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Lokaal Mondiaal 

De toekenning van de Maaskantprijs betekende een
omslag in mijn relatie met deze stad. Van mijn 50-jarig
bestaan in Nederland bracht ik er 25 jaar als Rotter-
dammer door. Voldoende aanleiding om vanuit Curaçao
naar Rotterdam terug te kijken. Sinds de bouw in 1980
van het beroemd geworden wooncomplex de Peperklip
in Feijenoord, is mij in die stad slechts hoon ten deel
gevallen. Dit leek even doorbroken te worden door de
uitnodiging van Pim Fortuyn aan mij om wethouder van
Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening te worden.
Ik had daar best wethouder willen zijn, maar ging er niet
op in, het werd Marco Pastors. Bouwkundig ingenieur
Pim Vermeulen, die ik als student in Delft had gekend
werd ooit eerder wel PvdA wethouder. Hij wist toen niet
hoe snel hij mij als dank voor de Peperklip de grond in
moest te boren. Ik kon het in Rotterdam voortaan 
schudden. 
Inmiddels stonden in de stad, dankzij een aantal
gemeenteambtenaren die bij mij waren afgestudeerd,
alle acht van mijn wooncomplexen: in Delfshaven, in
Feijenoord, in de Vlinderbuurt, op Katendrecht, aan het
Pompenburg, aan het Vaste Land, aan het Slaak en in
Alexanderpolder. Bovendien ontwierp ik daar drie
metrostations voor Spijkenisse, een eigen woonhuis in
Hillegersberg en voor de staat de gevangenis De Schie
tegenover de Van Nelle fabriek. Maar belangrijker voor
Rotterdam werd mijn voorzitterschap van de Sectie
Architectuur van de Kunststichting. Deze sectie is de
voorloper van wat later ARCAM in Amsterdam en
andere architectuurcentra zouden worden. Ik denk dat
zelfs Architectuur Lokaal zijn bestaan aan ons te danken
heeft. Als een geheim genootschap werd er ’s nachts
vergaderd en begonnen en eindigden wij met de 
rondvraag. Rotterdam werd in korte tijd dé Nederlandse
architectuurstad. AIR (Architecture International 
Rotterdam) kwam van de grond en daarmee de Kop
van Zuid als woongebied, het initiatief voor het Durand
Instituut ontstond (later Berlage Instituut), buitenlandse
architecten werden aan het werk gezet, het Nederlands

Toelichting bij de foto:
‘Deze foto bevalt me vanwege het licht, de geometrie
en de kleuren. Het effect van natriumdamp in de straat-
verlichting, waardoor de lucht oranje kleurt. Het
contrast tussen de oranje hemel en het groene gras.
Het hemelse licht dat uit de deuropening straalt, zo
etherisch, zo mysterieus, dat je wilt weten wat daar
binnen daadwerkelijk gebeurt. De lichtstralen uit het
kegelvormige volume op het dak, als een echo van het
verblindende licht daaronder, maar nu met een subtiele
blauwe glans. De geometrie van al die verschillende
driehoeken, rechthoeken, trapezoïden en parallello-
grammen. Het heeft iets wiskundigs, dat het enigszins
verontrustende effect van het mystieke licht zowel
ondersteunt als afzwakt. Tot slot het pad dat naar het
licht leidt. Vanaf de onderkant van het beeld vormt het
samen met de taluds van de toegangspoort een pijl.

Architectuur instituut (NAi) werd naar Rotterdam gelokt
en het publiek vertrouwd gemaakt met de culturele
dimensies van het bouwen. Kortom, men werd 
architectuurbewust en zelfs woningbouw betekende
vanaf toen meer dan alleen het realiseren van lage
huren. De jonge architectengeneratie kreeg, mede
door een voorspoedige economie, in het onvermijdelijk
kielzog van OMA de gelegenheid deze bevochten
ruimte te benutten. Wie nu door Rotterdam rijdt ziet hier
en daar de gevolgen. 
Als iemand anders voorzitter was geweest, had deze
Sectie in 1988 zeker de Maaskantprijs gekregen. Geen
jury die toen zijn vingers aan mij wilde branden. Daar
moest eerst 18 jaar overheen. Als het er écht op aankomt,
is Nederland te klein. 

Carel Weeber 

Kerststal, 2005

Delft

In 2006: elk kwartaal een brief van Carel Weeber,
architect te Curaçao. Dit is zijn laatste bijdrage. 
In 2007 doet Tracy Metz verslag vanuit Boston.
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Net onder de punt van de pijl de weerspiegeling van
goud licht op de kruising met het andere pad. Als God
een architect had gehad, had de kerststal er ongeveer
zo uitgezien.’ 
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Voor de cover van Architectuur Lokaal stelt 
telkens een andere architectuurfotograaf zijn
mooiste archieffoto ter beschikking. 
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