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In het geval van de stad Rotterdam is het aandeel van de architectuur in de eigen identiteit 
relatief groot. Daar zijn verschillende redenen voor, waaronder de snelle groei van de stad 
sinds de voorlaatste eeuwwisseling, de ontvankelijkheid voor het Nieuwe Bouwen, de haast 
unieke moderne wederopbouw van het stadscentrum na de verwoesting in de Tweede 
Wereldoorlog en, meer recentelijk, de verdere ontwikkeling van grote binnenstedelijke 
havengebieden. 
Dit ging gepaard met de opkomst van een opvallend groot aantal belangrijke architecten en 
een uitgesproken aandacht voor stadsplanning op alle schaalniveaus. De glansrijkste 
exponenten van deze ontwikkeling vullen dan ook met speels gemak zogenaamde 
“architectuurgidsen” en worden vaak terecht veel bezocht en besproken. 
 
Daarnaast is er echter een wereld die, in ieder geval in kwantitatief opzicht, een veel grotere 
impact heeft op de bebouwde omgeving: alle werken en architecten die om de meest 
uiteenlopende (niet noodzakelijk kwalitatieve) redenen niet in de canon van de 
architectuurgeschiedenis zijn opgenomen. 
Bernard Rudofsky heeft die in zijn beroemde gelijknamige publicatie en MoMA-
tentoonstelling van halverwege de jaren zestig samengevat onder de noemer “Architecture 
Without Architects” en tegenover de homogene “Modern Architecture”-tentoonstelling van 
Philip Johnson uit 1932 geplaatst. Dit verhaal over een architectuurgeschiedenis die zich in 
de schaduw afspeelt, leverde destijds veel discussie op, en tot op de dag van vandaag is de 
kloof tussen de door het vakgebied erkende “architectuur” en het kwantitatief veel 
belangrijkere “bouwen” waarschijnlijk alleen nog maar groter geworden. 
De scheidslijn is uiteraard vaag, maar de poging van de eerste om zich te onderscheiden is 
meestal onmiskenbaar. Het lijkt echter des te interessanter en noodzakelijker om de 
onderlinge verbanden te erkennen en het verkregen inzicht wellicht te gebruiken voor een 
productieve kruisbestuiving. 
 
Daaronder valt ook het onbevooroordeeld ontdekken en zichtbaar maken van 
architectonische (hoewel soms ook “toevallig” ontstane) kwaliteit naast de perfecte iconen en 
homogene wijken. Mogelijk zijn er bizarre misbaksels of fraaie toevalstreffers te vinden, 
misschien ook tot nog toe onontdekte meesterwerken. De stelling luidt dat deze “tweede 
laag” in sommige gevallen zelfs interessanter of in elk geval boeiender is. 
 
De waarneming ervan functioneert echter tegengesteld aan de gebruikelijke gedrags- en 
observatiepatronen. Terwijl de officieel erkende meesterwerken binnen een vrij beperkte 
straal te vinden zijn aan de hand van vooraf vaststaande routes, beweegt men zich na het 
afzetten van de oogkleppen over het hele “terrain” (Guy Debord) zonder voorkennis van wat 
men zou kunnen aantreffen. 
De receptie verloopt dus direct en onmiddellijk, en het eigen herkennen, beoordelen en 
eventueel fantaseren nemen de plaats in van aangeleerde kennis en het inlossen van 
verwachtingen. De alertheid blijft gelijkmatig groot, de ontmoetingen zijn onbevooroordeeld. 
Het gedrag dat Debord “dérive” (ronddwalen) noemt, is het tegenovergestelde van een 
gericht (be)zoeken, de vinder neemt de plaats in van de gids. 
 



Een dergelijke methode is dan ook veel geschikter om een overzicht en inzicht te krijgen in 
de stad en haar ontstaansgeschiedenis, afgezien van de bonte verzameling van interessante 
losse objecten. 
Die zijn op hun beurt bijna autonome spelers in het verkenningsproces. Ze zijn de motor van 
de ontdekkingstocht, wegmarkeringen of vaste punten van een bijbehorende context, storen 
de gelijkmatigheid, zetten aan tot om- en dwaalwegen, lokken ontmoetingen uit, irriteren of 
vertellen verhalen. 
 
Die verhalen gaan vaak over de grotere verbanden, zoals het vroegere of huidige gebruik 
van een gebied, sociaaleconomische processen of de transformatie van natuur in cultuur- en 
stadslandschap. 
Onvermijdelijk voert een ongeplande verkenningstocht naar de breuklijnen en overgangen 
van verschillende gebieden en daarmee naar de plekken waar vaak het meest te leren valt 
over stedelijke processen. Het stedelijk gebied verandert en verbreedt zich als het ware met 
elke beweging, met elke vondst, individueel en collectief. 
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