500
hectare grond aan Schottengat, ons grootste binnen-
water. Voor uitgezonden Nederlanders werd naast de
raffinaderij een nieuw dorp gebouwd, Emmastad. Een
perfect ontworpen, geheel omheind tropisch tuindorp,
waar alleen de bewoners, hun gasten en huispersoneel
toegang kregen. De verkaveling werd hiërarchisch en
concentrisch georganiseerd. Langs de buitenrand de
arbeiders, dan het kaderpersoneel en in het midden 
de directie. De ingang naar de raffinaderij werd monu-
mentaal in het plan opgenomen. De huizen werden
naar Indisch voorbeeld gebouwd. De toegangspoorten
waren voorzien van slagbomen en wildroosters. 
Iedereen werd door de zwarte bewakingsdienst in 
uniform aangehouden en genoteerd. De bewoners
hoefden Emmastad niet uit. Alles was er: sportparken,
kerken, winkels, theaters, bioscopen, scholen. 
Om de huisvesting van de lokale arbeiders heeft Shell
zich niet bekommerd, die konden zich in de stank en
rook van de raffinaderij behelpen in krotten bekleed
met platgeslagen olieblikken. Hun communities deden
het zonder gate. Waarom zouden ze? Tijdens de oorlog
bouwde Shell naast Emmastad, Surinamedorp, een
etnisch woonkamp voor emigranten uit het Caraïbisch
gebied. Voor blanken kwam Julianadorp erbij. Pas toen
Shell 60 jaar later vertrok, de raffinaderij voor 1 gulden
aan Curaçao verkocht en een totaal vervuild milieu
achter liet, werden Emmastad en Julianadorp ontsloten.
De hekken verdwenen en de huizen werden aan lokale
particulieren verkocht. Het werden stadsdelen van 
Willemstad, die bij gebrek aan onderhoud hun kwaliteit
snel verloren. Door de werkeloosheid van ex-Shell
arbeiders nam het verschil tussen rijk en arm toe. Wie
kon, nam de benen naar Holland en ging wonen in de
hoge gated communities van de Bijlmer of in Hoogvliet
onder de rook en stank van Pernis. Nieuwe rijken 
verschansten zich, zoals overal elders in de wereld, 
in besloten woonwijken ontwikkeld volgens het hit and

run principe. De verschillen met het oorspronkelijke
Emmastad zijn enorm. Er is geen openbaar groen, 
de infrastructuur is mager, openbare voorzieningen 
ontbreken en ze zijn in alle opzichten gesegregeerd.
Inmiddels woont 10% van de bevolking in gated 

communities, hetzelfde percentage als in de USA. 
Rijken die daar nog buiten wonen, zoals die in Emmastad,
bouwen om hun tuin hoge muren met prikkeldraad.
Bij jullie lijkt het nog maar een kwestie van tijd. 

Carel Weeber

Het Kasteel, 2004

Almere

In 2006: elk kwartaal een brief van Carel Weeber,
architect te Curaçao

Architectuur Lokaal  #54

Jeroen Musch
Kanaalstraat 196-I
1054 XS Amsterdam
T 0650 241 662
mail@jeroenmusch.nl
www.jeroenmusch.nl

Meer foto's uit deze serie zijn te vinden in: Crossover:

Architecture, Urbanism, Technology, redactie: Arie 
Graafland en Leslie Jaye Cavanaugh, 010 publishers,
Rotterdam, ISBN 978 90 6450 609 3, € 39,50

Voor de cover van Architectuur Lokaal stelt 
telkens een andere architectuurfotograaf zijn
mooiste archieffoto ter beschikking. 


