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EXTENDED ABSTRACT

the act of ‘planning’ is fundamental for the urban and architectural 
research. Arranging, defining, determining. Nothing escapes the 
eye of the urban planner. nevertheless, controlling the entire space 
appears to be impossible. the city is in a constant state of meta-
morphosis. determinacy involves indeterminacy and vice versa. to 
counteract the uniformity of cities, we require ‘anti-cities’. A place 
where everything is possible, especially that which seems impos-
sible within the cities borders. the english architectural critic colin 
rowe talks in his ‘collage city’ about ‘void’ as a crucial factor 
to define cities: “For the important reality has now become what 
lies behind: the matrix of the city has become transformed from 
continuous solid to continuous void.”1 the italian creative network 
‘stalker’ talks about the importance of those voids: “The voids 
constitute that ‘background’ on which to read the form of the city 
that would otherwise appear homogeneous, deprived of a complex 
evolutionary dynamic and therefore of life itself.”2 urbanism is 
increasingly confronted with that kind of ‘vacant spaces’. how 
should we deal with them? what do these voids have to offer and 
how can we talk about them? The lack of identity and definition 
makes it hard to represent those voids, let alone to ‘plan’ them. do 
we need new ways of knowledge to work with these ‘new’ spaces? 
“The city as we know it seems to be dissolving and is being re-
placed by something for which we lack concepts and images. Spa-
tial transformations have produced a new kind of city for which we 
have as yet no adequate models of perception and representation.”3 
the subject of this thesis focuses on the Parisian abandoned rail in-
frastructure, called ‘la Petite ceinture’. hidden underneath, behind 
and in between the haussmann façades of the Parisian city model, 
this rail infrastructure remains one of the last undefined spaces 
present within the periphery of Paris. Abandoned since 1934, the 
mysterious ring encounters a ‘second life’. Few people know what 
is really going on out there, however everyone seems to talk about 
it. Fascinated by this whole event, i went on a discovery trip during 
my stay in Paris. i really wanted to reveal the secrets of that place. 
what stroked me was that my impressions of ‘la Petite ceinture’ 
changed constantly. every time when i decided to confront myself 
with the mysterious ring, i had to revise my impressions. Quickly it 
became clear to me that this space was hard to grasp. nevertheless, 
my experiences were useful. They gave me a richer image then I 



could find in scientific literature, novels or urban stories.    
It made me wonder: Are the current text, map and photographic 
methods sufficient to talk about these ‘void-spaces’? Do we need 
to develop alternative methods of representations by using other 
forms of text and photography and/or other media? How does art 
have an interest in this? Furthermore, the significance of the word 
‘representation’ is being questioned, as well as the meaning of 
‘identity’ and ‘place’ in relation to undefined space. The concept 
of ‘experience’ constitutes a large part of this thesis and is part of 
the reason why i chose to incorporate the medium dance in this 
research.     
In short, the main question is: How can we explore and represent 
undefined space? In which way can certain forms of text, photogra-
phy and dance be used as an interesting alternative within the cur-
rent urban research methods, which appear increasingly inappropri-
ate in understanding these ‘new’, undefined spaces? In particularly, 
this thesis focuses on ‘la Petite ceinture’ as a model for research.



 1 rowe, c., (1978). Collage city. Mit press, cambridge.
 2 stAlKer, Stalker through the actual territories. Geraadpleegd op 24 februari 
2012: http://www.osservatorionomade.net/tarkowsky/manifesto/manifesting.htm
 3 FerGuson, F., (2006). Talking cities: the micropolitics of urban space. 
birkhäuser-Publishers for Architecture, boston, p. 38
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SITUERING

Binnen de stedenbouw en architectuur staat het woord ‘plannen’ 
centraal. Ordenen, definiëren, bepalen, vastleggen. Niets ontsnapt 
aan het oog van de ruimtelijke planner. Toch blijkt het onmogelijk 
over alle ruimte controle te hebben. De stad is in constante staat 
van metamorfose. Bepaaldheid brengt onbepaaldheid met zich 
mee en omgekeerd. Om de eenvormigheid van de steden tegen te 
gaan, is er als het ware nood aan ‘anti-steden’, waar alles mogelijk 
is wat in de stad onmogelijk wordt gemaakt. De Engelse archi-
tectuurcriticus Colin Rowe spreekt in zijn ‘Collage City’ over de 
leegte als definiërende factor voor de stad. “For the important 
reality has now become what lies behind: the matrix of the city has 
become transformed from continuous solid to continuous void.”4  
Het Italiaans creatief onderzoeksnetwerk ‘Stalker’ spreekt over het 
belang van deze leegtes. “The voids constitute that ‘background’ 
on which to read the form of the city that would otherwise appear 
homogeneous, deprived of a complex evolutionary dynamic and 
therefore of life itself.”5  Steeds meer wordt de stedenbouw gecon-
fronteerd met dergelijke ‘lege ruimtes’, maar hoe moet hiermee 
worden omgegaan? Wat hebben deze ‘voids’ te bieden en hoe kan 
erover gesproken worden? Het ontbreken van identiteit en definitie 
maakt het moeilijk deze ruimte te gaan representeren. Laat staan te 
gaan ‘plannen’. Moet een andere houding worden aangenomen ten 
opzichte van deze ‘nieuwe’ ruimtes? “The city as we know it seems 
to be dissolving and is being replaced by something for which we 
lack concepts and images. Spatial transformations have produced 
a new kind of city for which we have as yet no adequate models of 
perception and representation.”6  

ONDERZOEKSVRAAG

“Void / wasteland / restruimte / dross / ongedefinieerde ruimte / 
achterkant / ruïne / non lieu / friche / terrain vague / no man’s land 
/ vacant land / braakland /…” Hoe kunnen we dergelijke onbepaal-
de ruimtes gaan representeren? De verschillende benamingen die 
erover bestaan, tonen al aan dat deze ruimtes moeilijk onder één en 
dezelfde term te vatten zijn. Moet er bovendien naar één definitie 
worden gezocht of ligt hun specificiteit net in hun ondefinieerbaar-
heid? Binnen de zoektocht naar de identiteit van een plek spreekt 
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de Noorse architect en theoreticus Christian Norberg-Schulz over 
‘genius loci’. “Hij ontwikkelde een fenomenologie van de plek 
waarbinnen architectuur als betekenisvolle en expressieve vorm 
de kern is. Hij legt grote nadruk op het waarnemen en beleven van 
de externe wereld door het subject en het belang voor de mens van 
het creëren van een plek – eigen plekje, een plaats die voor hem 
een existentiële ruimte is. Plaats betekent zo identiteit, de toe-
eigening van een bepaalde ruimte door een bepaalde vorm met een 
specifieke toekenning van waarde.”7  Los van de vraag of er ooit 
een identiteit voor dergelijke onbepaalde ruimtes kan gevonden 
worden, is hier de notie van subject en zijn beleving van de plek 
interessant. 
Binnen het kader van deze thesis wordt de Parijse verlaten 
spoorinfrastructuur, ‘la Petite Ceinture’ genaamd, ingezet als 
onderzoeksmodel. Verscholen onder, achter en tussen de Hauss-
manniaanse gevels van het Parijse stadsmodel, is deze spoorwegin-
frastructuur één van de laatste onbepaalde ruimtes die binnen de 
periferie van Parijs te vinden valt. Verlaten sinds 1934, kent deze 
mysterieuze ring als het ware een ‘tweede leven’. Weinigen weten 
wat er zich daar werkelijk afspeelt, toch heeft iedereen er wel iets 
over te vertellen. Gefascineerd door dit hele gebeuren, ben ik ti-
jdens mijn vijf maand durende verblijf in Parijs zelf op ontdekking-
stocht geweest. Ik moest en zou het geheim van deze plek achter-
halen. Wat opviel was dat mijn beeld over la Petite Ceinture geen 
stabiel traject heeft doorlopen. Telkens wanneer ik de confrontatie 
aanging, moest ik mijn indruk herzien. Al snel werd duidelijk dat 
deze ruimte moeilijk in één woord te vatten is. Toch zijn mijn 
opgedane ervaringen zinvol. Ze geven mij een rijker beeld dan 
in wetenschappelijke teksten, romans of mondelinge verhalen te 
ontdekken valt. 
Vervolgens rijst de vraag: In hoeverre zijn de huidige tekst, kaart 
en fotografische representatiemethodes voldoende om over deze 
onbepaalde ruimte te spreken? Moet er niet onderzocht worden of 
er met een bepaalde/andere vorm van tekst, fotografie en/of an-
dere media alternatieve representatiemethodes kunnen ontwikkeld 
worden? Welke rol kan kunst hierbij spelen? Bovendien wordt het 
begrip ‘representatie’ in vraag gesteld. Is het zo dat het wezenlijk 
karakter van onbepaalde ruimte beter tot uitdrukking kan worden 
gebracht door het representeren van een afgeleide vorm? Welke 
plaats krijgt identiteit en plek in het onderzoek naar onbepaalde 
stedelijke ruimte? Binnen het geheel van deze thesis wordt nage-

gaan in hoeverre de notie van beleving hierbij een rol kan spelen. 
De keuze om het medium dans in dit onderzoek op te nemen, vloeit 
hier vervolgens uit voort. 
Het geheel samenvattend luidt de onderzoeksvraag als volgt: Hoe 
kunnen we onbepaalde ruimte gaan exploreren en representeren? 
Op welke manier kunnen bepaalde vormen van tekst, fotografie en 
dans worden ingezet als interessant alternatief binnen de huidige 
stedenbouwkundige onderzoeksmethodes, die steeds minder ge-
schikt blijken om deze ‘nieuwe’ onbepaalde ruimte te gaan vatten? 
Hierbij wordt la Petite Ceinture als onderzoeksmodel ingezet.

ONDERZOEKSMETHODIEK

OPBOUW
Binnen het onderzoek naar een interessante manier om onbepaalde 
ruimtes te gaan exploreren en representeren, worden twee posities 
tegenover elkaar gelegd. Enerzijds bestaat deze thesis uit eigen 
experimenteel onderzoek, waarbij ik mijn ervaringen en belevin-
gen omtrent de onbepaalde stedelijke ruimte van la Petite Ceinture 
neerschrijf. Bovendien maak ik, naast eigen tekstmateriaal, gebruik 
van eigen foto- en dansmateriaal om de ruimte te gaan represen-
teren aan de hand van de media tekst, fotografie en dans. Hierin wil 
ik vooral de focus leggen op de rol van beleving en subject in de 
ruimte/plek binnen de exploratie en representatie van onbepaalde 
stedelijke ruimte. Ik geloof er dan ook in dat dit een werkelijke 
meerwaarde kan vormen voor het stedenbouwkundig discours. 
Als tekstvorm wordt in het ‘experimenteel’ onderzoek voor een 
meer verhalende structuur gekozen. Zo onderscheidt het zich ook 
meteen van het meer zakelijke vertoog, gebruikelijk binnen de 
stedenbouw die het ‘klassiek’ onderzoek kenmerkt. Hierbij wordt 
beroep gedaan op bestaande analyses, literatuur en fotografie, te 
vinden over la Petite Ceinture. Beide benaderingen worden als 
volwaardig beschouwd en tegenover elkaar geplaatst. Zo wordt het 
onderzoeksmodel als een soort van ‘dubbel spoor’ naar voor ge-
bracht. Dit dubbel spoor heeft als doel het klassieke onderzoek met 
mijn eigen experimenteel onderzoek te confronteren, om de blik 
te openen naar mogelijke alternatieven en na te gaan welk effect 
dit heeft op de beeldvorming van la Petite Ceinture en onbepaalde 
stedelijke ruimte in het algemeen. Na dit ‘dubbel spoor’, volgt 
telkens een ‘derde luik’ bestaand uit kritische reflecties en bijko-
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mend theoretisch materiaal die het medium in kwestie bespreekt en 
tegelijk bevraagt. Er wordt getracht om ‘out of the box’ te denken 
waardoor het derde luik steeds start met het motto ‘buiten klassiek 
spoor treden’. Hiermee wordt nagegaan hoe men over la Petite 
Ceinture spreekt in andere literatuur die geen deel uitmaakt van 
het stedenbouwkundig onderzoeksmateriaal. Zo wordt gekeken 
wat deze ‘meer’ of ‘anders’ vertellen dan in het experimenteel 
en klassiek spoor te ontdekken valt. Binnen het derde luik wordt 
vervolgens ook dieper ingegaan op stedenbouwkundige concepten 
en de problematiek rond onbepaalde stedelijke ruimte. Steeds op-
nieuw wordt getracht te ontdekken op welke manier het besproken 
medium een rol kan spelen in de exploratie en representatie van 
dergelijke ruimte. Daarenboven worden ook verschillende potenties 
en case studies besproken die het aangehaalde theoretisch kader 
toepast op concrete en inspirerende voorbeelden. In haar geheel 
kan het derde luik dan ook beschouwd worden als ‘kritisch oog’ 
die eveneens in confrontatie wordt gebracht met beide voorgaande 
luiken en zo op het dubbel spoor terugblikt vanuit de theoretisch 
opgedane kennis. 
Confrontatie wordt dan ook vooropgesteld binnen de opbouw van 
dit thesisonderzoek. Er wordt niet gestreefd naar het zoeken van 
één bepaalde representatiemethode die als ‘meest’ geschikt wordt 
geacht binnen de problematiek van onbepaalde stedelijke ruimte. 
Door verschillende media en verscheidene kennisvormen – zowel 
objectief als subjectief, zowel wetenschappelijk als artistiek, 
etc. – met elkaar te confronteren, wordt getracht de ruimte van la 
Petite Ceinture in haar totaliteit aan de lezer/kijker over te brengen. 
Vandaar ook dat deze thesis niet als een wetenschappelijke tekst 
kan gelezen worden. Door confrontatie voorop te stellen, wordt 
ernaar gestreefd tussen de lijntjes/beelden in te lezen. Het ‘implici-
ete’ neemt dan ook een belangrijke plaats in de neerslag van mijn 
onderzoek. Ik bied als het ware een lectuur waar tekst/beeld een 
eigen autonomie heeft en een bepaalde positie inneemt ten opzichte 
van de rest. Eigen tekst en beelden worden tegenover bestaande 
tekst- en beeldmateriaal geplaatst. Vervolgens worden beiden dan 
weer aangehaald in de meer theoretische tekst van het derde luik. 
Op die manier wordt gestreefd naar een ‘circulatie van ideeën’ die 
zich voor een stuk ook bij de lezer/kijker zelf situeert. Geen vorm 
van ‘expliciete kennis’ die het wetenschappelijk vertoog kenmerkt 
en directe kennis produceert. Maar ‘impliciet’, het zoeken naar 
kennis, die je zelf niet expliciet kan maken. Aangezien onbepaalde 

stedelijke ruimte zoals die van la Petite Ceinture onmogelijk 
volledig te kennen is, wordt gezocht naar een manier om via ‘korte 
contacten/revelaties/representaties’ een beeld van die ruimte te 
krijgen en over te brengen. Impliciet betekent kennis produceren 
terwijl er nog geen kennis is. Het wordt als het ware pas kennis als 
een ander er over begint na te denken. 
Kortom, de opbouw van deze thesis bestaat uit drie delen die elk 
afzonderlijk de exploratie en representatie van la Petite Ceinture 
en onbepaalde stedelijke ruimte in het algemeen bespreken aan 
de hand van een bepaald medium; Deel 1: medium tekst, Deel 2: 
medium fotografie, Deel 3: medium dans. Binnen elk deel komen 
telkens drie luiken aan bod; Luik I: experimenteel spoor, Luik II: 
klassiek spoor, Luik III: geheel van kritische reflecties en theo-
retisch materiaal die de rol van het besproken medium aankaarten 
binnen de problematiek van onbepaalde stedelijke ruimte en de 
manier waarop met dergelijke ruimte moeten worden gewerkt 
binnen het stedenbouwkundig onderzoek. De luiken lopen op die 
manier dus als het ware door over de drie delen van de thesis en 
kunnen vervolgens als ‘drie boeken in één boek’ worden opgevat. 

BRONNENCORPUS
De keuze om de exploratie en representatie van onbepaalde stedeli-
jke ruimte aan de hand van verschillende media te onderzoeken, 
brengt met zich mee dat de aangehaalde bronnen hun oorsprong 
vinden in heel diverse achtergronden. Binnen dit onderzoek wordt 
deze diversiteit niet beschouwd als een minpunt die een verlies 
in ‘focus’ aankondigt, maar net als een meerwaarde aangezien 
zo gestreefd wordt naar een confrontatie en samenwerking van 
verschillende kennisvormen. “The task of design is to encourage 
an understanding and enjoyment of the landscape that comes from 
both emotional experience and scientific knowledge. In this way, 
normally overlooked landscapes can become memorable.”8  De 
diversiteit aan bronnen en kennisvormen moet ons inderdaad in 
staat stellen een beter inzicht te verwerven in hoe met onbepaalde 
stedelijke ruimte moet worden gewerkt binnen het stedenbou-
wkundig onderzoek. Om grenzen te doorbreken, wordt hierbij 
bewust gekozen om de hiervoor geschikte bronnen niet alleen in 
wetenschappelijke literatuur te gaan zoeken, maar eveneens in de 
meer artistieke literatuur. Dit komt natuurlijk niet geheel onver-
wachts, aangezien de te onderzoeken media fotografie en dans op 
zich al deel uitmaken van de kunstwereld. 
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Zoals reeds werd aangehaald, is de opbouw van deze thesis als het 
ware opgevat als ‘drie boeken in één boek’. De bronnen die bij 
elk van de drie boeken werden gehanteerd, volgen deze opdeling 
dan ook. In het zogenaamde eerste boek/luik die het ‘experimen-
teel spoor’ voorstelt, wordt niet gebruik gemaakt van bestaande 
bronnen, aangezien ik er de ruimte van la Petite Ceinture enkel en 
alleen beschrijf op basis van mijn persoonlijke belevenissen die ik 
er ter plekke heb ervaren. 
In het  tweede boek/luik die het ‘klassiek spoor’ voorstelt, wordt 
beroep gedaan op bestaand analytisch stedenbouwkundig onder-
zoek en publicaties van verschillende partijen die over de kleine 
ring beheren. Maar ook wordt er gekeken naar andere wetenschap-
pelijke literatuur die la Petite Ceinture bespreken. Tenslotte wordt 
beroep gedaan op persdocumenten daterend van 1989 tot nu, 
gepubliceerd door verschillende Franse kranten en tijdschriften.  
Deze werden bovendien samengebracht in een ‘Dossier de presse’ 
door Pavillon d’Arsenale en spitsen heel vaak toe op allerlei debat-
ten en discussies die binnen de stedenbouw worden gevoerd over 
de kleine ring. De verschillende bronnen worden uitgebreid aange-
haald in het begin van het ‘klassiek spoor’ en vormen meteen ook 
het geheel aan wetenschappelijke literatuur die ik omtrent la Petite 
Ceinture kon vinden. Binnen dit spoor besliste ik dan ook niet zelf 
welke bronnen ik als meest ‘belangrijk’ achtte, aangezien de vraag 
eerder wordt gesteld op welke manier la Petite Ceinture wordt 
gerepresenteerd vanaf het moment dat ze in onbruik raakte. Uit de 
gevonden wetenschappelijke literatuur is enerzijds de invloed van 
de partijen Apur (Atelier Parisien d’Urbanisme), GEPC (Groupe-
ment d’Etudes de la Petite Ceinture), Ville de Paris (Marie de Paris) 
en RFF (Réseau Ferré de France) het meest voelbaar. De twee laat-
stgenoemde partijen zijn dan ook respectievelijk de eigenaar van 
de grond en de eigenaar van de infrastructuur van de sporenruimte. 
De discussie omtrent de toekomst van de kleine ring doet zich dan 
ook voornamelijk voor tussen beide eigenaars. Apur en GEPC 
hebben vervolgens de hoofdtaak analyses en plannen van de ring 
in opdracht van beide partijen op te stellen, wat duidelijk invloed 
heeft op de beslissingen die ze nemen aangezien deze niet kunnen/
mogen indruisen tegen de wensen van beide eigenaars. Hiernaast 
valt anderzijds de impact van wetenschappelijke literatuur die zich 
focust op de geschiedenis en de biodiversiteit van de ring niet te 
onderschatten. 
In het derde boek/luik die als ‘kritisch oog’ beschouwd wordt en 

een theoretisch kader opbouwt rond het besproken medium en haar 
rol binnen de problematiek van onbepaalde stedelijke ruimte, is de 
diversiteit aan bronnen het meest significant. Om het geheel aan 
keuzes te verduidelijken, wordt volgend onderscheid gemaakt: 
enerzijds komen er bronnen aan bod die geregeld worden toegepast 
doorheen het geheel van de thesis. Anderzijds wordt de keuze van 
de bronnen hoofdzakelijk gemotiveerd vanuit haar relevantie ten 
opzichte van het medium in kwestie en haar raakpunt met dit 
stedenbouwkundig onderzoek. Bronnen die in de verschillende 
delen van dit onderzoek opduiken, liggen aan de basis van een 
aantal protagonisten die ik belangrijk acht binnen het geheel van 
mijn thesis. Zo vormt de Belgische architect Wim Cuyvers een 
belangrijk figuur. Doorheen mijn architectuuropleiding raakte ik 
verschillende keren in contact met hem en zijn architecturaal 
vertoog. Hij doet ons op een andere manier kijken naar de stad en 
spreekt over de ruimte van ‘achterkant’ als ware publieke ruimte. 
Mijn interesse in onbepaalde stedelijke ruimte heb ik voor een 
groot deel aan Cuyvers te danken. Zonder twijfel komt hij dan ook 
geregeld aan bod in het geheel van mijn thesis. Een tweede pro-
tagonist is het Italiaans onderzoeksnetwerk Stalker. Interessant aan 
hun discours is hoe ze bijzondere aandacht richten op onbepaalde 
stedelijke ruimte. Bovendien is hun onderzoek hieromtrent uiterst 
boeiend, vooral omdat ze eveneens streven naar een alternatieve 
manier om dergelijke ruimtes te gaan exploreren en representeren. 
Hierbij realiseren ze het concept van ‘crossing’, wat uiterst interes-
sant zal blijken voor dit onderzoek. Ze stellen zich dan ook tegelijk 
op als ‘bewaarder, gids én artiest’ in hun omgang met de marges 
van de stad, die zij ‘Actual Territories’ noemen. Een derde protago-
nist is de Amerikaanse schrijfster en activist Lucy Lippard en, in 
het bijzonder, haar boek ‘The lure of the local. Senses of places in a 
multicentered society’ (1997). Zoals ik reeds aanhaalde met de 
woorden van Norberg-Schulz en zijn ‘genius loci’, is los van de 
vraag of er ooit een identiteit voor onbepaalde stedelijke ruimte kan 
gevonden worden, de notie van subject en zijn beleving van de plek 
interessant. Lucy Lippard richt dan ook een grote focus op de notie 
van plek en biedt inzicht in de manier waarop (on)bepaalde stedeli-
jke ruimte kan worden geëxploreerd. Hierbij hecht ze eveneens 
veel belang aan de beleving van de ruimte. “I have chosen to 
weave myself and my own experience into this book from time to 
time because lived experience is central to my writing and to the 
subject of place.”9  Haar aanpak leunt alvast dicht aan bij de 
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opbouw van deze thesis die in het confronteren van mijn experi-
menteel spoor met het klassiek spoor eveneens een plek, meer 
bepaald la Petite Ceinture, wenst te beschrijven. Binnen de vraag of 
de kleine ring al dan niet als een ‘plek’ kan worden beschouwd, is 
haar inzicht in het fenomeen van ‘egalisering’ die de hedendaagse 
stedenbouw kenmerkt alvast relevant. Bovendien spreekt ze ook 
over de rol van kunst binnen dit onderzoek en streeft ze er evenzeer 
naar haar eigen ervaringen en de visuele kunsten in het breder 
debat te integreren. Wel moet haar vertoog op een kritische manier 
worden gelezen, aangezien ze vaak in haar zoeken naar identiteit 
wat te veel vertrekt vanuit een nostalgisch gevoel naar het ter-
ugvinden van een ‘verloren’ identiteit. Los van deze kritische noot, 
is het duidelijk op welke manier Lucy Lippard met haar boek een 
aanzienlijke bijdrage kan leveren aan dit thesisonderzoek. Tenslotte 
moet worden opgemerkt dat een behoorlijk aantal filosofen door-
heen het verloop van de thesis worden aangehaald.  Filosofen zoals 
Edmund Burke, Jacques Derrida, Plato, Henri Lefebvre, Roger 
Scruton, Didi Huberman, Walter Benjamin, Willem Elias, Roland 
Barthes en Daniel Sibony komen allen aan bod. Al wordt elk van 
hen slechts kort vermeld, de filosofische stemmen zijn duidelijk 
aanwezig doorheen de opbouw van dit onderzoek. Filosofen staan 
dan ook bekend voor hun ‘breed en alternatief denken’ wat voor 
deze thesis eveneens noodzakelijk is. Hun uiteenleggende visies 
vermijden alvast om bij kritische reflecties - zoals bijvoorbeeld die 
rond het begrip ‘representatie’ - binnen eenzelfde denkpiste te 
blijven vastzitten. Ook binnen Deel 2 rond het medium fotografie 
blijkt filosofie een aanzienlijke rol te spelen. Haar relevantie wordt 
zelfs expliciet aangehaald in het stuk ‘Filosofie en de paradox van 
de fotografie’. Kortom, bij het creëren van een theoretisch kader en 
kritisch oog rond elk van de drie besproken media, krijgen Cuy-
vers, Stalker, Lippard en filosofie in het algemeen een uitgesproken 
plaats. Vervolgens kan nu dieper ingegaan worden op de keuze van 
de bronnen die relevant zijn ten opzichte van de media in kwestie 
en haar raakpunt met dit stedenbouwkundig onderzoek. In het 
derde luik van Deel 1 wordt de problematiek van de hedendaagse 
stedenbouw grondig besproken en wordt hierbij tegelijkertijd 
gezocht naar nieuwe concepten en alternatieve manieren om de 
(on)bepaalde stedelijke ruimte te gaan beschrijven. Hierbij vormen 
‘Talking Cities’ van Francesca Ferguson, ‘Drosscape’ van Alan 
Berger en ‘Non-places’ van Marc Augé de belangrijkste bronnen. 
Protagonisten zoals Guy Debord, Archigram, Kevin Lynch geven 

vervolgens de nodige inspiratie in de zoektocht naar alternatieve 
manieren van exploratie en representatie. Bronnen die begrippen 
als ‘horror vacui’ en ‘the uncanny’ aanhalen, bieden ons alvast 
meer inzicht in welke effecten de veranderende moderne en 
hedendaagse stedenbouw met  zich meebrengt. In de lijn van Lucy 
Lippards vertoog omtrent de notie van beleving van de plek, 
identiteit en de rol van kunst, worden ook boeken van Miwon 
Kwon, Michael Hough, Jan Kolen en Ton Lemaire gehanteerd. 
Vervolgens wordt in het derde luik van Deel 2 voornamelijk 
gebruik gemaakt van bronnen die inzicht geven in het medium 
fotografie en haar raakpunt met het stedenbouwkundig onderzoek 
rond onbepaalde stedelijke ruimte. De boeken ‘Lichtpapier: teksten 
over fotografie’ van Dirk Lauwaert en ‘Fotografie in dialoog’ van 
Willem Elias en Johan Swinnen vormen hier de belangrijkste 
bronnen. Dirk Lauwaert is dan ook een belangrijke Belgische 
fotografiehistoricus en ziet de rol van fotografie vooral als een 
appel tegen vanzelfsprekendheid en het zelfzekere denken enerzijds 
en een remedie tegen het verstrooide kijken anderzijds. “Foto’s zijn 
– worden – voor hem ‘denkende beelden’.”10  Binnen dit onderzoek 
is een dergelijk vertrekpunt alvast interessant aangezien Lauwaert 
ons aanspoort om de grenzen van het medium te doorbreken en 
zich open te stellen voor een alternatieve manier van denken en 
werken. Het tweede boek ‘Fotografie in dialoog’ vormt het resultaat 
van een samenwerking tussen een fotograaf en een filosoof. 
Aangezien beide disciplines elkaar doorheen hun geschiedenis 
hebben beïnvloed, is dit boek alvast een interessante bron om ons 
met een ‘andere en bredere blik’ naar de dingen te leren kijken. In 
het bespreken van de verschillende strekkingen en figuren die zich 
voordoen binnen de stadsfotografie, wordt enerzijds beroep gedaan 
op het boek ‘Another and another and another act of seeing (urban 
space) 1994-97’. Het vormt namelijk een bundel van verschillende 
fotografen en kunstenaars die deelnamen aan de tentoonstelling 
‘The act of seeing (urban space)’ die rond drie aparte exposities 
werd opgebouwd en van start ging in 1994 in België. De eerste 
twee expo’s waren vooral gericht op de psychologische, respec-
tievelijk documentaire aspecten die onze waarneming van de 
stedelijke ruimte beïnvloeden. De derde expo spitste zich toe op de 
interpretatie van het stedelijk fenomeen.11 Vooral hun vertrekpunt 
om aan de hand van fotografie op een alternatieve manier naar de 
stad te gaan kijken, vormt de basisreden waarom deze bron in de 
thesis wordt opgenomen. Anderzijds wordt ook beroep gedaan op 
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het boek ‘Horror vacui: fotografie en de lege stad’ van Steven 
Jacobs. Interessant aan dit werk is dat de geschiedenis van de 
stadsfotografie beschreven wordt vanuit de notie van ‘leegte’. 
Aangezien ‘leegte’ een aanzienlijke rol speelt binnen de wereld van 
onbepaalde ruimte, vormt dit alvast een relevant raakpunt tussen de 
discipline van fotografie en die van de hedendaagse stedenbouw. 
Bovendien komt het werk van Bernd en Hilla Becher aan bod, die 
als belangrijk worden geacht binnen dit onderzoek omdat ze als één 
van de eersten de aandacht hebben gevestigd op onbepaalde 
stedelijke ruimte. Hun werk toont alvast meteen op welke manier 
het medium fotografie relevant kan zijn binnen dit thesisonderzoek. 
Naast Bechers worden ook andere inspirerende fotografen aange-
haald zoals Diane Arbus, Jan Kempenaers, etc. Tenslotte moet het 
werk van ‘Recollecting Landscape’ ook als belangrijke bron 
worden vermeld, aangezien dit onderzoek rond herfotografie in zijn 
geheel laat zien hoe aan de hand van bepaalde ‘korte contacten/
revelaties/representaties’ getracht wordt een beeld van een landsc-
hap te verkrijgen en over te brengen. Iets waar ook dit thesisonder-
zoek naar streeft. Als derde luik van Deel 3 en daarmee meteen ook 
het laatste luik van deze thesis, wordt voornamelijk gebruik ge-
maakt van bronnen die inzicht geven in het medium dans en op 
welke manier ze een rol kan spelen in het stedenbouwkundig 
onderzoek rond onbepaalde stedelijke ruimte. De belangrijkste 
bronnen hierbij zijn enerzijds twee boeken die voortvloeien uit 
boeiende dansexposities. De eerste is die van ‘Danser sa vie’ die 
van november 2011 tot april 2012 te zien was in Centre George 
Pompidou in Parijs en die ik dan ook zelf heb kunnen gaan bezich-
tigen. In deze expositie werd je overdonderd door de diversiteit aan 
media – van schilderijen, sculpturen, installaties, audiovisuele 
werken tot choreografische stukken – waarmee men de link wil 
leggen tussen de visuele kunsten en dans, van 1900 tot nu. Op de 
achterflap van het bijhorend boek ‘Danser sa vie. Écrits sur la 
danse’ staat dan ook geschreven: “Cette anthologie, sous la direc-
tion de Christine Macel et Emma Lavigne, rassemble des textes 
historiques et contemporains, qui permettent de comprendre combi-
en la danse est un fait social total, intéressant tout à la fois les 
champs d’anthropologie, de la philosophie, de l’histoire de l’art 
mais aussi de la poésie.”12  Deze bundel teksten vormen alvast een 
uitgebreide en inspirerende basis om de rol van dans in dit onder-
zoek te doorgronden. Centre George Pompidou verzamelde naast 
deze publicatie, dan ook nog tal van andere boeken die als relevant 

worden geacht binnen de danswereld. Het hielp me alvast interes-
sante literatuur te ontdekken, zoals het volgende boek ‘Move. 
Choreographing You. Art and Dance Since the 1960s’ horend bij de 
gelijknamige dansexpositie die van oktober 2010 tot januari 2011 
de bewonderen was in de Hayward Gallery in Londen. Deze 
tweede intrigerende danstentoonstelling gaat zelfs nog verder in de 
zoektocht naar linken tussen visuele kunsten en dans en het creëren 
van interactie tussen de toeschouwer en het tentoongestelde werk. 
“Move. Choreographing You invites you to become a participant – 
or even a dancer – in installations and sculptures by internation-
ally renowned visual artists and choreographers.”13  Het boek 
beschrijft dan ook tal van kunstwerken en de wijze waarop de 
artiest ernaar streeft de toeschouwer bewuster te maken van de 
ruimte en objecten uit zijn omgeving. Het proces van ‘waarnemen’ 
staat dan ook voorop in plaats van eenduidige betekenissen en 
representaties naar voor te schuiven in hun kunstwerken. Deze 
interacties maakt van de toeschouwers dan ook een soort van 
‘dansers’. Al snel wordt dus merkbaar dat dit boek een interessante 
bron vormt in de zoektocht naar hoe onbepaalde stedelijke ruimte 
kan worden geëxploreerd aan de hand van het medium dans. 
Ervaring en beleving staan hier voorop. Anderzijds komen de 
figuren Laurence Louppe en Daniel Sibony geregeld aan bod. De 
Franse danshistoricus, kunstcriticus en schrijfster Laurence Louppe 
vormt dan ook één van de belangrijkste protagonisten van de 
hedendaagse dans. Deze meest recente dansstroming zet het 
‘tastzintuig’ voorop en laat haar dans inspireren door ‘de plek’. 
Naast moderne dans, wordt met Louppes theoretische teksten alvast 
gezocht naar welke raakpunten hedendaagse dans heeft binnen dit 
onderzoek naar de exploratie en representatie van onbepaalde 
stedelijke ruimte. Daniel Sibony daarentegen, is een Franse 
filosoof, psychanalyst en schrijver en laat ons inzicht verwerven in 
de manier waarop dansen een kennisvorm kan zijn en hoe ze haar 
kennis al dan niet kan overdragen aan de toeschouwer. Doorheen 
het derde luik komen aan de hand van deze hoofdbronnen verschil-
lende protagonisten uit de danswereld aan bod zoals Susan Leigh 
Foster, Anna Halprin, Trisha Brown, Pina Bausch, etc. Telkens 
wordt getracht de link te leggen met de problematiek rond on-
bepaalde stedelijke ruimte. Opvallend hierbij is dat figuren zoals 
Guy Debord, Kevin Lynch, Archigram – reeds aangehaald in Deel 
1 – opnieuw opduiken omdat hun denkpistes ergens lijken te raken 
aan waar het medium dans voor staat in haar focus op beleving, 
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lichaam in relatie met de ruimte/plek, etc. Tenslotte worden twee 
figuren aangehaald die ik als belangrijk acht in het ontwikkelen van 
mijn film ‘Lieux inaccoutumés’ en in de opbouw van Deel 3 in zijn 
geheel. De architect/cineast Anne Philippe en de danseres Nathalie 
Brissonnet focussen beiden op de relatie dans/plek en boden mij 
tijdens verschillende ontmoetingen de nodige achtergrond om mijn 
experimenteel werk op te bouwen en vervolgens ook kritisch terug 
te blikken op het afgewerkte resultaat. Hun steun en enthousiasme 
gaven me alvast het nodige vertrouwen om dit onderzoek op te 
bouwen en sporen me zelfs aan het onderzoek van deze thesis ook 
na mijn architectuurstudies verder te zetten. 
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       LUIK   ii KLASSIEK SPOOR

      
       LUIK   i EXPERIMENTEEL  SPOOR



BiNNeN DiT SPOOR wORDeN MijN eiGeN eRvaRiNGeN OMTReNT La PeTiTe CeiNTuRe NeeRGeSChReveN. 

hieRBij wORDT aLS TekSTvORM GekOzeN vOOR eeN MeeR veRhaLeNDe STRuCTuuR. DiT OM De NOTie vaN Be-

LeviNG STeRkeR NaaR BOveN Te LaTeN kOMeN. waNT BeLeviNG STaaT CeNTRaaL BiNNeN heT exPeRiMeNTeeL 

ONDeRzOek. MeT De MeDia TekST, FOTOGRaFie eN DaNS wORDT DaN OOk GezOChT NaaR eeN aNDeRe MaNieR 

OM ONBePaaLDe RuiMTe Te GaaN exPLOReReN eN RePReSeNTeReN. TeLkeNS kOMT De NOTie vaN SuBjeCT eN 

zijN BeLeviNG iN De RuiMTe STeRk aaN BOD. heT veRhaaL LOOPT veRDeR OveR De DRie MeDia, Die STeeDS 

De eRvaRiNGeN BeSChRijFT TijDeNS eNeRzijDS heT NeMeN vaN De FOTO’S eN aNDeRzijDS heT MakeN vaN De 

FiLMOPNaMeS. Deze LaaTSTe wORDeN DaN OOk iNGezeT aLS eeN MaNieR OM De DaNS eN BeweGiNGeN iN La 

PeTiTe CeiNTuRe Te ReGiSTReReN. heT exPeRiMeNTeeL SPOOR kaN OP Die MaNieR aLS ééN GeheeL wORDeN 

BeSChOuwD.

bij de eXPlorAtie en rePresentAtie VAn de stedelijKe ruiMte VAndAAG, wordt binnen de steden-
bouw en Architectuur GebruiKelijK erVoor GeKoZen oM de ruiMte te GAAn AnAlYseren en Voor 
te stellen AAn de hAnd VAn Allerlei KAArtMAteriAAl, Foto’s, teKst en derGelijKe Meer. hierbij 
stAAt Alles behAlVe het subject en Zijn beleVinG centrAAl. de ruiMte wordt objectieF Geob-
serVeerd en ooK Zo weerGeGeVen. Men GAAt er eerder VAn uit dAt beleVinG en subject PAs nA de 
VoltooiinG VAn AnAlYse, ontwerP en uitVoerinG KoMen. 
in wAt VolGt wordt onderZocht hoe de ruiMte VAn lA Petite ceinture VolGens dit ‘KlAssieK’ 
sPoor wordt GeëXPloreerd en GerePresenteerd. hierbij wordt beroeP GedAAn oP AnAlYtisch 
onderZoeK uitGeVoerd door APur (het beFAAMde Atelier PArisien d’urbAnisMe), PAris Projet, 
door GePc (GrouPeMent d’etudes de lA Petite ceinture) en PublicAties VAn lA Ville de PAris 
(MAirie de PAris), VAn rFF (rÉseAu FerrÉ de FrAnce), VAn sncF (sociÉtÉ nAtionAle des cheMins de 
Fer FrAnçAis), VAn AsPcFr (AssociAtion sAuVeGArde Petite ceinture et de son rÉseAu FerrÉ), 
Actions ArtistiQues de lA Ville de PAris en Groene PArtijen ZoAls deVe (direction des esPAces 
Verts et de l’enVironneMent), les AMis des jArdins du ruisseAu, etc. ooK wordt beroeP GedAAn 
oP Andere wetenschAPPelijKe literAtuur die de ruiMte VAn lA Petite ceinture besPreKen, 
ZoAls het GeschiedenisboeK ‘lA sAGA de lA Petite ceinture’. tenslotte wordt GebruiK GeMAAKt 
VAn PersdocuMenten dAterend VAn 1989 tot nu, GePubliceerd door Verschillende KrAnten 
en tijdschriFten: le PArisien, le Monde, le journAl du diMAnche, le Moniteur, l’eXPress PAris, 
l’huMAnitÉ. ZurbAn, lA Vie du rAil, telerAMA, le FiGAro, FrAnce culture, lA croiX en FrAnce 
soir. deZe docuMenten, sAMenGebrAcht in een ‘dossier de Presse’ door PAVillon d’ArsenAle, 
sPitsen heel VAAK toe oP Allerlei debAtten en discussies die hieroMtrent binnen de steden-
bouw worden GeVoerd.

BEELD 1 TOT EN MET 15 KUNNEN OOK BESTUDEERD WORDEN IN GROTER FORMAAT EN IN KLEUR IN 
BIJLAGE: KAARTMATERIAAL LA PETITE CEINTURE



eeN eeRSTe CONFRONTaTie

Omheining. Wildernis. Afval. Graffiti. Leeg. Verlaten. Treinsporen. Het was me-
teen duidelijk. Daar, in de diepte, achter die zwarte hekken die boven mijn hoofd 
uitstaken, verscheen la Petite Ceinture. zomaar, plots, te midden van het Parijse 

stadsleven. Te midden van de haussmannsiaanse gevels. verboden terrein. “Dan-
ger de mort” stond er zo mooi op het witte bordje met rode letters geschreven. wie 

durft? wie durft deze site te betreden? is er ergens een ingang? is het gevaarlijk? ik 
besliste voorlopig afstand te houden. Met mijn lens boven, naast en door de hekken 
heen, legde ik mijn eerste belevenissen vast. Meteen was ik gefascineerd. Ruïneuze 

stationsgebouwen, chaos van natuur, achtergelaten fietsen, mysterieuze tunnels, 
donker, obscuur. zou ik ooit het lef hebben deze treininfrastructuur te betreden? zou 

het mogelijk zijn? Het moet wel, want hoe zou die graffiti anders ooit op die muren 
terechtgekomen zijn? Met mijn zus naast mij, die totaal ongeïnteresseerd was in dit 

‘stukje vuil’ van de stad, beslisten we andere oorden te verkennen. het was ten slotte 
vakantie, een citytripje te midden van de zomer. Dus gingen we iets drinken. al 

bleven mijn gedachten ronddwalen, nieuwsgierig naar die ‘andere kant’ van Parijs. 
achterkant? Tweede wereld? Onderwereld?

“Rares sont les lignes de chemin de fer qui auront autant fait rêver que la Petite 
Ceinture de Paris. Simple rocade marchandise établie au milieu du xixe siècle pour 
relier entre elles les compagnies exploitant les radiales en étoile autour de Paris, 
cette voie ferrée se laissera au fil du temps cerner par une urbanisation de plus en 
plus dense, jusqu’à devenir ce mystérieux couloir ferroviaire se faufilant à travers 
les pâtés de maisons, disparaissent dans des souterrains puis retrouvant la lumière 
du jour en passant sur des viaducs au ras des fenêtres des maisons riveraines.”14 Zo 
klinkt de beschrijving van de verlaten spoorweginfrastructuur ter inleiding van ‘la 
saga de la Petite ceinture’. de titel laat reeds vermoeden dat het hier om een soort 
van ‘heldenverhaal’ zal gaan en dat probeert het boek ook te zijn. Alleen gaat deze 
tekst enkel in op de geschiedenis van de spoorruimte en de nostalgie die er vandaag 
mee gepaard gaat. dit is ook meteen de meest voorkomende benadering die over 
de ruimte van la Petite ceinture in wetenschappelijke literatuur te vinden valt. de 
notie van geschiedenis – patrimonium – ruïne – nostalgie lijkt het meest door te 
wegen. de continuïteit van de treininfrastructuur en de vele oude stationsgebou-
wen die het traject karakteriseren, lijken zo ook meteen de identiteit van het gebied 
te bepalen. Oorspronkelijk werd het gebied gedefinieerd door het gesloten traject 
van 32km lang, die de hoofdstad omringt. la Petite ceinture vormde niet alleen de 

PaRijS, MijN ThuiS

De dag was aangebroken. ik vertrok voor vijf maanden op erasmus naar Parijs. 
het avontuur kon nu echt beginnen. Spannend! Net aangekomen en vergezeld door 

het hele gezin, zag ik mijn nieuwe verblijfplaats in het straatbeeld van Boulevard 
jourdan verschijnen. ‘Fondation Biermans-Lapôtre’, het Belgische huis gelegen 
in de befaamde campus van Cité universitaire, ten zuiden van Parijs. Overweld-

igd en enthousiast door het hele gebeuren, besloten we wat te gaan wandelen. het 
bruisende stadsleven lag op ons te wachten. Champs-elysées, jardin des Tuileries, 

Louvre, Rue de Rivoli, ijfeltoren, de Marais, Mont Martre, Sacré Coeur, etc. Niks 
ontbrak aan onze verkenningstocht. al had iedereen het allemaal wel al eens gezien, 

toch was het fijn om even de toerist uit te hangen. 
De volgende dag besloten we mijn toekomstige school ‘ecole Nationale Superieure 

d’architecture de Paris La villette’ te gaan ontdekken. Na de hele stad doorkruist te 
hebben in de ondergrondse metro, kwamen we aan in het negentiende arrondisse-
ment, gelegen ten noorden van Parijs. avenue de Flandre, ik voelde mij al meteen 
thuis. en alles was aanwezig; bakkerij, beenhouwerij, supermarkt, krantenwinkel, 
telefoonwinkel, doe-het-zelf zaak, kapper, restaurantjes en cafeetjes, te veel om op 

eerste spoorlijn die de verschillende nationale netwerken met elkaar verbond, maar 
was ook de allereerste passagierslijn die de connectie maakte tussen de verschil-
lende Parijse wijken. in het midden van de negentiende eeuw werd de spoorlijn 
van la Petite ceinture aangelegd omwille van technische, commerciële, militaire en 
economische doeleinden.  de werken werden in drie onderlinge fases gerealiseerd. 
in 1951 startte men met de aanleg van ‘le chemin de rive droite’ (15km), in 1952 
werd ‘la ligne d’Auteuil’ (8km) geconstrueerd en in 1861 werd de ring tenslotte 
vervolledigd met ‘le chemin de rive Gauche’ (10km). in het jaar 1869 worden 
de drie lijnen officieel met elkaar verbonden: “La boucle est bouclée.”15  Vanaf het 
begin van de negentiende eeuw kende het aantal passagiers van la Petite ceinture 
een sterke daling aangezien de realisatie van het metronetwerk aangreep. in 1934 
werd het passagiersvervoer er definitief stopgezet en opende zich een buslijn ‘Petite 
ceinture’ in de plaats. de spoorlijn bleef enkel functioneren voor het vervoer van 
goederen, met uitzondering van ‘la ligne d’Auteuil’ waar het passagiersverkeer 
bleef standhouden tot 1985. Vanaf 1988 wordt ze vervolgens opnieuw deels ge-
bruikt door het aanleggen van metrolijn rer c. in de loop van de jaren ’60 en ‘70 
begint het goederenverkeer stilletjes aan te verdwijnen aangezien de slachthuizen en 
veemarkten van la Villette en daarna de slachthuizen van Vaugirard sluiten. ook
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BEELD 1

te noemen. De avenue had het allemaal, maar dit was niet hetgene wat mij het 
meest intrigeerde. Boven mijn hoofd zwevend, dwars doorheen het straatbeeld, zag 
ik la Petite Ceinture verschijnen. Deze keer niet verscholen achter zwarte hekken, 

maar toch onbereikbaar door het niveauverschil. Onder de koepels van de brug 
lagen daklozen uitgestrekt op hun matras. Onder hun deken verscholen, hadden ze 
zich het terrein toegeëigend. in het verlengde van de brug zag je allerlei koterijen, 

afgesloten met erbarmelijke stalen poorten. iets verder, naast de treininfrastructuur, 
stond een in het geel geschilderd huisje. Gebroken ramen, waarvan enkele dich-

tgemetseld en andere afgedekt met houten planken. Hier en daar bracht graffiti nog 
wat extra kleur bij. een wilde tuin lag voor het huisje uitgestrekt. het geheel was 

afgesloten door een grote zwarte poort, al leek de rommelige site nochtans niet zo 
geprivatiseerd. Precies of ook andere daklozen het zich op een of andere manier 

hadden toegeëigend. eén ding was duidelijk, mijn tweede confrontatie met la Petite 
Ceinture deed mijn nieuwsgierigheid alleen nog maar versterken.

beginnen de industrieën zich meer en meer buiten de stad van Parijs te vestigen, 
gekenmerkt door een goederentransport die zich steeds meer naar de snelwegen 
gaat richten.16  in 1993 wordt het goederenverkeer quasi volledig stopgezet. op 
de schema’s - beeld 1 - die zowel het passagiersverkeer als het goederenverkeer 
aanduiden van 1934 tot 2011, kan de evolutie van het gebruik van de spoorlijn 
duidelijk worden afgelezen. Vandaag blijken enkel nog het traject van rer c en dat 
van chapelle-evangile in werking te zijn. de spoorlijn functioneert dus niet meer 
als één geheel. bovendien zou dit ook niet meer realiseerbaar zijn want la Petite 
ceinture werd in de loop van de jaren ’60 onderbroken door de vernieling van het 
sporenviaduct in het 16de arrondissement. toch lijkt een schijnbare notie van con-
tinuïteit binnen de representatie van la Petite ceinture stand te houden. Zo luidt het 
toch in meerdere analyses. Apur spreekt over de verschillende elementen die deze 
notie van eenheid en identiteit bepalen. de perspectieven en zichten, de vegetatie, 
de opmerkelijke gebouwen en de treininfrastructuur.17  Apur, meer bepaald ‘Atelier 
parisien d’urbanisme’, werd opgericht in 1967 door ‘le conseil de Paris’. dit atelier 
heeft als missie de stedenbouwkundige en maatschappelijke evoluties van Parijs te 
bestuderen, te analyseren en mee te werken aan het definiëren van een bepaalde pol-
itiek rond de ontwikkeling van Parijs en haar metropool.18  naast dit atelier vormt 
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BEELD 2

BiNNeNDRiNGeN

Ondertussen waren mijn eerste schooldagen achter de rug en wat was ik enthousi-
ast. Na de administratieve rompslomp was ik er uiteindelijk in geslaagd een pracht 

van een lessenpakket samen te stellen; fotografie, film, scenografie, schilderkunst, 
etc. Ik had er volledig zin in. Tijdens de les scenografie moesten we vertellen welk 

onderwerp we zouden kiezen voor onze opdracht, die moest handelen over sce-
nografie en de stad. Al snel besliste ik de achterkanten van Parijs te bestuderen, 

met in het bijzonder la Petite Ceinture. Na de les kwam een meisje uit de groep mij 
aanspreken. ze vertelde me waar ik een ingang in de afgesloten treininfrastructuur 
kon vinden. De dag zelf nog stuurde ze mij de gegevens door: “il y a un endroit où 
tu peux ‘grimper’ en haut d’un grillage pour ensuite marcher le long des chemins 

de fer. Mais attention: n’y vas pas seule, où la nuit, ce n’est pas dangereux, mais on 
ne sait jamais.” ik bekeek het kaartje waar ze de plek had aangeduid. De ingang 

bevond zich niet ver van de school, in de buurt van Canal de l’Ourc. aangezien ik 
op dat moment nog niet veel mensen had leren kennen, besloot ik toch vol nieuws-
gierigheid op mijn eentje een kijkje te gaan nemen. Met het plan in de hand wan-

delde ik naar de brug van la Petite Ceinture toe, die zo duidelijk het straatbeeld 

de GePc, ‘le Groupement d’etude de la Petite ceinture’, ook een belangrijke groep 
onderzoekers die la Petite ceinture van heel dichtbij gaan bekijken. in 1994 besliste 
de Franse historicus Pascal Payen-Appenzeller deze groep op te richten. in onder-
linge communicatie met de sncF, de beheerder van de spoorlijn, kiest de GePc om 
de potentie en rijkdom van de site te gaan onderzoeken. studenten, plantkundigen, 
architecten, landmeters, etc. exploreren het volledige traject van la Petite Ceinture 
om haar te kunnen onderzoeken, inventariseren en ‘ontwerpen’. dit alles result-
eert in het boek ‘Petite ceinture le livre blanc’ (1996) die talrijke ideeën bundelt, 
gaande van gekke en tegenstrijdige voorstellen tot bescheiden en complementaire 
denkpistes: “jardins linéaires, sentiers de randonnée, chemins d’écoliers, pistes 
cyclables, dans les versions les plus imaginatives. Ou dans les plus pragmatiques, 
des solutions ‘multi-usages’.”19  wel maakt Pascal Payen-Appenzeller meteen zijn 
standpunt over het geheel duidelijk: “vouloir enlever les rails, c’est tenir un dis-
cours anti-SNCF. en revanche, conserver une voie ferrée et aménager, à côté, une 
piste cyclable ou piétonne semble plus raisonnable.”20 de samenwerking van de 
GePc met de sncF is dus merkbaar in hun discours. bovendien is het van in het 
begin duidelijk dat hun boek zal overhandigd worden aan de sncF en la Ville de 
Paris wat met zich meebrengt dat de denkpistes binnen het onderzoek niet zullen 

55



BEELD 3

doorkruiste. Nu moest ik enkel nog het traject van de brug volgen, in de richting van 
het kanaal. Onderweg zag ik de koterijen met de erbarmelijke stalen poorten veran-

deren in een soort artistiek kraakpand. Onder de treinsporen en tussen de gebou-
wen door hadden muzikanten de ruimte getransformeerd in een kleurrijk paradijs. 
Geboeid, maar toch wat terughoudend omdat ik alleen was, zette ik mijn zoektocht 
verder. in de verte zag ik het kanaal verschijnen, gelegen naast het bekende ‘Parc 

de la villette’. De spoorinfrastructuur liep verder dwars over het kanaal. een stalen 
raamwerk vormde de constructie, met naast de afgesloten sporen een passerelle, 

waar voetgangers het kanaal konden oversteken. voorzichtig bestudeerde ik de 
plek, op zoek naar een manier om de sporen te kunnen betreden. Plots merkte ik 

enkele jongeren op die geheimzinnig langs de afsluiting stonden. Blijkbaar was er 
ter hoogte van de passerelle een deur die ze probeerden open te krijgen. van op een 
afstand volgde ik hoe ze de deur forceerden en uiteindelijk open kregen. aarzelend 

stapte ik op de jongeren af en vroeg hen wat ze van plan waren. ze vertelden me 
dat ze foto’s gingen nemen enkele meters verder. Blijkbaar bevond zich daar een 

fascinerende ruimte. Onzeker op mijn eentje, maar toch te benieuwd om die plek te 
ontdekken, vroeg ik of ik hen mocht vergezellen. alhoewel ik hen niet kende en niet 

en kunnen indruisen tegen de wensen van beide instanties. de eerste afbeelding 
- beeld 2 - die hun boek van la Petite ceinture laat zien is dan ook een continue 
cirkelvormige lijn in wijzerzin getekend. wat zwart op wit nogmaals de nadruk legt 
op de continuïteit en het belang van de spoorinfrastructuur op zich. 
naast deze notie van eenheid en continuïteit wordt uit de verschillende analyses 
snel duidelijk dat het karakter van la Petite ceinture ook sterk door variatie wordt 
bepaald. Vooral dan wat haar geometrie en landschap betreft, als gevolg van haar 
geografische ligging en confrontatie met de stad. Dit wordt in 2000 ook in kaart – 
beeld 3 en beeld 4 - gebracht door Apur die zowel fysieke en functionele gegevens 
als de stedelijke ruimte die la Petite ceinture omringt, afbeelden. het originele en 
specifieke karakter van de spoorweginfrastructuur ligt volgens hen in het ondersc-
heid tussen ondergrondse ruimtes, verborgen open ruimtes, blootgestelde ruimtes 
die ontoegankelijk zijn en ruimtes die beter waarneembaar en toegankelijk zijn.  hi-
ervan wordt reeds in 1996 een nog veel grondigere analyse gemaakt door de GePc 
die zelfs verschillende configuraties21  van het traject in zijn confrontatie met de stad 
gaan onderzoeken; viaduct – brug/rail – aanaarding – afdalende helling naar gelijk 
niveau – op gelijk niveau – afdalende helling naar lager niveau – opgraving – brug/
straat – dal – tunnel. Dit maakt een belangrijk deel uit van hun analyse. Ze willen de 
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BEELD 4

zeker wist of ik hen wel kon vertrouwen, leek het me toch een beter alternatief dan 
alleen op ontdekking te gaan, dus wandelde ik met hen mee. het waren twee jongens 

en een meisje, van ongeveer dezelfde leeftijd als mij. Onderweg vertelden ze over 
hun ervaring met la Petite Ceinture en meteen wisten ze mij al een pittig detail te 
vertellen. De sporen zouden blijkbaar privéterrein zijn en bijgevolg dus een ver-

boden stukje stad. indien de politie ons zou zien, riskeerden we een zware boete tot 
zelfs gevangenisstraf. Geen idee wat ik hiervan moest geloven, maar terugkrabbelen 

was voor mij nu toch al lang geen optie meer, ik moest en zou die plek ontdekken. 
Na een honderdtal meter te hebben gewandelend op de sporen, kwamen we voor 

een tunnel te staan. Vol met graffiti, donker, gevaarlijk? De jongeren noemden het 
‘Le tunnel de mort’. aan de ingang van de tunnel zaten enkele jongeren rond te 

hangen. Ik schatte hen veertien, vijftien jaar. Stoer met de graffitiflessen naast zich 
en een sigaretje in de hand. zonder te veel naar hen te staren, liepen we verder. het 

werd mij al meteen duidelijk waarom je hier best niet alleen komt. Naast de rom-
mel en kleurrijke tekeningen verscheen er ook een kraakpand tussen de koepels van 

de tunnelconstructie. afgesloten met houten planken, doeken en matrassen, was ik 
benieuwd naar wie hier leefde, maar voorlopig viel er niemand te bespeuren. Op het 

nadruk leggen op la Petite ceinture als ‘ruimte’, in plaats van enkel gefocust te zijn 
op haar rol als sporennetwerk. de verschillende interacties die deze ruimte aangaat 
met de stad, is wat karakteristiek en meteen ook interessant is aan deze ‘espace 
Petite ceinture’. “Le ‘vide absolu’ des voies de chemins de fer a perdu son cara-
ctère uniquement utilitaire: l’espace, aujourd’hui est un espace libre avec une limite 
précise. La définition du vide de la Petite Ceinture comme espace de respiration 
donne une identité propre et unique à cet espace.”22  Ze duiden op de fragiliteit van 
deze vrije ruimte binnen een volgebouwd stadsweefsel. de relaties die de ruimte 
aangaat met de stedelijke activiteit zal volgens hen de toekomst van de ring bepalen. 
dit inzicht maakt hun analyse interessant. Meer dan de andere wetenschappelijke 
teksten en onderzoeken van die tijdsperiode, gaat de GePc werkelijk op zoek naar 
alle verschillende aspecten en specificiteit die de ruimte in zich draagt. “Le GePC a 
cherché à dépasser la seule dimension historique en se fixant trois objectifs: dé-
montrer la spécificité et l’intérêt de la petite ceinture au regard des enjeux actuels, 
amener à une prise de conscience de cette spécificité par les décideurs et contribuer 
à une réflexion sur le devenir de cet espace.”23  een ruimte zoals la Petite ceinture 
heeft nood aan dergelijk grondig onderzoek, want al te vaak wordt voorkeur ge-
geven aan slechts één benadering. Als het niet deze is van geschiedenis en patrimo-
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einde van de tunnel verscheen het straatbeeld van de stad terug, één niveau hoger. 
ik voelde me precies terug wat rustiger worden. indien er iets zou gebeuren, zou ik 

tenminste hard genoeg kunnen schreeuwen opdat de voorbijgangers daar boven het 
zouden opmerken. Ook de bomen van ‘Parc des Buttes Chaumont’ verschenen naast 

de sporen. alsof stadsleven en ‘onderwereld’ elkaar hier raakten en blootgaven. 
Terwijl de anderen hun fotoshoot startten, keek ik wat rond. De ruimte was indruk-
wekkend. verschillende straten doorkruisten de plek boven ons hoofd, ondersteund 
door dikke pilaren. elk karakteristiek naargelang de grootte van de overspanning. 

zo bestond de plek uit open en overdekte delen. Daar waar het zonlicht de grond 
kon raken, groeide er wilde beplanting. Ook langs de schuine hellingen van de 

vallei, waartussen de sporen verder liepen, leek de natuur zijn eigen gang te gaan. 
in de verte lag opnieuw een tunnel, deze keer veel langer en smaller dan diegene 
die we net hadden doorlopen. je kon van hieruit net nog het lichtpunt zien waar 

de tunnel eindigde. Onder de overdekte delen van de ruimte lagen hopen zand en 
begon de afval zich flink op te stapelen. Zetels, schoenen, rugzakken, papier, pot-
ten, tafels, planken, kledij, etc. Precies of iemand  deze rommel werkelijk aan het 

verzamelen was. Niet veel later kwam plots iemand tevoorschijn uit het kraakpand. 

nium van de spoorweginfrastructuur, dan komt als tweede belangrijkste de notie van 
wilde natuur – biodiversiteit – ecologie - wandeling dikwijls aan bod. “La Petite 
Ceinture présente les caractéristiques de ce que les scientifiques appellent ‘un cor-
ridor écologique’. Cependant, une friche ferroviaire dans une capitale comme Paris 
attise les convoitises, et seul un aménagement paysagistes faisant de cette voie une 
promenade, peut conserver ce linéaire en espace vert ouvert contribuant à une 
organisation plus équilibrée de la trame urbaine parisienne.”24  in tal van weten-
schappelijke literatuur handelend over natuur en parken in Parijs, wordt gesproken 
over de rijke biodiversiteit aanwezig langs de sporen van de ring en worden tal van 
voorstellen gedaan om de ring toegankelijk te maken en te transformeren in een 
soort van groene publieke ruimte. binnen de analyse van Apur in 2000 wordt ook 
meteen duidelijk dat hun voorkeur omtrent de potentie van la Petite ceinture naar 
deze benadering uitgaat. In hun bijlage ‘Deux exemples de promenades aménagées 
sur des emprises ferroviaires inutilisées’25  worden zowel südgelande park in berli-
jn-schöneberg als de ‘coulée verte’ bij colombes aangehaald. het eerste voorbeeld 
gaat uit van een beperkte ingreep om het originele karakter van de site te behouden. 
Zo blijven de sporen die refereren naar de geschiedenis bestaan. in het tweede 
voorbeeld wordt gekozen voor een omkeerbaar ontwerp, die de onzekerheid omtrent 

een persoon van rond de dertig, waarschijnlijk van aziatische oorsprong. verward 
liep hij waggelend richting de zandhopen en begon ergens tussen het afval door te 

plassen. Daarna keerde hij terug naar zijn lappenhuis, zich weinig druk makend om 
onze aanwezigheid. vreemde ontmoeting, dat kon ik wel zeggen. Terwijl de anderen 

nog verder foto’s namen, besloot ik terug te keren. ik bedankte hen voor hun hulp 
en we wisselden elkaars namen uit, zo konden we elkaar terugvinden op facebook. 

want ze waren trouwens van plan om nog meer foto’s te nemen op plekken van la 
Petite Ceinture en ik was meer dan welkom om hen te vergezellen wanneer ik wou. 

Met voldoening begon ik aan mijn terugweg. iets verder kwam ik de stoere jongeren 
van daarnet terug tegen. aangespoord door een vriendelijke lach, besliste ik ook 

even met hen een gesprek aan te gaan. ik vroeg hen of ze hier veel kwamen en wat 
ze hier zo leuk vonden. ze vertelden me dat dit echt hun favoriete stekje was en dat 

ze hier veel naartoe kwamen, omdat ze toch niet echt iets beters te doen hadden. 
Ook vroegen ze aan mij wat ik hier kwam doen. ik vertelde hen dat ik nieuwsgierig 

was de ruimtes van la Petite Ceinture te ontdekken en dat ik er bovendien aan dacht 
deze plek te gebruiken voor mijn eerste filmopdracht van het vak ‘Via Cinéma’. 

Enthousiast omtrent dat hele filmgebeuren, vroegen ze mij of ze in de film mochten 

de toekomst van de site in zich kan dragen. want dit is ook de grootste discussie die 
binnen het stedenbouwkundig debat over de potentie van la Petite ceinture wordt 
gevoerd. wanneer alle documenten van het ‘dossier de presse’ gebundeld door Pa-
villon d’Arsenale, gaande van 1989 tot nu, worden overlopen, valt op dat hoofdza-
kelijk enkel deze twee benaderingen naar boven komen. “Tandis que la ville plaide 
pour l’aménagement d’une promenade, le Réseau ferré de France et la SNCF sont 
favorables à la restauration du chemin de fer.”26  een discussie die zich dus vooral 
voordoet tussen la Ville de Paris en de rFF. deze laatste is namelijk sinds 1997 
eigenaar van de sporeninfrastructuur27, maar Ville de Paris blijft uiteraard eigenaar 
van de grond. beide partijen kunnen bijgevolg moeilijk van elkaar worden losge-
koppeld. er zijn al verschillende voorstellen gedaan, gaande van het terug in dienst 
stellen van een trein, tramlijn, fietspiste, gedeelde tuinen, groene gordel, wandel-
route tot aangelegd park. Al lijkt dit als een uitgebreid aanbod aan potenties, toch 
blijven deze steken binnen de tweestrijd patrimonium/natuur. in 2006 werd er zelfs 
een protocol opgericht tussen  beide partijen: “Réseau ferré de France et la ville de 
Paris ont établi un protocole afin de convenir d’aménagements de la Petite Ceinture 
ferroviaire, dans un souci partagé de valorisation de cet espace, et pour des usages 
diversifiés.”28  Men wijst er enerzijds op de nood die heerst om de ruimte publiek 
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meespelen. ik vond dat wel een goed idee en zo gaven ze mij hun telefoonnummer 
en besloten we de dag erna terug op dezelfde plek af te spreken om al eens enkele 

ideeën uit te proberen. Daarna liep ik alleen verder richting de passerelle, nadenk-
end over wat ik zonet allemaal beleefd had. De wind stak op en het begon donker 

te worden. Plots kreeg ik een onvertrouwd gevoel in mijn onderbuik en besliste 
ik wat sneller door te wandelen. Precies of alle onzekerheid nu in één klap naar 

boven kwam. ik voelde me steeds minder veilig en was opgelucht toen ik terug uit 
het ‘verboden terrein’ kon stappen, richting metro. Geen idee waarom ik opeens zo 

een vreemd gevoel kreeg, maar de gedachte dat ik de dag erna zou moeten terug-
keren, zoals ik beloofd had, sprak me steeds minder en minder aan. vooral omdat 

ik het deze keer helemaal op mijn eentje zou moeten doen. eens terug op de metro, 
probeerde ik mijn gedachten wat te verzetten. Misschien kon ik tegen morgen wel 

terug de moed bijeen scharrelen. ik had alvast een hele belevenis achter de rug, die 
ik niet snel meer zou vergeten. 

De DaG eRNa

Toen ik de volgende dag wakker werd, begon het al snel terug te kriebelen in mijn 

te maken maar anderzijds pleit men ook voor het behoud van de spoorinfrastruc-
tuur om de mogelijkheid van haar hergebruik in stand te houden. Zo stelt men dat 
gebieden die in de toekomst geen potentieel tot hergebruik van de sporen in zich 
dragen, kunnen opengesteld worden als wandelroute. Verschillende ontwikkelings-
vormen worden bekeken: het voorzien van wandelpaden om de fauna en flora te 
bewonderen, het realiseren van gedeelde tuintjes op de brede stroken langs de 
sporen, het behouden van bepaalde unieke ruimtes, het realiseren van vélo-rails. wel 
stelt het protocol hierbij ook een aantal voorwaarden op: de ontwikkelingen moeten 
omkeerbaar zijn met het oog op het eventuele hergebruik van de spoorlijn. boven-
dien moeten de inrichtingen duurzaam gerealiseerd worden. het landelijke karakter 
en de spontane vegetatie die zich ontwikkeld heeft, moet behouden blijven.29  het 
blijft duidelijk dat de tweestrijd patrimonium/natuur voorop staat. 

le GrAnd PAri(s)
in juni 2008 wordt het overleg over ‘le grand pari de l’agglomération parisienne’ 
gelanceerd door het ministerie van cultuur en communicatie. er wordt zowel 
toegespitst op “la métropole de l’après-kyoto” als op “le diagnostic prospectif de 
l’agglomération parisienne.”30  het overleg kende zijn einde in maart 2009 wanneer 

buik. zou ik wel het lef hebben om op mijn eentje terug te keren? ik zette mij aan 
mijn bureau en begon een mogelijk scenario voor mijn film uit te schrijven. De 
eerste filmopdracht bestond eruit een ‘straat’, in de brede zin van het woord, te 
observeren en een manier te zoeken om via film je beeld over de straat weer te 

geven. ik tekende enkele screenshots uit, met de jongeren, de ruimte en het traject 
dat ik gisteren doorlopen had in het achterhoofd. Daarna ging ik naar de keuken, 

op zoek naar mogelijk gezelschap. Catharina en Bernardo waren er, een Portugees 
jong koppel die hier in Parijs hun doctoraat uitoefenden. ik had hen enkele dagen 

geleden ontmoet. ze waren aan het nadenken over wat ze gingen doen die dag. Toen 
dacht ik bij mezelf, deze kans moet ik grijpen. ik vertelde hen over mijn plannen om 

te gaan filmen in een ruimte van la Petite Ceinture. Daarbij gaf ik wat pittige details 
mee, omtrent mijn belevenissen die ik de dag ervoor had meegemaakt. Gefascineerd 

door mijn verhaal, kon ik hen overtuigen mij die dag te vergezellen. Nu zag ik het 
volledig zitten. vol enthousiasme vertrokken we samen richting la Petite Ceinture. 
eens de tunnel doorkruist, begon ik de eerste videobeelden te maken. Die dag was 

de sfeer totaal verschillend. Geen krakers te bespeuren. Ook de stoere jongeren 
waren niet aanwezig, ondanks onze afspraak. er kwamen mensen voorbij die een 

de tien participerende groepen hun werk hebben gepresenteerd voor publiek in Pal-
ais de Chaillot in Parijs. De groepen MVRDV – Atelier Castro Denissof Casi – LIN 
– Studio 09 – Nouvel, Duthilleul, Cantal-Dupart – Atelier Portzamparc – l’AUC 
– Atelier Lion, Groupe Descartes – Rogers Stirk Harbour & Partners – Agence 
Grumbach & associés, namen deel. De grote vraag is hoe het met Parijs en haar 
banlieus verder moet. waar de groepen vooral op inspelen is het creëren van een 
link tussen Parijs en het geheel van haar agglomeratie binnen het ideaal van ‘Paris 
métropole’ die zich focust op de bewoners van Parijs en haar agglomeratie, hun 
dagelijks leven en hun wijken. De experten pleiten voor een urbanisme van ‘muta-
tie’ eerder dan van ‘extensie’. De notie van mobiliteit is hierbij van groot belang. 
Zowel fysiek (wandelen, fiets, auto, bus, tram, metro, RER, TGV, vliegtuig) als vir-
tueel  (computer, gsm, etc.) de verschillende ‘harten van de stad’ moeten aan elkaar 
gelinkt worden. bertrand delanoë, de huidige burgemeester van Parijs, wijst op het 
volgende: “Cette intensité de réseaux, de liens, de mobilité ne se traduit pas encore 
au niveau urbain. Nous devons mieux faire dialoguer nos gares et nos quartiers.”31  
Vijf grote thema’s komen aan bod. het eerste thema ‘Faire Métropole’ werd reeds 
aangehaald. de groep nouvel duidt er op iets interessant wat de representatie van 
Parijs in zijn geheel betreft: “Pour tous, il faut d’abord prendre acte qu’il y a crise 
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wandeling met hun hond maakten. in de verte waren kinderen aan het spelen. ze 
kwamen vanuit het park en hadden een opening in de afsluiting gevonden waar-

langs ze konden binnensluipen. ik vroeg me af of het aan het feit lag dat ik hier nu 
niet alleen was, maar ik voelde me alvast veel rustiger die dag. het was precies 

een totaal andere plek. Totaal niet gevaarlijk en mysterieus, maar eerder een open, 
toegankelijke ruimte, waar iedereen zich kwam amuseren. Met het voorbereide 

filmscenario in mijn hoofd, besliste ik de spelende kinderen aan te spreken. Mis-
schien zouden ze ook even enthousiast zijn om in de film mee te spelen, net zoals de 
jongeren die ik gisteren ontmoet had. Toch ging dit iets minder vlot. ik stapte naar 
een van de jongens toe. een schattige kerel van twaalf jaar, met weelderige blonde 
krullen en zijn skateboard in de hand. ik sprak hem aan en deed hem mijn voorstel. 

argwanend maar verstandig, wees hij mijn voorstel vriendelijk af, met het argu-
ment dat hij zich liever op afstand houdt van mensen die hij niet goed kent. Dus 

respecteerde ik ook die afstand en ging terug verder filmen. Even later kwamen twee 
meisjes van diezelfde groep mij aanspreken. ze vroegen wat ik aan het doen was. 

ik legde hen uit dat het een opdracht was voor school en zei dat ze gerust mochten 
deelnemen als ze daar zin in hadden. vol enthousiasme liepen ze naar de rest van 

de représentation dans le modèle parisien. La représentation mentale des Parisiens 
est encore marquée par l’histoire de Paris intramuros et de ses extensions radio 
centriques successives.”32  we moeten anders naar de stad gaan kijken en haar ag-
glomeratie gaan beschouwen als een rijk gebied die tal van potentieel in zich draagt. 
het tweede thema ‘Métropole douce’ streeft naar toegankelijkheid, intensivering, 
vermenging en mobiliteit. binnen dit thema kent natuur een belangrijke plaats. er 
wordt gewezen op haar ‘multifunctionaliteit’; het produceren van biodiversiteit – 
bron van energie – bron van voedselproductie – regelen van de temperatuur, etc. 
bovendien wordt de notie van toegankelijkheid met die van mobiliteit geconfron-
teerd: “Cette accessibilité passe aussi par l’effacement des coupures – voies rapi-
des, infrastructures ferroviaires, canaux et fleuves – qui ont fortement contribué 
depuis cinquante ans à renforcer les divisions sociale, à enclaver et reléguer des 
pans importants du territoire.”33  dit brengt meteen al een tweestrijd met zich mee 
omtrent welke rol la Petite ceinture in dit geheel zou kunnen betekenen. enerzijds 
is de spoorlijn interessant op vlak van mobiliteit en dus hergebruik van de sporen, 
maar anderzijds vormt de aanwezige sporeninfrastructuur evenzeer een obstakel 
tussen de binnenstad van Parijs en haar banlieu. thema drie ‘Vers un urbanisme de 
Mutation, d’Adaption, de recyclage’ pleit voor een verandering in de manier van 

de groep en deze keer konden ze wel iedereen overtuigen. Vooraleer ik het filmen 
zou beginnen, vroeg ik aan hen wat ze hier kwamen doen en vooral, waarom ze juist 

naar hier kwamen? Daarop vertelde de jongen met de blonde krullen vol overtuig-
ing dat ze deze plek uitkiezen omdat ze er kunnen spelen zonder dat hun ouders 

hen de hele tijd in de gaten houden. Gefascineerd door wat ze te vertellen hadden, 
stelde ik voor dat ze mij ook ideeën mochten geven omtrent mogelijke scenario’s. zij 

kenden de plek tenslotte beter dan mij. De klik tussen mij en de kinderen was snel 
gemaakt en zo begon het filmavontuur. Ik bracht in beeld hoe ze de ruimte binnen-
traden, hoe ze er speelden en overal op klommen, hoe ze probeerden te ontdekken 
wie in het kraakpand woonde, hoe ze soms ook wat bang waren van mensen die ze 
niet kenden, hoe ze ergens zelfs plezier beleefden om iets gevaarlijks te doen, etc. 
Daarna gaf ik de camera aan hen en begonnen ze elkaar te interviewen. Heel fijn 

was hoe ze zich in het hele gebeuren inleefden. iets later spraken twee mannen ons 
aan. het bleek een muzikant en zijn fotograaf te zijn, die van plan waren foto’s te 
nemen voor zijn nieuw album. hij vroeg ons allen of we zin hadden mee met hem 

de foto op te fleuren en dat deden we dan ook. Er werd meegezongen en gedanst op 
de muziek die de zanger speelde op zijn gitaar. De sfeer zat er in. Ook Catharina en 

denken en maken van de stad. de ruimtelijke planning die zich in de jaren ’60 in 
ile-de-France voordeed, waren gebaseerd op de hypotheses van belangrijke groei 
en verwierpen de banlieu die ‘ordinair’ werd genoemd. deze visie vertaalde zich 
in het losbandig consumeren van landelijke en bosrijke gebieden. de laatste jaren 
blijkt hier echter verandering in te komen: “Les schémas directeurs de 1994 et de 
2008 marquent, eux, une certaine retenue quant aux extensions urbaines, avec un 
intérêt nouveau porté à la reconversion des territoires frappés par la désindustri-
alisation.”34  ook de groepen van ‘le Grand Pari(s)’ beslissen in deze nieuwe visie 
mee te stappen. Zo stellen ze dat onbebouwde ruimte niet meer als ‘vrij’ kan worden 
beschouwd, maar eerder als productieve ruimte die complementair en nuttig wordt 
geacht binnen het geheel van de metropool. ook gaan ze nadenken over de rol van 
infrastructuurgebieden. “Les ouvrages techniques, comme les autoroutes, les voies 
ferrées ou les routes nationales, sont aussi étudiés en vue de leur éventuelle muta-
tion vers des ‘espaces publics’, ou pouvant se combiner avec d’autres fonctions.”35  
de rol van la Petite ceinture wordt ook hier opnieuw duidelijk. het valt op hoe 
vaak beide aspecten terug aan bod komen. het belang van mobiliteit, verbinding 
etc. naast dat van natuur, sociale verbinding. de twee laatste thema’s gaan hier dan 
ook nog eens extra op in. Thema vier ‘Des Lieux aux Liens’ spreekt over de be-
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Bernardo waren blij dat ze beslist hadden mij te vergezellen. iedereen amuseerde 
zich rot. Daarna bedankte ik de kinderen voor hun enthousiasme en beloofde ik hen 
mijn filmpje op de sturen als het klaar was. Zo konden ze het ook eens zien. Met een 
goed gevoel keerden we terug richting Cité universitaire, onze vertrouwde campus. 

voldaan van de avonturen die we beleefd hadden. 
een week later keerde ik nog eens terug, om enkele extra beelden van de ruimte te 
maken. Deze keer was ik wel alleen maar ik besliste op dezelfde dag van de week 
terug te gaan; op zaterdag. ik hoopte namelijk op eenzelfde open en vertrouwde 

sfeer als vorige keer en dat was het ook. ik stapte het terrein binnen en er waren nog 
meer mensen aanwezig dan vorige week. zowel jonge als oudere mensen kwamen 

hun dag doorbrengen langs de verlaten sporen. enkelen waren onder andere foto’s 
aan het nemen van een oude fabriek, gelegen langs het kanaal. Toen viel het me op 
dat ze die fabriek beetje bij beetje aan het afbreken waren. eigenlijk wel behoorlijk 
fascinerend om de evolutie ervan te zien. ik merkte al een groot verschil met vorige 

week. De spoorweginfrastructuur, die een niveau hoger lag, vormde als het ware 
een tribune van waaruit je het evenement kon bewonderen. iets verder stond een 

klein bouwvallig gebouw langs de sporen, volgespoten met graffiti en ook hier zag 

langrijke rol die mobiliteit speelt in de geschiedenis van Parijs, zelfs tot op heden. 
haar stedenbouw wordt gedragen door de wegen, netwerken en hun inplanting in 
het reliëf van het Parijse bekken. Vooral met de bloei van de spoornetwerken in de 
negentiende eeuw en die van de metro en de auto vanaf 1950 evolueerde de Pari-
jse stedenbouw in een snel tempo. bijgevolg plaatsen ook de architecten van ‘le 
Grand Pari(s)’ deze ‘stroomarchitectuur’ in het centrum van hun projecten en gaan 
ze bovendien de notie van nabijheid bevragen. de organisatie van de metropool 
wordt gedacht in twee systemen: enerzijds het systeem van de ‘plekken’; bestaande 
historische centra en deze in wording – de Seine – groene ruimtes. Anderzijds het 
systeem van ‘verbindingen’; Europese TGV – regionale verbindingen – virtuele 
verbindingen – vélib – etc. Veel groepen stellen zelfs voor om ‘le Grand Paris’ 
te organiseren rond station complexen, gekenmerkt door multifunctionaliteit en 
intensiteit. deze knooppunten zijn voor hen zowel ware leefplekken als plaatsen van 
passage. deze gemeenschappelijke transportruimtes vormen voor hen de metropool-
ruimtes bij uitstek. opnieuw komt hier het belang van treininfrastructuur en haar 
knooppunten, waar ‘la Petite ceinture’ in thuishoort, duidelijk aan bod. tenslotte 
focust thema vijf ‘la nature Partenaire de la Métropole’ zich dan weer op de rol van 
natuur. en de focus is groot: “La consultation du ‘Grand pari de l’agglomération 

ik al enig verschil met vorige week. er was een nieuwe tekening bijgekomen. Dit 
boeide mij. vooral het feit dat over la Petite Ceinture gesproken wordt als een ‘ver-

laten’ ruimte. Dit was nog maar eens een bewijs dat het toch niet zo verlaten was. ik 
besloot foto’s te nemen van het kleurrijke kunstwerk, en dit te blijven doen, om zo de 

evolutie ervan vast te leggen. inderdaad, ik moest en zou hier nog terugkomen.

OP DRieDaaGSe

ik had de smaak te pakken. Na één ruimte van la Petite Ceinture ontdekt te heb-
ben, vroeg ik me af wat die spoorweginfrastructuur zo nog allemaal te verbergen 

had. Dus besliste ik de kleine ring volledig af te wandelen, op zoek naar meer van 
die intrigerende ruimtes. ik stapte uit de metrohalte aan Porte de Clichy in het 

zeventiende arrondissement en begon zo mijn zoektocht. al snel kwam ik aan in Rue 
Leibniz, waar mijn aandacht viel op een ruïneus stationsgebouw. De voorkant van 

het gebouw die uitkeek op de straat, lag er grijs, kleurloos en bijna onzichtbaar 
bij. wanneer je iets verder wandelde en je de sporen in de diepte zag verschijnen, 

kon je de andere kant van het gebouw zien vol kleurrijke graffiti en weelderige 
begroeiing. het gebouw was als het ware afwezig in het Parijse stadsleven, maar 

parisienne’ s’inscrit dans cette démarche en proposant comme premier chantier ‘la 
métropole de l’après-kyoto’, précédant ‘le diagnostic prospectif de l’agglomération 
parisienne’. La question environnementale est donc l’une des questions majeures 
posées aux équipes ayant répondu à la consultation.”36  het accent wordt dan ook 
gelegd op de rijkheid van bossen en stedelijk braakliggende ruimte als plekken die 
de biodiversiteit in stand houden. Verschillende groepen stellen de ontwikkeling van 
ecologische stroken voor langs infrastructuren, treinsporen en bermen van autosnel-
wegen om de migratie en verplaatsing van dierlijke soorten en plantensoorten te 
bevorderen.37  ook binnen dit concept draagt de ruimte van la Petite ceinture veel 
potentieel in zich. het is duidelijk dat dit project van ‘le Grand Paris’ een grote inv-
loed zal hebben op de verdere ontwikkeling van de Parijse stedenbouw en dus ook 
op de toekomst van de kleine ring. 
beide aspecten van geschiedenis – patrimonium – ruïne – nostalgie en dat 
van natuur – biodiversiteit – ecologie – wandeling blijven duidelijk bovenaan 
het lijstje staan. is dit werkelijk het enige wat de ruimte van Petite ceinture kan 
betekenen voor de stad? nee, dat is het niet. hier en daar worden nog tal van an-
dere benaderingen aangehaald, maar deze lijken te verdrinken in de overvloed aan 
literatuur, debatten en persaandacht die geschreven wordt rond beide aangehaalde 
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volop aanwezig in die ‘andere wereld’, de wereld van la Petite Ceinture. iets verder 
verdwenen de sporen weer in een tunnel, verdoken, als een tweede laag van de 

stad. verder stappend in de richting van Porte de Clignancourt, kwamen de sporen 
plots weer tevoorschijn ter hoogte van Rue Belliard. Terwijl ik enkele foto’s aan het 

nemen was, sprak een oude man die er voorbij wandelde mij plots aan. hij vroeg 
me wat ik precies aan het doen was. ik vertelde hem over mijn interesse in la Petite 

Ceinture en zijn gezicht fleurde meteen op. “A l’époque, c’était mon territoire là 
bas. j’ai plein de bonnes souvenirs.” vol nostalgie vertelde hij me over zijn jeugd 
en hoe hij er met zijn vrienden dagenlang rondhangde, precies of het hele gebied 
aan hen alleen toebehoorde. De man had er duidelijk de jaren van zijn leven be-

leefd. Na het kort gesprek zette de man zijn weg verder en ik die van mij ook. even 
verder viel opnieuw iets interessants op te merken. Geen lege, weelderige, chao-
tische ruimte, maar mooi georganiseerde tuintjes, naast de sporen gerangschikt, 

ter opwaardering van de plek. even later las ik op een bord dat hieraan een buur-
torganisatie verbonden was, die er af en toe evenementen voor de naastliggende 

buren organiseerde. Twee grote trappen maakten de verbinding vanop de straatkant 
naar het lager gelegen niveau. wel waren deze trappen afgesloten door een poort, 

thema’s. toch lijkt het interessant binnen het onderzoek naar de representatie van la 
Petite ceinture, deze ook te gaan bestuderen. 

KijK door het Groen en de sPoren heen
wanneer vandaag de ruimte langs de sporen geobserveerd wordt, valt nogal veel 
afval en rommel te vinden. Zo wordt de ruimte ook werkelijk door sommigen 
beschouwd: “L’ancienne voie ferrée est devenue un déchetterie.”38  de representa-
tie van la Petite ceinture als trash – vies – sluikstorten geldt voor sommigen als 
argument om de ruimte als onwaardig te gaan beschouwen, maar vuil kan ontruimd 
worden. Vandaar dat velen van mening zijn iets te ondernemen en de ruimte niet 
zomaar te laten ‘vergaan’. toch blijkt la Petite ceinture aspecten te bevatten die 
reeds aanwezig zijn en de ruimte interessant maken in haar huidige toestand. Al-
hoewel binnen de stedenbouw vooral over een verlaten – lege ruimte wordt gespro-
ken, kan een zekere vorm van menselijke aanwezigheid toch niet ontkend worden. 
“Le dernier train de marchandise est passé là en 1993. Depuis, la voie est tombée 
dans le silence et l’oubli de tous les Parisiens. De tous, vraiment? Non: une poignée 
de rêveurs et d’artistes, de milliers de riverains, les amoureux, quelques jardiniers 
et les rois du graff connaissent ce no man’s land dont l’accès est interdit, devenu un 

want blijkbaar was de plek niet open voor publiek. enkel wie deel uitmaakte van de 
organisatie, kon hiervan meegenieten. even later doorkruiste ik het drukke Porte 

de Clignancourt en zette mijn tocht verder. het duurde niet lang vooraleer ik weer 
op een nieuwe mysterieuze ruimte botste. wandelend langs Boulevard Ney daalde 

ik af onder de reusachtige spoorweginfrastructuur van Saint Denis. Rechts van het 
voorbijrazende verkeer, kon ik door de zware kolommen heen weer een ander stukje 

Petite Ceinture opmerken. een spel van blauw natuurlijk licht en oranje kunstlicht 
liet de witzilvergekleurde graffiti stralen. Opnieuw was het gebied zorgvuldig af-

gesloten met hoge netten, maar wat eens zo stevig werd bevestigd, was hier en daar 
toch alweer opengebroken. iets verder hadden ze de constructie zelfs voor een groot 

stuk uitgebroken. een volledig deel van het net stond gewoon op het voetpad gep-
laatst. voorzichtig keek ik door de opening heen. het was duidelijk dat dit weer één 
van de informele ingangen was waarlangs men het terrein kon binnentreden en dat 
zag je ook aan de hopen rommel die er rondslingerde. hier en daar stonden tenten 

opgesteld, omringd door allerlei materiaal. Ook zag ik een opening in de muur, 
afgesloten met een gordijn. waarschijnlijk opnieuw ingenomen door één of andere 

kraker.  Daarnaast lagen tal van koffers, kleren, stoelen, emmers, slaapzakken, 

lieu de balade, un espace en liberté, royaume des chats et des poètes. Sans oublier 
les sympathiques Richard, Pascal et Nono, surnommés “les Tunnelois”, qui vivent 
depuis huit ans dans leur bicoque bricolée sous un tunnel de la voie. Partout, de 
La villette à la porte de versailles, des accès discrets à la voie fantôme sont ap-
parus.”39  dit tekstfragment is één van de weinige die over dit aspect van de ring 
spreekt. Al valt dit genoeg op te merken van buitenaf, toch wordt hier niet sterk 
op ingegaan binnen de stedenbouw. Veelal zijn het mondelinge verhalen en eigen 
observaties die deze aanwezigheid aan het licht brengen. Zo wordt de ruimte van 
la Petite Ceinture ook vaak gezien als de plaats waar artiesten en graffitispuiters 
hun ding kunnen doen. dit artistiek – graffiti aspect valt vooral aan het kleurrijk 
spel, waar de sporen zich blootgeven aan het straatbeeld, op te merken. eveneens 
wordt hier weinig in de literatuur op ingegaan. toch valt niet alles van buitenaf 
te ontdekken. hier en daar wordt in de persdocumenten gesproken over het mys-
terieuze - magische aspect van de ring. “ici règne encore la poésie. un univers 
en marge, parmi les derniers lieux magiques de la capital.”40 , “C’est peut-être le 
dernier mystère de Paris.”41 , “L’envers de la ville.”42 , “Les coulisses de la capi-
tale.”43 , “La petite ceinture est une voie ferrée fantomatique.”44  waar de spoor-
infrastructuur zich toont aan de stad, vallen inderdaad vooral de sporen, de graffiti 
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BEELD 5

lakens, kartonnen dozen, afval, te veel om op te noemen. Te onzeker om het gebied 
op mijn eentje te betreden, bleef ik aan de straatkant en liep ik het gebied verder af. 
Doorheen de netten zag ik verschillende sporen samenkomen en terug verdwijnen in 

de verscheidene tunnels die in het gebied verspreid lagen. even verder, achter een 
betonnen muur, zag ik een meisje verschijnen. we hadden ongeveer dezelfde leeftijd 

vermoedde ik. voorzichtig sprak ik haar aan en vroeg haar of ze hier vaak kwam. ze 
knikte en keek me wat bevreemdend aan. ik legde haar uit waarom ik geïnteresseerd 
was en vroeg haar of ze mij iets meer over de ruimte of haar ervaringen kon vertel-
len. Toen zweeg ze. Duidelijk had ze weinig zin om op mijn vraag te beantwoorden. 

ik excuseerde mij en zette mijn tocht verder. verdoken achter de hoge gebouwen van 
Boulevard Ney, was ik even het traject kwijt. Plots zag ik in de verte grote vracht-

wagens spiraalsgewijs de verschillende niveaus van een parking binnenrijden. het 
was duidelijk dat je van daaruit de sporen zou kunnen zien liggen. zo vroeg ik aan 

de mannen van de parking of ik even een kijkje mocht nemen en wat was ik gelukkig 
dat ik daar binnenwandelde, want daar was het, prachtig, overweldigend en onbe-

schrijfbaar. De sporen van la Petite Ceinture liepen onder de zware parkingcon-
structie door en doorkruisten een gigantische kolommenstructuur. Nog 

en het weelderige groen op te merken, maar wat speelt zich werkelijk af in de vele 
tunnels van het traject? talrijke mondelinge verhalen doen de ronde, maar wat is er 
nu echt van waar? de enige manier om dit te ontdekken is om zelf op ontdekking 
te gaan en de sporen te bewandelen, maar wie durft? dit brengt ons meteen tot een 
volgend aspect waarmee de ring vaak wordt geassocieerd. “On ne voit plus rien. 
Sauf un grand trou de lumière, à quelques certaines de mètres devant. Nos pieds se 
tordent sur les traverses de bois, heurtent un vieux godillot. Sur les flancs du tun-
nel, on distingue des sortes de grottes, amorces de tout un réseau de souterrains, 
catacombes ou anciennes carrières. “Ne vous inquiétez pas, grommelle goguenard, 
Pierre Christin, les squatters ne sont pas là aujourd’hui.””45  de notie van verbod-
en – taboe – gevaar – avontuur blijkt eveneens een belangrijke plaats in te nemen 
binnen de representatie van la Petite ceinture. Al valt hierbij ook op te merken dat 
deze benadering zelden in de wetenschappelijke literatuur voorkomt, wel eerder in 
mondelinge en neergeschreven verhalen over de kleine ring. Pierre christin is de 
scenarioschrijver van de strip ‘la Voyageuse de la Petite ceinture’ die vertelt over 
de spannende avonturen van het fictief personage Naïma die rondzwerft langs de 
sporen. hij spreekt over la Petite ceinture als een “no man’s land à découvrir”.  
ook het onderzoek van de GePc zegt hier kort iets over: “La Petite Ceinture offre 
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niet vaak had ik zo een intrigerende ruimte gezien. Bovendien stonden de kolom-
menrijen vol graffiti gespoten. Het ritme van de kolommen volgden de kronkelingen 
van de sporen en creëerden zo een waanzinnig perspectief. vanop een hoger niveau 

observeerde ik de omgeving en merkte in de verte enkele jongeren op. Geen idee wat 
ze daar deden, maar blijkbaar voelden ze er zich thuis. jammer dat ik de ruimte zelf 

van daaruit niet kon betreden. vanuit de parking was er geen ingang te bespeuren. 
Hoe zou het zijn om tussen die kolommen rond te flaneren en de verschillende 

perspectieven van de ruimte te ervaren? Toen ik wat verder de helling op ging, zag 
ik plots door het oprijzende onkruid heen een constructie van doeken verschijnen. 

verborgen achter de kolommen, had zich daar iemand opnieuw een plekje toegeëi-
gend. ik bleef even staren, maar zag weinig beweging. Ook in de verte zag ik nog 

een andere tent opgesteld staan. het was nogmaals duidelijk dat er zich meer leven 
schuilde in dit achtergelaten stukje Parijs dan op het eerste zicht leek. kijkend in de 
richting van de sporen, zag ik dat ze terug onder het straatbeeld verdwenen. ik keek 
op de kaart en besloot verder te wandelen tot een nieuw stukje spoorinfrastructuur 

weer opdook. vooraleer ik het zelf ten volle besefte, was ik terug in avenue de Flan-
dre, wat voor mij ondertussen al een vertrouwd stukje Parijs was in de buurt van 

une multitude de paysages extra-Parisiens, par ses dénivellations par rapport au sol 
de la ville, l’état de sa végétation, les caractéristiques ferroviaires et architecturales 
des lieux qu’elle traverse. elle est par excellence un lieu de passage, paradoxale-
ment ‘tabou’.”46  dit toont nogmaals hoe de GePc oog heeft voor talrijke aspecten 
van la Petite ceinture. wanneer we hun methodiek bekijken, vallen drie verschil-
lende strategieën te onderscheiden. eerst wordt het traject onderzocht volgens 
drie assen: chronologisch – analytisch – geografisch. Vervolgens wordt de ruimte 
bekeken vanuit verschillende gezichtspunten: la Petite Ceinture doorkruisen – bez-
oeken – bewonen. Tenslotte wordt aandacht gevestigd op de verschillende manieren 
– beeld 5 - waarop ruimte waargenomen wordt: zicht – gehoor – toegankelijkheid 
– aanraking – geur. “L’ensemble possède des paysages et des sensations qui lui sont 
propres: c’est un autre espace de Paris.”47  wat opvalt in hun onderzoek, is dat ze 
toch ergens ingaan op de waarneming/beleving van de plek. de ruimte wordt niet 
enkel van op een afstand bekeken. om te kunnen ontdekken hoe de ruimte bewoond 
wordt, moeten ze zich toch werkelijk op de sporen begeven. hun derde strategie 
toont zelfs ook een zeker ‘zintuiglijk waarnemen’ van de ruimte. dus niet enkel wat 
zichtbaar is, maar een werkelijke exploratie in haar totaliteit. De GEPC is dan ook 
een groep die specifiek werd opgericht om la Petite Ceinture te gaan onderzoeken, 
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mijn school. Bovendien herkende ik ook het traject van de treinsporen, waar ik reeds 
twee keer was geweest. vanuit Parc des Buttes Chaumont keek ik deze keer neer op 
de ruimte waar ik enkele dagen terug gefilmd had en ik was niet alleen die de oude 
treininfrastructuur bewonderde. Blijkbaar maakte dit stukje werkelijk deel uit van 

het parkgebeuren. al keek men vanop een afstand, toch was dit duidelijk een plaats 
waar het mysterieuze Petite Ceinture zich wat onthulde. Beginnend en eindigend 

in een tunnel, probeerde je verder te reiken met je blik, zich afvragend wat er zich 
achter de tunnel afspeelde. uitgeput maar voldaan, keerde ik na dit spektakel terug 

richting campus. Benieuwd naar wat mij de volgende dag te wachten stond. 
volledig opgeladen na een ontspannen feestje, sprong ik terug op de metro richt-

ing het twintigste arrondissement. Dag twee kon beginnen, ik had er zin in. vanuit 
metrohalte Couronnes ging ik op zoek naar Rue de la Mare, die via een blauw 

stalen bruggetje over de sporen heen bewoog. ik moest niet lang rondkijken of ik 
zag weer een tent verschijnen onder de schaduw van een tunnel. verborgen maar 

toch voldoende dicht bij het stadsleven, bleken deze plekjes open te staan voor wie 
elders geen plaats vond. Opvallend waren de gevels van de gebouwen die zich langs 

de sporen uitstrekten. Overal op de terrassen lag het rommel van de bewoners te 

wat sowieso al een grote focus en diepgaand onderzoek van de spoorlijn met zich 
meebrengt. Zoals reeds aangehaald, blijkt de groep uiteindelijk toch geen pure 
objectieve plaats in te nemen. Aangezien het boek overhandigd zal worden aan de 
sncF en la Ville de Paris, kunnen ze geen standpunten innemen die tegen beide 
partijen zouden inwerken. bovendien moet worden opgemerkt dat ze ondanks hun 
innoverend ‘zintuiglijk waarnemen’, ze hier toch niet zo heel ver in gaan. het blijft 
vooral enkel en alleen een analyse en zo wordt hun onderzoek ook voorgesteld. Men 
gaat niet in op hoe ze de ruimte beleefd hebben op het moment dat ze de sporen 
bewandelden. de notie van subject in relatie met de ruimte wordt niet aangehaald. 
het blijft eerder bij een objectieve beoordeling. 

Meest recente stedenbouwKundiGe uPdAte
het protocol tussen la Ville de Paris en de rFF dat in 2006 werd opgesteld, kwam 
na vijf jaar op zijn eind. bijgevolg vond Apur het noodzakelijk dat beide partijen 
een balans opstelden en nieuwe denkpistes gingen vormen rond de actuele toestand 
van ‘la Petite ceinture’ en haar verdere toekomst. Ze duiden er op dat er in die vijf 
jaar tijd ondertussen al veel elementen veranderd zijn ten opzichte van het protocol 
in 2006. hierin speelt ‘le Grand Paris’ uiteraard ook een belangrijke rol. Apur 
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schitteren. Precies alsof deze kant van het gebouw ook als een schaduwplek van 
de stad werd beschouwd. hier kon men gewoon zijn ding doen. hier was ruimte 

voor rommel. hier was plaats voor datgene die aan de voorkant geen plaats vond. 
wandelend langs de muren van het oude Père Lachaise, genoot ik van de Parijse 
binnenstraatjes. het was eind oktober, midden in de herfst. De weelderige natuur 

verscheen in alle kleuren. Ter hoogte van Rue Courat toonde de spoorinfrastructuur 
zich als een hoge tuinstrook, rakend aan terrassen van aangrenzende woningen. De 
rest van het traject doorkruiste de ene straat na de ander en nestelde zich tussen de 

huizen door. aan Porte de vincennes kwam de spoorinfrastructuur terug tevoorschi-
jn, mooi afgewerkt in staal. het gaf de meters brede avenue een uitgesproken karak-
ter. zich uitstrekkend van de ene gevel naar de andere, leek het de stad te doorboren 

en dat bleef het ook doen. Steeds verder wandelend, kon ik af en toe een stukje van 
de sporen meepikken. zwevend boven mijn hoofd, als een schakel die beide kanten 
van de straat aan elkaar linkte. wat me opviel, waren de restruimtes die deze door-

boringen creëerden. Overal langs het traject, stonden poortjes getimmerd die dit 
klein stukje grond als privaat domein opeisten, horend bij de aangrenzende won-
ingen. waar de tussenruimte iets groter was, werd deze vaak ingevuld door park-

benoemen hun komend onderzoek als volgt: ‘la (re)-connaissance d’un lieu 
unique’. “aujourd’hui il ne s’agit pas d’explorer un territoire inconnu, mais de le 
re-parcourir au vu des préoccupations environnementales et de l’évolution du 
contexte urbain, social et politique. C’est pour cela que nous parlons de (re) – con-
naissance.”48  deze keer blijkt de studie meer oog te hebben voor wat werkelijk 
leeft in de ruimtes van de spoorlijn, dan dit in de studie van 2000 het geval was. 
natuurlijk moet er wel mee rekening gehouden worden dat er na 11 jaar ook wel 
veel meer activiteit kan gegroeid zijn dan er in 2000 heerste, aangezien pas in 1993 
het goederenverkeer quasi volledig werd stopgezet. Al van bij hun inleiding halen 
ze vier belangrijke aspecten aan die karakteristiek zijn voor de kleine ring: het 
patrimonium, die gevestigd is in het stedelijk landschap maar ook in het collectief 
geheugen van de Parijzenaar – de leegte, die een ademruimte vormt in het dense 
stedelijke milieu van Parijs – de woeste natuur, die zich heeft kunnen ontwikkelen 
in alle rust en op bepaalde plaatsen belangrijke ecologische kwaliteiten vertoont 
– het mysterieuze karakter, gecreëerd door het relatief verlaten zijn en de ontoe-
gankelijkheid van de ring. natuurlijk komen beide aspecten patrimonium/natuur 
weer duidelijk aan bod, maar toch kan niet ontkend worden dat men opvallend meer 
oog heeft voor andere aspecten die de ruimte in zich draagt. “La reconnaissance du 
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ingplaatsen, wildgroei en dergelijke meer. De restruimtes werden beschouwd als 
achterkanten van de stad. Precies alsof de verlaten spoorinfrastructuur zijn negatief 
gif verder naast zich liet doordruipen. al zag ik het niet meteen als negatieve ruimte. 
Deze restruimtes boeiden me, vooral omdat ze me deden nadenken over wat ze voor 

de stad zouden kunnen betekenen. hun potentieel was en moest meer zijn dan gif 
vlekken alleen. in Rue villa du Bel air maakten de treinsporen een groot deel uit 

van het straatbeeld. ze lagen slechts op anderhalve meter hoogte, dus nog binnen 
het gezichtsveld. het smalle straatje kreeg zo meer openheid waarlangs het zonlicht 

kon binnenvallen. Grenzend aan een oud gebouw, gaf de graffiti op de muur extra 
kleur aan het straatbeeld. Ook de fauna en flora, aanwezig langs de sporen, bracht 

een soort parkgevoel met zich mee. iets verder grensden de sporen werkelijk aan 
een klein parkje. vanuit Rue Rottembourg zag ik mensen op een brugje voorbijlo-

pen. ik was benieuwd of ze werkelijk op de sporen aan het stappen waren, maar 
toen ik via de trappen van het parkje naar boven wandelde, merkte ik dat er een pad 
was aangelegd naast het traject. even later zag ik de joggers terugkeren, want toen 

bleek dat het pad doodliep. enkele zitbanken stonden opgesteld aan het eindpunt. 
het leek nochtans geen zo een toegankelijke plek te zijn. je moest het alvast weten 

caractère extraordinaire du lieu représente le point de départ d’une action de 
reconquête qui visera à ne pas banaliser la Petite Ceinture et à ne pas effacer les 
identités variées qui la composent.”49  Klinkt alvast veelbelovend als startintentie. 
Vooreerst hebben ze het opnieuw over het landschap van de ring en hoe die zich 
door de stad wringt. wel wordt hier veel dieper op ingegaan dan in 2000 het geval 
was. interessant is o.a. de vaststelling dat de gebouwen zich langzaamaan anders ten 
opzichte van de kleine ring gaan positioneren. oudere gebouwen werden steeds op 
een zodanige manier gebouwd, dat ze zich de rug toekeerden naar de ring die in de 
tijd toen hij nog functioneerde, beschouwd werd als een lawaaierige en vervuilde 
plek. Vandaag wordt steeds meer een evolutie merkbaar naar het optrekken van 
gebouwen die zich openstellen voor de ring, aangezien die nu meer geapprecieerd 
lijkt te worden. Vooral dan door de rijke vegetatie die er opduikt. ook wordt de 
impact van la Petite ceinture op het stedelijk landschap geanalyseerd en haar 
zichtbaarheidsgraad vanuit de publieke ruimte. hun synthesekaart - beeld 6 - toont 
alvast de verschillende configuraties van de spoorinfrastructuur in de stad en de 
visuele relaties tussen beiden. opvallend blijft nog steeds de variatie aan landschap-
pen die elkaar opvolgen wanneer je het traject doorloopt. bovendien wordt opge-
merkt dat de waarneming van de ruimte sterk verschilt van binnenuit dan wanneer 
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liggen, want los van het pad, lag deze ruimte behoorlijk verscholen naast het park. 
Het had iets geheimzinnigs. Opnieuw stond alles volgespoten met graffiti. Ik zou er 

’s avonds alvast niet alleen durven rondhangen. De avond begon te vallen en dus 
besloot ik stilaan terug te keren. een overweldigende ruimte als de dag voordien 

had ik niet ontdekt, maar toch stond ik versteld van de wijze waarop de treininfra-
structuur zich steeds op een andere manier toonde in de stad. Naargelang de inter-

actie met de stad, kreeg je telkens opnieuw een ander beeld van de ruimte te zien. 
Dag drie was aangebroken. ik stapte uit aan Porte de Charenton en wandelde in de 
richting van Boulevard Poniatowski. in de verte zag ik een groep mensen wandelen 

op de sporen. ze hadden van alles bij om te picknicken. Blijkbaar viel daar in de 
buurt opnieuw een ingang te ontdekken. het zag er alvast gezellig uit. ik moest niet 

lang wachten of ik werd weer verrast door een nieuwe fascinerende plek. uitki-
jkend vanop het kruispunt met Rue de Charenton, keek in neer op een groot sporen-
netwerk. Tal van treinen raasden er voorbij. Deze plek was nog volop in leven. het 
stille traject van la Petite Ceinture liep dwars over het grote complex heen. aan de 

zijkant stond een oud stationsgebouw. Stralend ruïneus en drie etages groot, ver-
bond het de verschillende niveaus aanwezig op het terrein. een labyrintische trap 

je de sporen vanuit de stad benadert. Zo streeft Apur er ook naar het traject niet op 
te delen zodat het geheel in zijn rijkheid aan configuraties bewaard blijft en zo op 
zijn minst kan genoten worden van de visuele kwaliteiten die de ring in zich draagt. 
daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op de transportmogelijkheden die la Petite 
ceinture te bieden heeft. wel wordt er een duidelijke beslissing genomen door de 
rFF: “aujourd’hui RFF n’envisage plus de conserver la totalité de la Petite 
Ceinture comme une infrastructure ferroviaire. L’absence d’usage ferroviaire 
envisagé implique donc pour l’entreprise une sortie de certaines portions du Réseau 
Ferré Nationale.”50  de delen die zeker moeten behouden blijven en de plannen die 
hiervoor voorlopig werden opgesteld, worden allen besproken in het document. Zo 
wordt een kaart - beeld 7 - opgesteld die laat zien welke delen in werking zouden 
moeten treden tegen het jaar 2025. eerst wordt nagedacht over de rol die la Petite 
ceinture kan spelen ten midden van de réseau Ferré national. in het totaal worden 
hier vier gebieden onder handen genomen. beeld 8 toont de plannen voor 
batignolles, in het noordwesten van Parijs bij Porte de clichy. er wordt voorzien 
om de verbinding te maken tussen la Petite ceinture en het netwerk van st-lazare. 
deze voorziening oogt op het in dienst stellen van de betoncentrale die er komt en 
haar aansluiting op de spoorinfrastructuur. beeld 9 laat de plannen zien van de 
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markeerde het geheel. Opnieuw was duidelijk dat krakers en graffitispuiters zich 
alles hadden toegeëigend. het maakte nu deel uit van het leven die zich binnen de 

wereld van la Petite Ceinture afspeelde. en toch onderscheidde deze plek zich weer 
zo duidelijk van alle andere plekken die ik al was tegengekomen. het industriële 

karakter die het traject omringde, zorgde opnieuw voor een totaal andere confron-
tatie met de stad. Langs de drukke Boulevard bleef ik verder stappen. Behoorlijk 

onveilig, want er waren werken bezig en er was nergens een voetpad te bespeuren. 
Toch waagde ik het erop. Tussen het weelderige groen zag ik in de verte een uniek 

industrieel gebouw verschijnen, bestaand uit twee grote betonnen kokers. waarschi-
jnlijk was het ook in onbruik geraakt, want veel beweging viel er niet meer op te 
merken. wat zou er zich daar nu afspelen? Onmogelijk om van daaruit een kijkje 

te gaan nemen, wandelde ik voorzichtig verder. het drukke verkeer zou alvast niet 
wijken. Op mijn kaart viel af te lezen dat ik de Seine naderde. Daar stond een groot 
gebouwencomplex langs de oever te rotten. ‘Gare frigorifique de Paris Bercy’ stond 

langs de muren neergeschreven. Precies of la Petite Ceinture ook hier zijn gif had 
verspreid. kapotgeslagen ramen, ingestorte daken, volgespoten muren. Dat de 

tijd er even had stilgestaan, viel nogmaals weer af te lezen. al ging het leven er 

evangile zone in het noordoosten van Parijs. de kleine ring zou er verbonden 
worden aan de verbinding Marcadet waardoor la Petite ceinture op die manier 
geconnecteerd kan worden aan Gare du nord in zuidelijke richting. beeld 10 laat 
een project van de rFF zien omtrent nieuwe verbindingen tussen zone Austerlitz en 
Gare de lyon met het oog op de uitwisseling van treinen tussen beide stations en 
tussen verschillende centra die zich op beide netwerken situeren. beeld 11 bevindt 
zich in hetzelfde gebied als beeld 10, maar deze keer wordt gefocust op Gare des 
gobelins. dit goederenstation is enkel met la Petite ceinture verbonden. er zijn 
reeds inrichtingen gepland om de verbinding te behouden en de mogelijkheid te 
creëren om Gare des gobelins toegankelijk te maken voor treinen die afkomstig zijn 
van het netwerk rond Austerlitz of Gare de lyon. omdat la Petite ceinture er de 
publieke ruimte doorkruist en een sterke afsluiting zal veroorzaken indien hij er 
weer in gebruik wordt genomen, wil Apur dit vermijden door een ander voorstel te 
doen. Apur pleit er namelijk voor om tramlijn t3 gedeeltelijk in te schakelen voor 
het goederenvervoer richting Gare des gobelins. dit voorstel zou alvast de inrichtin-
gen van de publieke ruimte en de verschillende doorgangen die moeten gecreëerd 
worden, vereenvoudigen. naast de rol van la Petite ceinture in haar relatie met 
réseau Ferré national, wordt ook nagedacht over haar belang binnen het transport 
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toch verder, op haar eigen ritme. afwezig als stad maar aanwezig als ‘anti-stad’. 
Op de sporen stond een oude trein gevestigd. Plots werd het me duidelijk dat er 

mensen in die trein leefden. afwachtend stond ik op uitkijk in de hoop meer van het 
hele gebeuren te kunnen opvangen. De mensen leken zich alvast niet te verbergen. 

Blijkbaar hadden ze alle recht zich hier te vestigen. Op een bepaald moment kwam 
een oudere man het terrein binnengewandeld. ik sprak hem aan en vroeg of hij 

me wat meer kon vertellen over wat hier gaande was. Toen bleek dat zich er een 
organisatie had gevestigd die daklozen een leefplaats aanbood. De man vertelde 
dat de organisatie vertrok vanuit de filosofie dat daklozen zich beter thuis voelen 

in plekken die aanleunen bij hun normale leefomgeving. Dus geen kille hospitaals-
feer als hulpcentrum, maar een ruimte waarin ze het gevoel hebben dat ze op hun 

plaats zijn. jammer genoeg kon ik de ruimte niet van dichterbij gaan bekijken, want 
blijkbaar was daar een toelating voor nodig. al was ik vastberaden om ooit een 

toelating te bemachtigen. het leek alvast interessant om te zien hoe dit alles in zijn 
werk ging. vooral omdat ze zich vestigden op het territorium van het zogezegde 

‘nutteloze’ stukje stad van Parijs. Dit was nog eens het bewijs dat la Petite Ceinture 
veel potentie in zich droeg. Toch was niet iedereen daar van overtuigd. Net de Seine 

van Parijs zelf. beeld 12 toont hoe tramlijn t3 en la Petite ceinture zich van elkaar 
positioneren. wat opvalt is dat ze over het merendeel van het traject heel dicht bij 
elkaar liggen, met uitzondering van het oostelijk deel van de ring. in dat deel van 
Parijs is het openbaar vervoer minder voorzien dan in andere delen van de stad. 
Vandaar het idee om ter hoogte van dat gebied een extra tramlijn aan te leggen op de 
sporen van la Petite ceinture. beeld 13 presenteert de verschillende hypotheses 
hieromtrent. wel druisen dergelijke plannen in tegen het idee om van la Petite 
ceinture een open plek in de stad te maken. de analyse van Apur wordt deze keer 
ook gekenmerkt door een uitgebreid onderzoek omtrent de verschillende gebruiken 
en activiteiten die zich afspelen in de ruimtes van de ring. Ze duiden op een 
evolutie onder de Parijzenaars wat de vraag naar het gebruik van la Petite ceinture 
betreft. waar vroeger enkel mensen naar de ring trokken omdat ze nergens anders 
een plek hadden om te schuilen of rond te hangen, kiezen vandaag steeds meer 
mensen bewust om zich op de sporen te begeven en te genieten van wat de ring te 
bieden heeft. De natuur, de leegte en de rust spelen hierin een grote rol. naast 
deze spontane bezoeken, hebben er zich ook al meer gestructureerde en gereglemen-
teerde gebruiken plaatsgevonden. Zo werden er conventies opgesteld die een 
tijdelijke bezetting goedkeurden en ondertekend werden door de rFF en tal van 
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gepasseerd, botste ik op een werf waar men bezig was een deel van de spoorinfra-
structuur af te breken. Blijkbaar moest dit wijken voor een nieuw gebouw die men 
aan het neerzetten was. Deze filosofie begreep ik niet. Waarom moesten de sporen 

wijken voor het gebouw en niet omgekeerd? het was alvast duidelijk dat het behoud 
van het hele ringgebied ter discussie stond. Niet dat ik er in de toekomst nog een 

trein op zag passeren. ik had voorlopig geen idee over wat la Petite Ceinture ooit 
nog zou kunnen betekenen voor de stad, maar zijn enige identiteit als ‘ring’ werd 

alvast ook niet meer gerespecteerd. La Petite Ceinture kan geen ‘ceinture’ meer zijn 
als men er steeds maar stukken uit begint te snijden. verder op mijn tocht doken 

de sporen af en toe weer op in het straatbeeld. Gaande van de ene tunnel naar de 
andere. Tot ik terug in het veertiende arrondissement aankwam, bij Parc Mont-

souris die recht tegenover mijn campusgebouw gelegen was. hier besloot ik mijn 
driedaagse te eindigen. er bleef slechts een klein stukje traject over die ik nog niet 
had gezien. ik had al heel wat bagage verzameld, de rest zou ik voorlopig aan mijn 

verbeelding overlaten.  

publieke of private instanties. wel telkens onder de voorwaarde dat wat ze er 
installeerden, terug afgebroken kon worden en alles terug naar zijn oorspronkelijke 
toestand kon worden gebracht. Zo werden elementen geïnstalleerd in open lucht, in 
stations, in gewelven onder de sporen, etc. het onderzoek van Apur heeft zelfs oog 
voor de gekraakte en toegeëigende plekken die regelmatig voorkomen langs de ring. 
wel kijken ze er eerder met een kritische blik naar: “Ces situations, bien que moins 
fréquentes qu’il y a quelques années, persistent et reflètent la grande précarité. En 
outre elles contribuent à renforcer l’image friche à l’abandon de la petite cein-
ture.”51  ook hebben de onderzoekers oog voor de graffiti die je bijna overal langs 
de ring kan bewonderen. la Petite ceinture is hiervoor duidelijk een plek bij 
uitstek: “La violation d’un espace interdit d’accès est un élément d’attractivité fort 
pour les tagueurs. Les notions de rébellion et de clandestinité étant fondatrices de 
la culture hip-hop dont le mouvement de graffiti découle.”52  opnieuw wordt dit met 
de nodige kritiek beladen. Apur merkt namelijk op dat dit toch wel een serieuze 
impact heeft op het landschap van de ring en vraagt zich af of deze graffitiwereld 
wel compatibel is of zal zijn met andere gebruiken die zich er in de toekomst 
kunnen voordoen. nu, het is duidelijk. iedere dag begeven er zich mensen op de 
sporen, legaal en illegaal. Zo stelden ze een interessante kaart - beeld 14 - op die de 
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BEELD 14

verschillende ingangen van de ring toont. Zowel oorspronkelijke ingangen, tech-
nische en toekomstige ingangen, als spontane ingangen worden er op aangeduid. 
deze laatste tonen zich voornamelijk in de vorm van openingen in de netten die het 
gebied afsluiten. Af en toe loopt de sncF de ring af om deze openingen opnieuw te 
dichten, toch stopt dit de mensen niet om nieuwe openingen te maken. ook bev-
inden er zich afsluitingen ter hoogte van bepaalde tunnels langs het traject, waar-
door het vandaag onmogelijk is de ring volledig af te wandelen. naast deze focus op 
de verschillende gebruiken van de ring, gaat Apur zoals reeds aangekondigd ook 
uitgebreid in op de rol van natuur en de aanwezige biodiversiteit van la Petite 
ceinture. Ze bevragen vooral de sociale en ecologische rol van deze natuurstrook 
binnen de volgebouwde stad. De uitzonderlijke rijkheid van fauna en flora is van 
groot belang maar ook wordt nagedacht over haar belang als ‘thermorégulateur’. 
“en cohérence avec le plan Climat de la ville de Paris qui rappelle ‘le végétal a 
une vraie place dans le processus de lutte contre le dérèglement climatique’, il 
paraît essentiel de réfléchir à la préservation et à la valorisation de ces îlots de 
fraîcheur, d’autant plus que la petite ceinture traverse des quartiers très denses.”53  
bovendien werden reeds enkele delen van de ring als groenzone opgenomen in het 
‘Plan local d’urbanisme de la Ville de Paris’. Vooral de ruimtes van de ring die 
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BEELD 15

grenzen aan reeds bestaande groene ruimte, zoals Parc Montsouris en Parc des 
buttes chaumont. Apur bespreekt tenslotte nog enkele toekomstige projecten die 
men in petto heeft rond verschillende plekken van de ring. op beeld 15 kan afge-
lezen worden langs welke plekken van de ring reeds toekomstige plannen werden 
opgesteld, o.a. door Grand Projet de renouvellement urbain (GPru) en Plan 
d’Aménagement de zone de la ZAc seine rive Gauche. de onderzoekers merken 
hierbij echter op hoe vaak la Petite ceinture als beperking wordt beschouwd en heel 
weinig in de plannen wordt geïntegreerd. waarschijnlijk heeft dit sterk te maken 
met de reglementaire beperkingen en voorwaarden van omkeerbaarheid die de rFF 
opleggen en zo de mogelijkheden die de ruimte in zich draagt sterk beperken. 
Aangezien de rFF binnenkort van plan is slechts enkele delen aan het réseau Ferré 
nationale af te staan, biedt dit nieuwe mogelijkheden voor andere delen van de ring 
die nu voor een stuk gevrijwaard worden van de restricties die oorspronkelijk 
werden opgelegd. Zou dit een doorbraak in de tweestrijd patrimonium/natuur 
kunnen betekenen? “en effet, cet espace merveilleux est aussi très fragile: nombre 
de qualités qui font aujourd’hui son charme découlent en effet de son ‘état 
d’abandon’ ainsi que de sa mise à distance par rapport à la ville.”54  deze opmerk-
ing van Apur duidt alvast op een veel bredere kijk op la Petite ceinture dan in 2000 
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het geval was. Volgens hen moet een evenwicht gezocht worden tussen het be-
houden van de karakteristieken van de kleine ring en het inrichten van de ruimte om 
ze open te stellen voor de stad. wat opvalt binnen deze analyse is dat het startpunt 
en de intenties die ze vooropstelt heel interessant zijn, omdat ze werkelijk proberen 
stil te staan bij wat er vandaag heerst in la Petite ceinture en zich gaan afvragen hoe 
hiermee moet worden omgegaan naar de toekomst toe. toch lijken ze deze visie niet 
volledig in te zetten wanneer er werkelijk gesproken wordt over de toekomstplannen 
van de ring. opnieuw wordt het hergebruik van de sporen en het inrichten van de 
ring als groene ruimte vooropgesteld. binnen deze delen van de analyse triomfeert 
het kaartmateriaal als het medium bij uitstek. Al blijven ze kritisch en merken ze het 
volgende op: “C’est là plus une question de méthode que d’aménagement: nous ne 
pouvons pas nous positionner face à la petite ceinture comme face à n’importe quel 
autre espace parisien.”55  deze woorden wijzen alvast op de relevantie van dit 
thesisonderzoek en de vraag of er geen nood is aan een andere methodiek of nieuwe 
media om het stedenbouwkundig onderzoek van deze onbepaalde ruimte verder te 
zetten. 
Alles samengevat, heeft de rol van deze infrastructuur gelegen binnen de periferie 
van Parijs duidelijk een hele evolutie gekend: opgericht ten dienste van het goeder-

entransport heeft ze vervolgens ook gefunctioneerd als passagiersvervoer en kende 
ze haar piekmoment in het begin van de twintigste eeuw. de komst van de metro, de 
de-industrialisatie en de verhuis van verschillende activiteiten naar gebieden buiten 
Parijs gelegen, hebben een grote impact gehad op het goederenverkeer van de kleine 
ring. na de tweede wereldoorlog werden delen van de ring vernield en dus ook 
delen van het stedelijk landschap. talrijke stationsgebouwen werden neergehaald 
om plaats te maken voor belangrijke stedenbouwkundige operaties. bovendien wer-
den in de loop van de jaren ’60 grote delen van het traject overdekt om zo nieuwe 
inrichtingen boven de sporen te kunnen bouwen. “Le contexte urbain évolue, ce qui 
pouvait être acceptable il y a 20 ans ne l’est plus forcément aujourd’hui.”56  Kor-
tom, het landschap van la Petite ceinture is door de jaren heen nooit hetzelfde ge-
bleven. steeds was ze en blijft ze onderhevig aan grote stedelijke transformaties. de 
ring heeft de opbouw, de afbraak en de wederopbouw van de stad meegemaakt. tel-
kens opnieuw worden er nieuwe relaties gecreëerd tussen de stad en de treininfra-
structuur, afhankelijk van de tijdsgeest op dat moment en technische/reglementaire 
beperkingen die zich voordoen. Men moet zich dus ten eerste bewust worden van de 
rijkheid die deze ruimte, ondanks haar onbepaaldheid vandaag, in zich draagt. een 
methodiek die zich focust op slechts één van de aspecten van de ring, doet duidelijk 
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af aan de rijkheid van betekenissen en potenties die la Petite ceinture vandaag bezit 
en kan betekenen in de toekomst. 
binnen dit ‘klassiek spoor’ van deel 1 die zich focust op het medium ‘tekst’, werd 
ervoor gekozen om eveneens het bijhorend kaartmateriaal uit de analyses op te 
nemen, aangezien de teksten die in de stedenbouwkundige analyses voorkomen 
vaak niet van het kaartmateriaal los te koppelen zijn. heel vaak is de taak van de 
tekst vooral het verder specifiëren van wat op het kaartmateriaal valt af te lezen. 
dit koppel van kaart/tekst is dan ook een gebruikelijk fenomeen binnen het steden-
bouwkundig onderzoek. Maar net zoals in het experimenteel spoor waar de tekst op 
zich staat en niet vergezeld wordt door kaartmateriaal, bestaan er buiten de weten-
schappelijke literatuur en de stedenbouwkundige analyses nog andere teksten die de 
wereld van la Petite ceinture beschrijven, zonder hierbij aan bepaald kaartmateriaal 
gelinkt te zijn. binnen het onderzoek van de representatie van la Petite ceinture 
aan de hand van het medium tekst, lijkt het relevant te gaan kijken wat deze nog te 
vertellen hebben.
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       LUIK   iii BUITEN KLASSIEK SPOOR TREDEN

    ONBEPAALDHEID, EEN NIEUWE 
                                                   UITDAGING IN DE STEDENBOUW

    POTENTIE VAN LA PETITE CEINTURE
      TWEE BENADERINGEN

    REPRESENTATIE IN VRAAG GESTELD



HET DERDE LUIK VAN DEZE THESIS BESTAAT UIT KRITISCHE REFLECTIES EN BIJKO-

MEND THEORETISCH MATERIAAL DIE HET MEDIUM IN KWESTIE BESPREEKT EN TEGEL-

IJK BEVRAAGT. ER WORDT GETRACHT OM ‘OUT OF THE BOx’ TE DENKEN WAARDOOR 

HET DERDE LUIK STEEDS START MET HET MOTTO ‘BUITEN KLASSIEK SPOOR TREDEN’. 

HIERMEE WORDT NAGEGAAN HOE MEN OVER LA PETITE CEINTURE SPREEKT IN AN-

DERE LITERATUUR DIE GEEN DEEL UITMAAKT VAN HET STEDENBOUWKUNDIG ONDER-

ZOEKSMATERIAAL. ZO WORDT GEKEKEN WAT DEZE ‘MEER’ OF ‘ANDERS’ VERTELLEN 

DAN IN HET ExPERIMENTEEL EN KLASSIEK SPOOR TE ONTDEKKEN VALT. BINNEN HET 

DERDE LUIK WORDT VERVOLGENS OOK DIEPER INGEGAAN OP STEDENBOUWKUNDIGE 

CONCEPTEN EN DE PROBLEMATIEK ROND ONBEPAALDE STEDELIJKE RUIMTE. STEEDS 

OPNIEUW WORDT GETRACHT TE ONTDEKKEN OP WELKE MANIER HET BESPROKEN ME-

DIUM EEN ROL KAN SPELEN IN DE ExPLORATIE EN REPRESENTATIE VAN DERGELIJKE 

RUIMTE. DAARENBOVEN WORDEN OOK VERSCHILLENDE POTENTIES EN CASE STUDIES 

BESPROKEN DIE HET AANGEHAALDE THEORETISCH KADER TOEPAST OP CONCRETE 

EN INSPIRERENDE VOORBEELDEN. IN HAAR GEHEEL KAN HET DERDE LUIK DAN OOK 

BESCHOUWD WORDEN ALS ‘KRITISCH OOG’ DIE EVENEENS IN CONFRONTATIE WORDT 

GEBRACHT MET BEIDE VOORGAANDE LUIKEN EN ZO OP HET DUBBEL SPOOR TERUGB-

LIKT VANUIT DE THEORETISCH OPGEDANE KENNIS.



BUITEN KLASSIEK SPOOR TREDEN

ondanks de diepgaande analyses van GePc (1996) en Apur (2011) 
valt op dat binnen het geheel van het ‘klassiek spoor’ waarmee 
de stedenbouw la Petite ceinture onderzoekt en weergeeft, twee 
benaderingen blijven domineren:  enerzijds geschiedenis – patri-
monium – ruïne – nostalgie en anderzijds natuur – biodiversiteit 
– ecologie – wandeling. dit terwijl er nog tal van andere aspecten 
omtrent de rijke ruimte van la Petite ceinture heersen, maar deze 
bevinden zich eerder op de achtergrond binnen het debat omtrent 
de betekenis en potentie van de ring. duidt dit op een verkeerde 
aanpak binnen het stedenbouwkundig onderzoek? Maakt men 
gebruik van de juiste middelen om de ruimte te gaan exploreren en 
representeren of moet beroep gedaan worden op andere media?
eerst en vooral kan zich de vraag worden gesteld hoe over la Petite 
ceinture geschreven wordt buiten het wetenschappelijk discours 
van het stedenbouwkundig onderzoek. binnen de stedenbou-
wkundige analyse blijkt dat vooral een objectieve waarneming en 
observatie van de ruimte centraal staat. toch lijkt de rol van het 
subject en zijn beleving van de ruimte belang te hebben binnen de 
exploratie van stedelijke ruimte. Uit mijn experimenteel onder-
zoek waarbij ik mijn eigen ervaringen en belevingen neerschrijf, 
valt op te merken dat ik een totaal andere hiërarchie toeken aan de 
verschillende benaderingen waarmee la Petite ceinture voorgesteld 
wordt. het aspect verboden – taboe – gevaar – avontuur blijkt 
in dit ‘experimenteel spoor’ de bovenhand te halen. Binnen het 
‘klassiek spoor’ van de stedenbouw lijkt de ruimte veeleer beschre-
ven te worden vanuit een toekomstig perspectief of wat men van de 
kleine ring ‘wenst te maken’ in de toekomst. Vooraleer er over de 
potentie van een ruimte kan gesproken worden, lijkt het mij voo-
reerst relevant te ontdekken wat de ruimte nu, vandaag voor de stad 
betekent en hoe ze door de stadsgebruiker beleefd wordt. 
in ‘le promeneur de la Petite ceinture’ wordt het verhaal verteld 
van nicolas chaudun die zich gedurende zes dagen op de sporen 
begeeft en het volledige traject afwandelt. de aanpak is uiterst 
interessant, vooral omdat het streeft naar het ontdekken van de 
‘ware aard’ van la Petite ceinture en haar geheimen. toch blijkt dit 
eerder opnieuw een verhaal die hoofdzakelijk de geschiedenis van 
de spoorinfrastructuur en het stedelijk stadsweefsel die de ruimte 
omringt,  beschrijft.  
in 2006 en daarmee één van de meer recente literatuur over la 

Petite ceinture geschreven,  werd ‘Petite ceinture. nouvelles 
de la périphérie’ gepubliceerd. hier wordt de ring op een totaal 
andere manier naar voor gebracht: un lieu – un photo – un auteur 
– une nouvelle. Aan de hand van foto’s genomen door Jean Distel, 
worden verschillende korte verhaaltjes geschreven die de ‘magie 
particulière’ van la Petite ceinture oproepen vooraleer ze getrans-
formeerd of vernield wordt. reeds in hun voorwoord wordt hun 
rijke en ‘andere’ blik duidelijk: “Par ailleurs, certains la voient 
verte, cette Petite Ceinture, avec des sages sagas familiales en-
traînant dans leurs sillons dominicaux landaus, poussettes, rollers, 
vélos et animaux domestiques… D’autres l’imaginent jaune ou 
orange, couleurs tramway transportant, à défaut des richesses du 
monde, ceux qui les produisent, ceux qui les regardent et ceux, plus 
rares, qui en profitent. Quant à nous, nous la supposons rouge et 
noire: rouge des colères de la ville et du sang des banlieues, rouge 
d’amour et rouge de vie, rouge des tags ou rouge bisou; et noire de 
métal, noire des traverses de bois abandonnées aux caillasses des 
voies, noire des chagrins, des regrets ou des remords, des occa-
sions perdues et des songes enfouis. et parfois grisounette, comme 
une silhouette à peine esquissé s’enfonçant dans un tunnel… et 
finissant par ressortir, au point exact où les rails se rejoignent pour 
mieux s’enchevêtrer, entre mémoires et histoires, images et mots.”57  
naast zijn potentie als park of hergebruik van de spoorinfrastruc-
tuur, wordt hier eerder geproefd van hoe la Petite ceinture er 
vandaag werkelijk bijligt. Al wordt dit verteld aan de hand van fic-
tieve verhalen, toch wordt de ring hier in al zijn aspecten naar voor 
gebracht. Men wordt als het ware meegenomen in de ‘wereld van 
la Petite ceinture’. de ene keer wordt een liefdesverhaal verteld, de 
andere keer een ontmoeting met een oude bewoonster van de ring, 
dan weer een jeugdherinnering vol nostalgie, en zo gaat het maar 
verder. Geen afstandelijke beschrijving, maar eerder een poging om 
mee in het universum van de mysterieuze sporen te stappen. wel 
blijven het allemaal fictieve verhalen, wat het moeilijk maakt dit in 
het stedenbouwkundig onderzoek op te nemen.
het meest bruikbare verhaal is dan misschien wel dat van danielle 
Moreau-Machet. ook zij stapt in 1994 het hele traject af uit nieu-
wsgierigheid dit ‘onbekende universum’ te ontdekken. ‘la Petite 
Ceinture. Textes et photos’ vormt een neerslag van haar impressies, 
in combinatie van foto’s die ze tijdens haar tocht vastlegde. haar 
kritische blik luidt als volgt: “Que deviendra Paris et sa profusion 
de bureaux dont beaucoup restent vides? Où sera son âme quand 
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on aura éliminé le peuple qui lui a donné vie? Ses amoureux n’ont 
pas seulement besoin de ses monuments, de ses musées, ils ont 
besoin d’y trouver la vraie vie, de sentir battre son coeur à chaque 
pas, chaque seconde, d’y côtoyer ses habitants dans ce brassage 
des races et des cultures qui existe depuis des siècles, d’y respirer 
son air, le vrai.”58  wat ook meteen haar beeld over la Petite cein-
ture duidelijk maakt. Al lijkt ze soms wat nostalgisch haar verhaal 
te brengen, toch hecht ze duidelijk ook een zekere waarde aan de 
beleving van de ruimte. bij deze leunt dit voorbeeld het dichtst aan 
bij mijn ‘experimenteel spoor’ waarbij ik op basis van mijn ervarin-
gen ter plekke de ruimte beschrijf. 
dan luidt de volgende vraag: Kunnen beide sporen aan elkaar 
gekoppeld worden? Kan het stedenbouwkundig onderzoek de notie 
van ‘beleving’ in zich opnemen om tot rijkere resultaten omtrent 
de exploratie van stedelijke ruimte te komen? In het bijzonder, 
onbepaalde ruimte zoals die van la Petite ceinture? de grondige 
onderzoeken gevoerd door Apur en door de GePc met hun ‘Pe-
tite ceinture le livre blanc’, gingen alvast heel ver in hun analyse. 
deze laatste groep kaartte zelfs al op één of andere manier de rol 
van beleving van de ruimte aan door de ring aan de hand van de 
vijf zintuigen te gaan exploreren. Wanneer dit tegenover de meer 
verhalende literatuur, die de beleving van de ruimte sterk in zich 
opneemt, wordt gezet, kan dit wellicht een genuanceerder beeld 
geven dan hetgeen enkel van op een afstand wordt waargenomen. 
het creëren van frictie tussen beide sporen, waarbij kritisch zowel 
objectieve als subjectieve waarnemingen tegenover elkaar worden 
geplaatst, zou alvast het domineren van één enkele representatie 
omtrent dergelijke ruimtes kunnen verhinderen. dit bleek duidelijk 
het geval te zijn in voorgaand onderzoek. hoewel het ‘klassiek 
spoor’ de tweestrijd tussen geschiedenis – patrimonium – ruïne 
– nostalgie en natuur – biodiversiteit – ecologie - wandeling  als 
meest relevant beschouwt, wordt binnen het ‘experimenteel spoor’ 
van dit deel de notie van verboden – taboe – gevaar – avontuur 
als meest overheersende representatie van la Petite ceinture geacht. 
het doel van deze confrontatie ligt niet in het zoeken naar welk van 
beide sporen de meest ‘correcte’ benadering naar voor schuift, maar 
ligt eerder in de oproep tot samenwerking van beide sporen. dit 
moet een zeker bewustzijn aanwakkeren, om binnen het stedenbou-
wkundig onderzoek op zoek te gaan naar een methodiek die beter 
geschikt is om dergelijke onbepaalde ruimtes te gaan exploreren en 
representeren.

ONBEPAALDHEID, EEN NIEUWE UITDAGING IN DE 
STEDENBOUW

“we are looking for new ways of understanding something that 
seems to evade our tried and tested patterns of description.”59  de 
duitse stadsplanners bernd Kniess en leonhard lagos Kahlhoff 
drukken alvast hun kritiek uit op de huidige stedenbouwkundige 
beschrijvingsmethode. in het tijdschrift  ‘talking cities. the 
Micropolitics of urban space’ zijn ze niet de enigen die ons 
hieromtrent willen wakker schudden. het tijdschrift hangt namelijk 
vast aan een expositie die in december 2006 werd opgericht in 
essen, duitsland. de tentoonstelling werd geleid door de Ameri-
kaanse curator Francesca Ferguson die zelf ‘urban drift’60  oprich-
tte, een trans-disciplinair platform die zich focust op nieuwe 
tendensen in stedelijk en architecturaal ontwerp. Met ‘talking 
Cities’ creëren een vijvendertigtal protagonisten – met o.a. OMA, 
cedric Price, stalker, luc deleu - een uitgebreid werk aan betuig-
ingen, ontwerpen en installaties: een collectief debat rond het 
hervormen en heractiveren van marginale, residuele en publieke 
ruimtes die onze hedendaagse steden kenmerken.61  Zo laat ook de 
duitse architectuurhistoricus susanne hauser haar stem horen en 
spreekt over onbepaalde gebieden als ‘an-aethetic’. hiermee wil ze 
er op duiden dat men in de stedenbouw vandaag niet beschikt over 
de geschikte taal en middelen om onbepaalde ruimte te exploreren 
en haar potenties op te merken. Met het woord ‘an-aesthetic’ wil ze 
niet verkondigen dat onbepaalde stedelijke ruimte ‘lelijk’ zou zijn. 
nee, ze wil er net op wijzen dat die ruimtes zich niet ‘presenteren’ 
naar ons toe, waardoor we ook moeite hebben om ze op te merk-
en.62  Ze pleit dan ook voor een nieuwe aanpak om zich beter open 
te stellen voor dergelijke ruimtes. “it is subjective itineraries that 
trace and analyse such ‘edge’ landscapes. The politics of dé-
tournement, of derive, also come into play as a design method and 
a tool, a precursor to interventions and design. as soon as one 
embraces and defines the territories and landscapes that constitute 
our contemporary condition, the opportunities for a re-positioning 
of design culture within become real.”63  interessant aan haar 
standpunt is de oproep tot een hogere graad van perceptie en dit via 
de notie van beleving. Zich werkelijk zelf in onbepaalde gebieden 
gaan begeven om meer inzicht in dergelijke ruimtes te krijgen. Ze 
spreekt over ‘derive’. dit concept ligt aan de basis van Guy debord 
zijn ideeën. Als theoreticus van het situationisme die vooral zijn 
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succes kende in de jaren ’60, pleit hij voor deze strategie om de 
stedelijke ruimte te gaan ervaren. de ‘dérive’ is als het ware een 
ongeplande wandeling door het stedelijk landschap die volledig 
wordt geleid door de gevoelens die de omgeving bij de persoon 
naar boven brengen. wel is het van belang dat de persoon in 
kwestie eerst en vooral werk, ontspanning en andere gebruikelijke 
motieven die hem aansporen tot beweging en actie van zich afzet 
en zich volledig laat inpalmen door de aantrekkingskracht van het 
landschap en de belevenissen die zijn pad kruisen.64  “The derive as 
a pedestrian speech act is a reinstatement of the ‘use value of 
space’ in a society that privileges the ‘exchange value of space’.”65  
het is duidelijk dat debord op zoek gaat naar nieuwe manieren om 
de stedelijke ruimte te gaan ontdekken. ook hij beweert dat we 
moeten losbreken uit de conventies en methodieken van een 
stedenbouw die lang niet meer dezelfde is. “all revolutionary 
theory must invent its own words, and provide new positions in the 
‘world of meanings’ that correspond to the new reality under 
preparation, a reality that must be released from the prevailing 
muddle.”66  Archigram, de experimentele architectuurgroep uit 
londen die eveneens opgang maakt in de jaren ’60, gaat ook kritiek 
uiten op de architecturale communicatiemiddelen van dat moment. 
Ze kiezen er voor om tal van nieuwe media en technologie in te 
zetten als nieuwe tools binnen het architecturaal onderzoek. 
“archigram turned media into an architectural medium.”67  Al 
blijven ze vooral een theoretisch discours houden, toch is hiermee 
het startsein gegeven van een zoektocht naar nieuwe onderzoeks-
methodieken. een zoektocht die duidelijk tot op vandaag blijft door 
zinderen. waar in de tijd van het modernisme vooral gekozen werd 
om ‘functioneel’ te gaan bouwen, is dit nu niet meer het geval 
aangezien door deze moderne strategie vandaag alles volgebouwd 
is. tegelijkertijd zijn er tal van ‘voids’ ontstaan die steeds meer de 
stedelijke ruimte lijken te beïnvloeden. ‘Void’ wordt ‘void’ omdat 
het een onbepaaldheid heeft in relatie tot een bepaalde context die 
hem de rug toekeert. want zo werd voorheen vooral gebouwd. op 
die manier is onbepaaldheid relatief aangezien het steeds in relatie 
staat met een bepaalde stedelijke context. Nu wordt gezocht naar 
een ontwerpstrategie die deze voids beter in zich kan opnemen. er 
wordt ervoor gekozen om meer ‘contextueel’ te gaan bouwen. Men 
moet als het ware op een andere manier naar dergelijke ruimtes 
leren kijken. Archigram beschrijft onbepaaldheid dan ook niet als 
iets waar niks mee aan te vangen valt, maar net als iets waardevols 

die zich openstelt voor nieuwe invloeden en een zekere veelheid 
aan betekenissen in zich kan opnemen. “Oxford Dictionary defini-
tion: indeterminacy: ‘not fixed extent or character, vague, left 
doubtful.’ archigram usage: ‘Of varying evaluation. Not one 
answer. Open-endedness.’”68  wanneer men onbepaalde ruimte 
vanuit een ander perspectief gaat bekijken, kan men de waarde er 
van beter gaan inschatten. daar is Alan berger alvast ook van 
overtuigd. de Amerikaanse professor in stedenbouw publiceert in 
2006 het boek ‘drosscape: wasting land in urban America’ om ons 
bewust te maken van de evolutie van het stedelijk landschap, niet 
enkel in Amerika maar ook in andere steden van de wereld. hierbij 
legt hij alvast uitgebreid de oorzaken van deze evolutie uit en hoe 
we er vervolgens mee moeten omgaan. de term ‘dross’ haalt hij 
van de Amerikaanse architectuurprofessor lars lerup die beweert 
dat de oppervlakte van het stedelijk landschap bestaat uit twee 
dingen: stim en dross. “Pools of cooled air dot the plane, much like 
oases in the desert. Precarious pinned in place by machines and 
human events, these pools become points of stimulation – stims 
– on this otherwise rough but uninflected hide, populated only by 
the dross – the ignored, undervalued, unfortunate economic 
residues of the metropolitan machines.”69  nee, berger schrijft geen 
getuigenis neer die een rampzalige toekomst aankondigt, maar doet 
net een oproep om inzicht te verwerven in de vele potenties die 
schuilen in stedelijk onbepaalde ruimte. hij stelt dan ook voor om 
deze ondergewaardeerde ‘dross’ te gaan activeren en bedenkt 
hiervoor het concept ‘drosscape’. “Drosscape, as a verb, is the 
placement upon the landscape of new social programs that trans-
form waste (real or perceived) into more productive urbanized 
landscapes to some degree.”70  Volgens hem zal dit dan ook één 
van de hoofdonderwerpen van het stedenbouwkundig onderzoek 
uitmaken in de toekomst, aangezien dit de ‘nieuwe stedelijke 
ruimte’ is waarmee zal moeten gewerkt worden. Zo zou de on-
twikkeling van ‘dross’ aan de basis liggen van twee hoofdproces-
sen: als gevolg van de huidige snelle horizontale urbanisatie 
enerzijds, die vaak ‘urban sprawl’ wordt genoemd, maar ook als 
gevolg van de overblijfselen van de voorbije economie- en produc-
tienetwerken anderzijds. “wasteland is an indicator of healthy 
urban growth.”71  Zolang de steden blijven groeien, zal de steden-
bouw te kampen hebben met ‘dross’. bovendien zal men ‘dross’ 
meer en meer moeten gaan inzetten als bruikbare ruimte om de 
groei van steden mogelijk te maken. “The stage is thus set for 
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designing with waste landscape as central activity. Strategies 
suggesting a move away from the heroic, modernist, master-plan-
ner toward the designer who engenders inventiveness, entrepre-
neurialism, and long-term environmental recovery.”72  deze 
overtuiging maakt zijn onderzoek dan ook uiterst interessant. Zijn 
boek maakt deel uit van een vijf jaar durend onderzoek en veld-
werk, die in hun geheel gegroeid zijn uit een directe ervaring met 
het huidig Amerikaans landschap. hij is er dan ook van overtuigd 
dat deze landschappen te recent ontstaan zijn, te grootschalig en te 
complex zijn om ze als het ware enkel vanuit een bibliotheek of 
kantooromgeving te bestuderen. “Drosscape require the designer 
to shift thinking from tacit and explicit knowledge (designer as sole 
expert and authority) to complex interactive and responsive 
processing (designer as collaborator and negotiator.)”73  Volgens 
berger kunnen stedelijke analyses niet langer door één bron noch 
door één kennisvorm noch door één instantie uitgevoerd worden. 
ontwerpers moeten oog hebben voor de kansen die zich voor doen 
binnen de productiewijzen van hun tijd om nieuwe denkpistes over 
de stad en haar landschap mogelijk te maken, welke vorm ze ook 
mogen aannemen.74  
Kan kunst hierin een rol spelen? wat van belang is bij onbepaalde 
ruimte is om vooreerst een goeie manier te vinden om de ruimte 
te gaan exploreren en de verschillende betekenissen die ze in zich 
draagt te gaan aflezen. Kunstenaars beschikken vaak over een 
hogere perceptiegraad van de omgeving die hen omringt en slagen 
er vaak in de sociale agenda en talrijke andere lagen van een plek 
boven te halen. Vooraleer op deze vraag dieper wordt ingegaan, 
lijkt het van belang eerst de notie van plek en identiteit te gaan 
onderzoeken binnen de context van onbepaalde stedelijke ruimte. 
“what is place in this new ‘in-between’ world?”75  Kan er nog van 
een ‘plek’ gesproken worden, aangezien een plek vaak met ‘ident-
iteit’ wordt geassocieerd, of kan stedelijke ruimte ook nog op een 
andere manier als plek worden opgevat, of gaat het bij onbepaalde 
ruimte om ‘niet-plekken’? in het volgende deel wordt getracht een 
antwoord op deze vragen te formuleren. binnen het ontdekken van 
de plek, niet-plek en het al dan niet aanwezig zijn van identiteit 
wordt opnieuw de rol van beleving vooropgesteld.

rol VAn PleK, identiteit, beleVinG binnen de wereld 
VAn  onbePAAldheid
“we have found that talking about empty urban spaces means talk-
ing directly about a process of transformation and identity.”76  Al 
vallen deze woorden van het italiaans onderzoeksnetwerk stalker 
niet helemaal letterlijk te nemen. onderzoek van lege stedeli-
jke ruimte heeft uiteraard met identiteit te maken, maar dan wel 
eerder vanuit de vaststelling dat elke vorm van identiteit ontbreekt. 
natuurlijk vallen er nog sporen van identiteit op te merken, alleen 
kan een dergelijke ruimte nog moeilijk door één bepaalde identiteit 
worden benoemd. de verschillende transformaties die onbepaalde 
ruimte kenmerkt, brengt een complexiteit met zich mee die ident-
iteit overstijgt. het boek ‘the lure of the local. senses of places in 
a multicentered society’ van de Amerikaanse schrijfster en activ-
ist lucy lippard lijkt alvast interessant binnen deze vraagstelling. 
het bevat een grote focus op de notie van plek en hoe men die 
kan exploreren. Wel moet worden opgemerkt dat de ruimtes die ze 
onderzoekt niet zozeer onbepaalde ruimtes zijn. Vandaar dat ze ook 
vaak toespitst op het zoeken of ‘terugvinden’ van de identiteit van 
de plek. bij onbepaalde stedelijke ruimte gaat het erom de ruimte 
in al haar facetten – dus niet enkel de lokale betekenis of wat er 
ooit geweest is – te ontdekken. Lucy Lippard lijkt hier soms wat 
te veel vanuit een nostalgisch gevoel naar de verloren identiteit te 
vertrekken. dit bevestigd ook de Amerikaanse Miwon Kwon die 
zich specialiseert in publieke kunst en stedelijke identiteit: “Lucy 
Lippard believes that the growth and transformation of capitalism 
have subsumed the distinctions of local differences and cultures, 
and that the particularity of places is continually being homog-
enized, generalized, and commodified to better accommodate the 
expansion of capitalism via abstraction of space - or creation of 
‘nonplaces’, as some sociologists prefer. These processes, in turn, 
exasperate the sense of placelessness in contemporary life. But Lip-
pard seems unable to resist the nostalgic impulse. in the end, the 
task of a progressive oppositional cultural practice is conceived as 
a retrieval and resuscitation of a lost sense of place.”77  deze nos-
talgie is uiteraard minder bruikbaar in dit onderzoek. toch geeft het 
boek een zeker inzicht in hoe stedelijke ruimte kan worden geëx-
ploreerd. bovendien duidt het voorgaande citaat ook op het feit dat 
ze zich bewust is van een belangrijk fenomeen van ‘egalisering’ 
die de hedendaagse stedenbouw kenmerkt en aan de basis ligt van 
de gehele identiteitsloosheidsproblematiek. onbepaalde stedelijke 
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ruimte neemt alvast ook een uitgesproken plaats in binnen deze 
evolutie. tenslotte leunt haar aanpak zeer dicht aan bij de opbouw 
van dit thesisonderzoek, meer specifiek dan wat de rol van belev-
ing betreft: “i have chosen to weave myself and my own experience 
into this book from time to time because lived experience is central 
to my writing and to the subject of place.”78  net zoals dit onder-
zoek de ruimte van la Petite ceinture bespreekt aan de hand van 
een dubbel spoor, die zowel op een objectieve manier – klassiek 
spoor – als op een meer subjectieve manier – experimenteel spoor – 
de ruimte tracht te beschrijven, is ook zij er van overtuigd dat haar 
eigen belevenissen een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren om 
stedelijke ruimte beter te gaan vatten. “Most educated people say 
‘where is it written’? Our people say ‘where is it lived’?”79  bov-
endien tracht ze naast haar eigen ervaringen, ook de rol van visuele 
kunsten in het breder debat te integreren, in alles wat men leert 
van de zogenaamde ‘echte experten’.80 ook dit standpunt leunt aan 
bij waar deze thesis naar streeft. door te kijken wat andere media, 
al dan niet artistiek gericht, kunnen bijdragen aan de exploratie 
en representatie van onbepaalde stedelijke ruimte wordt evenzeer 
getracht om dergelijke nieuwe methodieken op te nemen in het 
gebruikelijk stedenbouwkundig discours. 
het antwoord op de vraag wat de notie van plek nu kan betekenen 
voor onbepaalde ruimte, hangt sterk af van wat men als een ‘plek’ 
beschouwt. bij lippard heeft dit alvast veel te maken met de notie 
van beleving: “British geographer Denis Cosgrove defines land-
scape as ‘the external world mediated through human subjective 
experience’. I’d define place that way.”81  Zij gaat namelijk op zoek 
naar ‘someplace’ in plaats van ‘no place’. binnen deze laatste 
zouden de kenmerken van een ‘plek’ namelijk onbekend of onzich-
tbaar zijn. wel is ze er van overtuigd dat in elke stedelijke ruimte 
sporen van een ‘plek’ aanwezig zijn, al liggen ze vaak begraven 
onder “the asphalt of monoculture, the geography of nowhere. 
‘Placelessness’, then, may simply be place ignored, unseen, or 
unknown.”82  binnen deze denkwijze kan onbepaalde ruimte alvast 
als plek worden beschouwd, of op zijn minst als plek worden 
geëxploreerd. Wel moet men er van bewust zijn op welke element-
en van de plek men focust. Kijkt men naar elementen uit het 
verleden van die plek, of richt men zich tot elementen die vandaag 
de plek specifiëren? Bij onbepaalde ruimte is het van groot belang 
inzicht te verwerven in het geheel aan betekenissen en specifi-
citeiten die de ruimte kenmerkt. “Culture is usually understood to 

be what defines place and its meaning to people. But place equally 
defines culture.”83  dit is een belangrijk onderscheid. enerzijds 
duiden elementen uit het verleden van de onbepaalde stedelijke 
ruimte op hoe de cultuur van die tijd de plek heeft gedefinieerd 
maar waarvan die definitie nu niet meer geldt. Anderzijds tonen 
elementen die vandaag aanwezig zijn op de plek, hoe de plek 
veranderd is en wat ze voor de toekomst kan betekenen. dus de 
plek niet laten bepalen door een cultuur uit het verleden, maar net 
wat vandaag heerst op de plek inzetten om een nieuwe cultuur in de 
toekomst voort te brengen. deze denkpiste duidt alvast op hoe in 
het geval van la Petite ceinture niet resoluut mag vastgepind 
worden op het patrimonium van de spoorinfrastructuur als aan-
wezig element in de onbepaalde ruimte. dit element wijst voor een 
stuk naar een vervlogen cultuur. natuurlijk kan ze vandaag en in de 
toekomst nog steeds haar identiteit als spoorinfrastructuur hervat-
ten. de vraag moet alleen worden gesteld welke nieuwe elementen 
zich op de sporen voordoen en een nieuwe cultuur kunnen stimul-
eren in de toekomst. ook de Amerikaanse landschapsarchitect 
Michael hough spreekt hierover in zijn boek ‘out of place. restor-
ing identity to regional landscape’ (1990): “The true nature of the 
regional imperative has little to do with megaprojects or utopian 
dreams. it has to do with what is, with understanding the forces 
that make change and making the most of opportunities wherever 
and in whatever form they may arise.”84  Binnen de context van het 
post-industrialisme bespreekt een groot deel van zijn werk de 
verscheidene factoren van de hedendaagse maatschappij die hun 
schaduw werpen over de invloeden die ooit zoveel uniekheid 
schonken aan een plek. Binnen de context van la Petite Ceinture 
moet de impact van megaprojecten zoals ‘le Grand Pari(s)’ in vraag 
worden gesteld. hun focus is alvast duidelijk: hergebruik van de 
sporen en de ring uitbouwen als publieke groene ruimte staat 
bovenaan hun programma. dat latere projecten en analyses zich op 
deze twee aspecten blijven focussen, werd snel duidelijk in het 
voorgaande deel van het klassiek spoor. we moeten volgens hough 
meer oog hebben voor ‘wat is’. de nederlandse archeoloog jan 
Kolen en de nederlands cultureel antropoloog geven hierbij toch 
een kritische opmerking: “in elke periode van de moderne ge-
schiedenis werden landschappen geschapen naar ons beeld en onze 
gelijkenis. elk collectief of elke persoon heeft een eigen blik. Die 
blik wordt niet bepaald door de intrinsieke kenmerken van een plek. 
Ruimte spreekt niet. De be-teken-is van landschap is relatief binnen 
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een systeem van sociale praktijken.”85  Vooral hun opmerking 
omtrent subjectiviteit is hier relevant. Bij de exploratie en beleving 
van stedelijke ruimte, vooral wat onbepaalde stedelijke ruimte 
betreft, kunnen de indrukken van meerdere personen die zich in de 
ruimte begeven totaal van elkaar verschillen. ik zie dit dan ook als 
een meerwaarde die de rijkheid van onbepaalde ruimte in zich 
draagt. de ruimte kan voor iedereen een verschillende betekenis 
hebben, afhankelijk van je ervaringen, wensen, indrukken, etc. in 
de vraag of onbepaalde stedelijke ruimte al dan niet een plek is, kan 
subjectiviteit dan ook een grote rol spelen. de Franse antropoloog 
Marc Augé spreekt over de ‘niet-plek’ als nieuwe stedelijke condi-
tie. in zijn boek ‘non-places: an introduction to supermodernity’ 
zoekt hij eveneens naar een manier om de notie van ‘plek’ en zijn 
concept van de ‘niet-plek’ te definiëren. “These days, surely, it was 
in these crowded places where thousands of individuals itineraries 
converged for a moment, unaware of one another, that there 
survived something of the uncertain charm of the waste lands, the 
yards and building sites, the station platforms and waiting rooms 
where travellers break step, of all the chance meeting places where 
fugitive feeling occur, of the possibility of continuing adventure, the 
feeling that all there is to do is to ‘see what happens’.”86  Met deze 
woorden maakt hij meteen zelf al de link tussen wat hij de ‘niet-
plek’ zal noemen en de ‘uncertain charm of the waste lands’ en dus 
onbepaalde ruimte in zijn geheel. Maar hij vergelijkt het evenzeer 
met bepaalde ruimte zoals ‘building sites, station platforms, 
waiting rooms’ etc. Voor hem is een plek hetgeen dat kan worden 
gedefinieerd in relatie tot en historisch gebonden aan identiteit. Ver-
volgens is ruimte die op deze manier niet door een bepaalde 
identiteit kan worden gedefinieerd, een niet-plek. Bovendien merkt 
hij op dat hetzelfde geldt voor een plek als voor een niet-plek. Ze 
bestaan als het ware nooit in pure vorm. “Place and non-place are 
rather like opposed polarities: the first is never completely erased, 
the second is never totally completed; they are like palimpsests on 
which the scrambled game of identity and relations is ceaselessly 
rewritten. But non-places are the real measure of our time.”87  de 
mogelijkheid tot de niet-plek is volgens Augé nooit volledig 
afwezig van de plek. de plek wordt als het ware een toevluchtsoord 
voor diegene die de niet-plek gewoon is en omgekeerd. wat is la 
Petite Ceinture in dit opzicht? Een niet-plek door haar ongedefin-
ieerdheid? of een niet-plek als ruimte van avontuur, weg van de 
dagelijkse zorgen. een soort ‘anti-stad’ om naar toe te vluchten en 

dan weer van weg te vluchten. of moet het juist een plek zijn waar 
je je niet meer in een ‘stroom’ bevindt die de hedendaagse steden-
bouw zo kenmerkt? Moet het eerder een ‘nis’ zijn zoals die van 
wim cuyvers?88 In zijn definitie heeft een plek niet meteen te 
maken met identiteit maar eerder met ‘stilstaan’ om dan ‘terug te 
kijken’ en inzicht te krijgen in die stroom waarin we ons zo vaak 
bevinden. la Petite ceinture als ontsnappingsruimte. ontsnappen 
aan wat dan? Aan de te grote ‘stroom’ van de stad en zo op zoek 
gaan naar een plek van ‘stilstand’, een nis. of juist ontsnappen aan 
de te sterke ‘gefixeerdheid’ die eveneens aanwezig is in de stad en 
zo op avontuur gaan, losbreken uit de plek naar de niet-plek waar je 
identiteitsloos kan zijn: “a person entering the space of non-place 
is relieved of his usual determinants. he becomes no more than 
what he does or experiences in the role of passenger, customer or 
driver. Perhaps he is still weighed down by the previous day’s 
worries, the next day’s concerns, but he is distanced from them 
temporarily by the environment of the moment. Subjected to a 
gentle form of possession, to which he surrenders himself with 
more or less talent or conviction, he tastes for a while – like anyone 
who is possessed – the passive joys of identity-loss, and the more 
active pleasure of role-playing.”89  een niet-plek waar je dus kan 
zijn wie je ook maar wil zijn. Michael hough spreekt trouwens 
over twee contrasterende tijdsbeelden die enigszins aanleunen bij 
deze tweestrijd tussen de plek en de niet-plek. in het ene tijdsbeeld, 
die ik associeer met de niet-plek, wordt de toekomst aangegeven 
door de elementen grootschaligheid, internationalisering, ervaring 
van wereldlijke gelijktijdigheid, kortstondigheid, on(th)echtheid, 
behoefte aan snelheid en mobiliteit; ‘hypermodernisering’. in het 
tweede tijdsbeeld, die eerder aanleunt bij de notie van plek, zijn 
tegengestelde elementen dominant: kleinschaligheid, individuali-
sering, lokale identiteit, behoefte aan eigen tijd en zeggenschap 
over tijd, voorkeur voor traagheid, rust en duurzaamheid, authentic-
iteit; dit noemt hough dan ‘ecologische modernisering’.90  in welke 
van beide tijdsbeelden hoort het fenomeen van onbepaalde stedeli-
jke ruimte? wat alvast moet vermeden worden, is dat ze opgenom-
en wordt in de ‘egaliserende stroom’ die de hypermodernisering 
kenmerkt. onbepaalde ruimte moet bijgevolg zodanig worden 
geëxploreerd dat je ze in al haar facetten kan snappen, vooral in 
haar rol als ‘onbepaaldheid’. dus niet meteen de ruimte willen gaan 
‘bepalen’. want dat zou de egaliserende stroom doen, die er zomaar 
op los bouwt en geen aandacht meer heeft voor wat er aanwezig is 
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op de plek. de egaliserende stroom doet aan ‘voorafbeelding’, 
plakt een bepaald aspect op de ruimte zonder te kijken wat die plek 
werkelijk te bieden heeft, zonder oog te hebben voor wat die plek 
zo specifiek maakt. Egalisatie staat hier dus tegenover specificiteit, 
wat niet hetzelfde is als egalisatie tegenover identiteit. Misschien 
gaat het in dit onderzoek niet zozeer om ‘identiteit’ maar wel om 
‘specificiteit’ die egalisering moet tegengaan. De specificiteit van la 
Petite ceinture is net het feit dat ze geen identiteit heeft, dat ze 
onbepaald is. door haar onbepaaldheid ligt de keuze als het ware 
bij jezelf om te beslissen wat die ruimte - plek of niet-plek - voor 
jou kan betekenen. in haar belang als ‘anti-stad’ kan vanuit twee 
standpunten gekeken worden, aangezien in de stad zowel de plek 
als de niet-plek aanwezig is. de onbepaalde stedelijke ruimte van la 
Petite ceinture is geen één van beide - plek of niet-plek - maar kan 
tegelijk beide in zich opnemen - plek en niet-plek. je beslist dus 
zelf wat die onbepaalde stedelijke ruimte voor jou is of kan zijn. 
Vandaar ook het belang van dit onderzoek: ontdekken wat de 
onbepaalde stedelijke ruimte allemaal kan betekenen. 
Zoals reeds aangehaald, lijkt het interessant te gaan ontdekken 
welke rol kunst kan spelen in het verruimen van onze blik. begrip-
pen zoals ‘site-specific art’ - ‘place-specific art’ – ‘land art’ – ‘per-
formance art’ – etc. zoeken alvast de grens op tussen kunst en wat 
er zich op een bepaalde plek afspeelt. in het volgende gaan we hier 
dieper op in.

rol VAn Kunst
“Today, interdisciplinary has become a key term in the academic 
world as well as in the arts. universities are exploring new modes 
of knowledge, in Belgium for example by means of alliances with 
art schools.”91  bruno notteboom duidt alvast op de relevantie 
die de samenwerking van wetenschap en kunst kan inhouden. 
door beide disciplines met elkaar te confronteren, kan op zoek 
gegaan worden naar nieuwe kennisvormen. dit is dan ook waar 
we naar op zoek zijn binnen dit thesisonderzoek. hier trachten we 
de grenzen van bepaalde media die gebruikelijk zijn binnen het 
stedenbouwkundig onderzoek te doorbreken en zelfs op zoek te 
gaan naar andere media en nieuwe manieren van beeldvorming 
die onbepaalde stedelijke ruimte beter kan gaan vatten en repre-
senteren. hierbij moet misschien inderdaad gezocht worden naar 
een meer artistiekere vorm van media. lucy lippard lijkt hier 
alvast ook in te geloven. “The potential of an activist art practice 

that raises consciousness about land, history, culture, and place 
and is a catalyst for social change cannot be underestimated, 
even though this promise has yet to be fulfilled. They can expose 
the social agendas that have formed the land, bring out multiple 
readings of places that mean different things to different people 
at different times rather than simply reflect some of their beauty 
back into the marketplace or the living room.”92  wel maakt zij een 
duidelijk onderscheid tussen ‘site-specific art’ en ‘place-specific 
art’. Volgens haar moet eerder gestreefd worden naar deze laatste 
kunstvorm aangezien deze werkelijk iets ‘van’ de plek laat zien en 
niet enkel iets ‘over’ de plek beschrijft. het gaat erom concepten 
uit aanwezige zintuiglijke data te selecteren door alles rechtstreeks 
op de plek waar te nemen. niks aan een plek opdringen, maar juist 
bepaalde elementen van een plek blootleggen. lippard is ervan 
overtuigd dat wat niet gekend is over een plek, het best kan worden 
onthuld door een kunstenaar. “i keep on waiting for the artists to 
get out there to help decode the things that i don’t see.”93  Kunst 
vormt een soort van kader die een visuele en/of sociale ervaring 
naar voor schuift. Aan de hand van zo’n kader kan telkens vanuit 
een verschillend standpunt gekeken worden naar wat een plek kan 
zijn of hoe ze gebruikt wordt. wel mag er niet te veel aandacht 
worden besteed aan het kunstwerk op zich om te vermijden dat er 
een bepaalde diepgang, betekenis, inhoud en context zou verloren 
gaan. dit vormt dat ook de reden waarom lippard nogal kritisch 
kijkt naar ‘land art’. “Classic ‘earth art’ or ‘land art’, executed 
mostly in the sixties and seventies, is a curious hybrid – a monu-
mental art object in the landscape which takes much of its power 
from distance: distance from people, from issues, and even from 
places. It is site-specific but not place-specific.”94  binnen de 
definitie van ‘land art’ die Jan Kolen en Ton Lemaire schrijven 
over deze kunstvorm, lijkt ze toch enkele interessante aspecten 
te bevatten. Volgens hen is het een kunstvorm die het landschap 
zelf in het kunstwerk opneemt. dat kan zijn door in de natuur het 
daar aanwezige materiaal te ordenen of te verwijderen of door er 
een bepaalde ingreep op te doen. Zo bespreken ze het voorbeeld 
van richard long, de befaamde engelse land art kunstenaar. de 
meeste van zijn werken - beeld 16 - zijn ontstaan tijdens wande-
lingen doorheen de natuur. Gedurende zijn tochten manipuleert en 
fotografeert hij het landschap. “het gaat bij hem in eerste instantie 
om natuurbeleving waar de sporen getuigenissen van zijn. Door 
de ogen van de kunstenaar kunnen we de natuur op een andere 
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manier gaan zien, of bepaalde aspecten ervan speciaal beleven.”95  
Kolen en lemaire achten veel belang aan de notie van beleving 
binnen deze kunstvorm en zijn er dan ook van overtuigd dat de 
land art kunstenaars op die manier een directe confrontatie met 
de werkelijkheid en de natuur willen nastreven. Geen afbeelding 
ervan maar er direct mee in contact treden.96  Vervolgens is het 
interessant om beide visies tegenover elkaar te plaatsen: lucy lip-
pard zoekt vooral naar vormen van ‘place-specific art’. Binnen dit 
onderzoek wordt eveneens veel belang gehecht aan de exploratie 
van de plek en het ontdekken van wat er werkelijk heerst en wat 
we uit een plek kunnen ‘aflezen’, maar dat is niet de ‘enige manier’ 
om de plek te exploreren en al dan niet te representeren . Waar 
in dit thesisonderzoek naar gestreefd wordt, is het ontdekken van 
‘alle of toch zoveel mogelijk facetten die de onbepaalde ruimte in 
zich draagt of in zich kan dragen’ zodanig dat vanuit die totaliteit 
en dat samenspel van betekenissen naar de onbepaalde stedelijke 
ruimte kan gekeken worden. in dat opzicht kan land art wel interes-
sant zijn aangezien men er op die manier in slaagt een plek ‘op een 
andere manier te gaan bekijken’ en men zo kan loskomen van een 
eigen vooropgesteld vast beeld die te maken heeft met collectief 
geheugen waardoor ieder van ons vaak onbewust beïnvloed wordt. 
“For if the search for place-bound identity in an undifferentiated 
sea of abstract, homogenized, and fragmented space of late capi-
talism is one characteristic of the postmodern condition, then the 
expanded effort to rethink the specificity of the art-site relation-
ship can be viewed as both a compensatory symptom and critical 
resistance to such conditions.”97  Miwon Kwon wijst hier alvast 
op de dubbelheid die vandaag gepaard gaat met de zoektocht naar 
een relatie tussen kunst en plek. er is een spanning ontstaan binnen 
het concept van ‘site specificity’ aangezien deze zowel begint in te 
druisen tegen het al te nostalgische verlangen naar het herstel van 
diepgewortelde, plaatsgebonden identiteiten enerzijds en het omar-
men van een anti-nostalgische en nomadische stroom van subjec-
tiviteit, identiteit en ruimtelijkheid anderzijds.98  deze spanning valt 
evenzeer terug te vinden in het hele debat rond la Petite ceinture. 
niet op het vlak van de relatie tussen kunstvorm en plek, maar 
eerder de tweestrijd tussen nostalgische en anti-nostalgische manier 
waarop de ringruimte benaderd wordt. Moeten we vol nostalgie het 
patrimonium in ere houden en streven naar het hergebruik van de 
treinsporen om die goeie oude tijd te doen herleven. of moeten we 
de gehele geschiedenis en betekenislagen negeren en gewoon mee-
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bewegen met de egaliserende stroom en grote megaprojecten die 
alles volbouwd en de gehele stedelijke ruimte gaat bepalen zonder 
omkijken?
Misschien moeten we eerst en vooral stilstaan bij wat er nu, 
vandaag, aanwezig is in de rijke ruimte van la Petite ceinture voo-
raleer veel te snel vastgegrepen wordt op voorbijgestreefde of toe-
komstige idealen. in het volgende worden daarom de twee poten-
ties – wildernis en leegte – besproken. Deze keuze vertrekt in de 
eerste plaats vanuit de vraag: wat zou er gebeuren als we de ruimte 
van la Petite ceinture gewoon zouden laten liggen in haar huidige 
toestand en er dus geen ingrepen op zouden gedaan worden? de 
ruimte niet gaan ‘plannen’ want dat zou het ‘bepalen’ van de ruimte 
kunnen inhouden. haar potentie wordt hier vooral bekeken vanuit 
haar rol en belang als ‘onbepaalde stedelijke ruimte’.  

POTENTIE VAN LA PETITE CEINTURE: TWEE BENADE-
RINGEN

“These strange places exist outside the city’s effective circuits and 
productive structures. From the economic point of view, industrial 
areas, railway stations, ports, unsafe residential neighbourhoods, 
and contaminated places are where the city is no longer. in short, 
they are foreign to the urban system, mentally exterior in the physi-
cal interior of the city, its negative image, as much a critique as a 
possible alternative.”99  De Catalaanse architect en filosoof Ignasi 
de sola-Morales spreekt hier over ‘terrain Vague’, een term die hij 
inzet om verlaten, in onbruik geraakte en onproductieve gebieden 
die geen duidelijke definitie of limieten hebben, te beschrijven. 
interessant hier is hoe hij dergelijke onbepaalde ruimte beschrijft 
als een soort van ‘anti-stad’ – ‘where the city is no longer’. Hij is er 
zich van bewust dat dit als kritiek op deze ruimte kan worden be-
schouwd, maar wijst ook op een ander standpunt dat we hiertegen-
over kunnen aannemen. dergelijke ruimtes die alles behalve ‘stad’ 
zijn, kunnen ook een interessant alternatief vormen voor de stad en 
tonen hoe het ‘anders’ kan. ook het italiaans onderzoeksnetwerk 
stalker lijkt hier de meerwaarde van in te zien. Volgens hen kan 
een soort van ‘anti-stad’ zelfs de stad verrijken en doen herleven. 
daarom moeten we dergelijke onbepaalde ruimtes behouden in het 
midden van de stad. “To defend the ‘actual Territories,’ to guaran-
tee the maximum of continuity and of penetration within systems of 

urbanization, is to enrich and give life to the city through the con-
tinuous and diffused confrontation with the unknown. in this way it 
will be possible to recover within the profound heart of the city, the 
wild, the non-planned, the nomadic.”100  het italiaans multidisci-
plinair agentschap ian+ zegt wel dat het niet de bedoeling kan zijn 
de leegte trachten te bewaren zoals men dit doet met historische 
gebouwen. integendeel, er moet gezocht worden naar een manier 
waarop deze leegtes het fundamenteel karakter van een plek kun-
nen heractiveren.101  Zo kan de ruimte zich openstellen voor kleine 
individuele initiatieven. Geen grote stedenbouwkundige plannen 
dus maar oog hebben voor de gelegenheden en kansen die zich 
voordoen. hoe zou een dergelijke ‘anti-stad’ er vervolgens kunnen 
gaan uitzien?  

Potentie 1: wildernis 
“The first cracks have opened in the very hearts of our system: 
the large cities. The forest that at one time surrounded cities and 
villages, where bears and wolves, but also the nightmares would 
hide, where the fantasies and the very idea of liberty itself were 
shoved far from the city, put into the corners, restricted and in an 
unbelievable act of clemency, protected. and here it is now that 
that same forest rises again, exactly there in the cities where the 
territory’s systems of appropriation and control are most ancient 
and crumbling. Given the impossibility of total human control, the 
cement under which the forests were covered has cracked open, 
the earth flowers in new and unpredictable forms, preparing to 
contest with its human occupants the domination of space, from 
the scrap-heaps and beyond. To forecast the unforecastable, to 
save the coming into being of the ‘actual Territories’, means to 
abandon them. For abandonment is the maximum form of a cure 
for that which has developed outside human will and plan.”102  
Met deze verbeeldende woorden van stalker lijkt het bijna alsof 
we in een spannende sprookjeswereld zijn terechtgekomen. toch 
getuigt dit van een overtuigend inzicht in wat de huidige toestand 
van het stedelijk landschap vandaag betreft. de laatste decennia 
heeft de stedelijke ruimte zich zodanig uitgebreid, dat meedog-
enloos veel wilde natuur heeft moeten plaatsmaken voor talrijke 
bouwsels. Vandaag lijkt deze wilde natuur terug te vechten. steeds 
meer stedelijke ruimte raakt in onbruik, waardoor de onderliggende 
wildernis in alle rust opnieuw kans maakt zich door de bouwsels 
heen te nestelen en stap voor stap de macht over te nemen. Moeten 
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we ten strijde treden en ingaan tegen het oprijzen van de wilde 
natuur? of moeten we deze gebieden in hun achtergelaten toestand 
behouden en zien wat die wildernis voor ons in petto heeft? het 
lijkt me alvast de uitdaging waard. bovendien hechten we vandaag 
toch wel enig belang aan het idee van ‘wilde natuur’. “Ooit was 
voor ons de natuur ongebreideld, woest, ontembaar en beschut-
ten we ons tegen de elementen en natuurkrachten: heden ten dage 
is ze iets dat beschermd moet worden tegen de oprukkende mens. 
De natuur associëren we nu met het verloren paradijs en de stad 
is de jungle geworden waar ongrijpbare machten heersen.”103  dat 
‘wildernis’ een helende kracht zou hebben, is een idee die haar 
oorsprong kent in de negentiende eeuw. ‘Going out there’ in de 
wilde natuur was een manier om zichzelf terug op te laden. lucy 
lippard spreekt over het begrip ‘recreatie’ dan ook als ‘re-creatie’. 
een manier om onszelf te transformeren en als ‘herboren’ terug te 
keren.104 wel gaat het hier voor alle duidelijkheid niet over ‘aange-
legde of verbouwde’ natuur zoals die van een ‘park’ of  ‘stadstuin’. 
de waarde van de ongebreidelde natuur ligt net in haar authentic-
iteit. Zo denk ik ook aan een ander fascinerend voorbeeld waar de 
wilde natuur een deel van de stedelijke ruimte heeft ingepalmd: 
dadipark - beeld 17 en beeld 18. Gelegen in dadizele, was dit ooit 
het meest succesvolle pretpark van west-Vlaanderen. toch werd in 
2002 beslist het park te sluiten, omwille van onveiligheidsredenen. 
het plan was het park gedurende een jaar te sluiten voor herstel-
lingen, maar sindsdien werd het nooit meer heropend. Alles werd er 
achtergelaten, van de ene dag op de ander, en ligt er nu nog steeds. 
opvallend is dat ondanks haar zogenaamde ‘verlaten toestand’, 
er toch nog veel activiteit heerst. wanneer je het lef hebt om het 
terrein te betreden, vallen talrijke sporen van aanwezigheid op te 
merken: blikjes, afval, graffiti, kapotte stoelen en tafel, ingeslagen 
ramen, tenten, etc. interessant binnen deze thematiek van ‘wil-
dernis’ is enerzijds dat het pretpark er vandaag werkelijk als een 
stuk wilde natuur bijligt, waar je hier en daar de verschillende 
attracties tussen het groen door nog net tevoorschijn ziet komen. 
Anderzijds lijkt het ook het ultieme voorbeeld van ‘recreatie’ die 
leidt tot ‘re-creatie’. in de tijd toen het pretpark nog volop in bloei 
was, speelde deze notie van ‘re-creatie’ al voor een groot deel mee. 
toch lijkt het in haar verlaten en wildernistoestand nog veel sterker 
aan dit kenmerk te voldoen. dit heeft ergens ook te maken met de 
authenticiteit die de plek nu in zich draagt. Zou dadipark, in haar 
verlaten toestand, nog steeds een plaats kunnen betekenen, waar 
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men even kan ontsnappen aan de realiteit van de buitenwereld? 
een plek waar het ware idee van vrijheid, die de typologie van een 
‘pretpark’ kenmerkt, kan worden waargemaakt. Geen plaats die 
gestuurd wordt door allerlei machtsinstanties, waarbij enkel een 
schijnbaar vrije ruimte tot stand wordt gebracht, maar een ongecon-
troleerde ruimte van spel en uitdaging, waar alles kan. de ruimte 
van overtreding als ware publieke ruimte, waar wim cuyvers over 
spreekt. Als architect gaat hij op zoek naar wat de meest ‘existen-
tiële ruimte’ wordt genoemd. “een ruimte die bevraagt, die voor 
een verhoogde graad van confrontatie of concentratie zorgt, die en-
kel aan de hand van een reeks tegendelen kan worden gedefinieerd: 
niet geprivatiseerd, niet particulier, niet economisch, niet opgeëist 
en niet gecontroleerd. De ruimte waar iedereen op elk ogenblik zou 
kunnen doen wat hij maar zou willen doen, dat is eigenlijk de meest 
publieke ruimte.”105  Volgens hem moeten we de stad beter gaan 
ontdekken. niet de voorkant van de stad, waar alles kan gezien en 
gecontroleerd worden, maar die interessante achterkanten, ondeu-
gend, spannend, waar alles mogelijk is. in dit opzicht vormt het 
voorbeeld van dadipark een wereld apart, een anti-stad, een wereld 
van verbeelding, het ware ‘pretpark’ van de publieke ruimte? Alsof 
Dadipark in haar verlaten toestand als existentiële ruimte nu haar 
rol van pretpark op een authentieke manier kan waarmaken. wim 
cuyvers wijst ons alvast op de relevantie die een onbepaalde ruimte 
als ‘anti-stad’ kan betekenen voor de stad wanneer hij beweert dat 
de ‘anti-stad’ wel eens de ware publieke ruimte van het stedelijk 
landschap zou kunnen uitmaken. in haar potentie als ‘wildernis’ 
lijkt de ruimte van la Petite ceinture alvast in waarde te stijgen. 
is het werkelijk mogelijk om een totale ongecontroleerde wil-
dernis op te nemen te midden van het stedelijke landschap? de 
Amerikaanse stedenbouwkundige Kevin lynch heeft het over de 
beeldvorming van de stad in zijn boek ‘the image of the city’. “it 
must be granted that there is some value in mystification, laby-
rinth, or surprise in the environment. Many of us enjoy the house 
of Mirrors, and there is an certain charm in the crooked streets of 
Boston. This is so however under two conditions.”106  ten eerste 
mag er volgens lynch geen gevaar zijn om je oriëntatie kwijt te 
raken en geen uitweg meer te vinden. naast de aantrekkelijke ver-
rassingsfactor moet er ook een soort van houvast blijven bestaan. 
Verder moet het labyrint of het mysterieuze zelf over een bepaalde 
vorm beschikken die kan worden geëxploreerd en met tijd worden 
gekend. “Complete chaos without hint of connection is never pleas-
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urable.”107  Deze reflectie brengt me tot de boeiende wereld van de 
film ‘Stalker’. De sciencefiction film van Andrei Tarkovsky dateert 
van 1979 en is gebaseerd op het boek ‘roadside Picnic’ van boris 
en Argady Strugatsky, door wie het scenario van de film vervolgens 
ook geschreven werd. Het vertelt het verhaal van drie mannen – de  
Wetenschapper, de Schrijver en de Stalker – die een tocht maken 
doorheen het mysterieus en verboden landschap van de russische 
wildernis, de ‘Zone’ genoemd - beeld 19 en beeld 20. ten gevolge 
van een ramp werd alles er vernietigd. in de Zone is dan ook niks 
meer zoals het lijkt. objecten veranderen van plaats, het landschap 
verschuift en herschikt zichzelf. het lijkt wel alsof een onbekende 
intelligentie voortdurend tracht te verhinderen dat de mannen de 
grenzen van de Zone kunnen doorboren. Men beweert dat er bin-
nen de Zone een magische kamer zou zijn die het vermogen bezit 
wensen waar te maken. wanneer men zich wil wagen op een reis 
naar deze kamer, is de stalker dan ook de gids bij uitstek aangezien 
hij de nodige ervaring heeft om zich door de vele transformaties 
en valstrikken van de Zone te worstelen. Alleen onder zijn leiding 
maken de wetenschapper en de schrijver kans om levend de kamer 
te bereiken. hoe dieper ze de Zone binnendringen, hoe meer beiden 
zich realiseren dat het vervullen van hun diepste wens meer moeite 
zal vragen dan enkel hun vastberadenheid. Men moet er dan ook 
voldoende in geloven. de teleurstelling van stalker is groot als de 
twee mannen terugdeinzen voor hun diepste verlangens en de kam-
er niet binnen durven te gaan.108 “het egocentrisme van de twee 
mannen van wetenschap en cultuur blijkt na de lange en gevaarli-
jke reis geen plaats te hebben gemaakt voor een nieuw bewustzijn 
en een nieuwe visie op de mens. Naast een spannende avonturen-
film is Stalker dan ook een tocht naar het onderbewustzijn en het 
rijk der ideeën.”109  naast de verbazingwekkende verbeelding-
skracht rond de wereld van ‘wildernis’ die de beelden laten zien, 
toont dit ook welke facetten relevant zijn in het bekomen van een 
fascinerende ‘anti-stad’ als die van de Zone. Gevaar, taboe, span-
ning, avontuur, verbeeldingskracht, geloof, zoektocht, ontsnapping, 
ongefixeerdheid, wildernis, etc. “The sense that there’s something 
going on, here, but it is never completely subject to reason because 
it is not rooted in anything as concrete as physics or psychol-
ogy.”110  een plek die niet te vatten valt, waar je geen grip op hebt. 
het ‘niet plannen’ van onbepaalde ruimte lijkt dus van groot belang 
om haar potentie als ‘anti-stad’ en ‘wildernis’ mogelijk te maken. 
Kan een dergelijke wildernis opgenomen worden in de stedelijke 
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ruimte zonder een notie van ‘houvast’ te hebben waar Kevin lynch 
over sprak. In de film lijkt het alvast alsof alle zekerheid ontbreekt. 
of niet? in een zeker opzicht kan het personage van de stalker - al 
wordt hij door zijn vrouw aanzien als een gek - beschouwd worden 
als een vorm van houvast waarop men kan steunen. Als gids 
verzekert hij dan ook de weg te wijzen naar de magische kamer, al 
kan hij niet beloven dat de mannen de reis zullen overleven. hoe 
dan ook, de mogelijkheid blijft dus aanwezig om de weg terug te 
vinden en uit de Zone te ontsnappen. het lijkt dus wel degelijk van 
belang enige houvast te hebben wanneer men zich in een anti-stad 
als ‘wildernis’ begeeft. bovendien kan een anti-stad niet bestaan 
zonder stad en omgekeerd. net zoals een achterkant niet realiseer-
baar is zonder voorkant.
Het voorbeeld van Dadipark en de film ‘Stalker, hoe fantasierijk 
ook, bieden ons alvast het nodige inzicht in wat een onbepaalde 
ruimte als la Petite ceinture zou kunnen betekenen als ‘wildernis’ 
te midden van de stad.  

Potentie 2: leeGte 
“at one time Price proposed leaving an architectural site as an 
empty space, rather than build anything on it, in order to occupy 
the ‘interval’ of time and space in purely existing terms of its 
‘waste’.”111  cedric Price was één van de meest vooruitziende 
architecten van de twintigste eeuw. ondanks het feit dat weinig van 
zijn projecten gerealiseerd werden, heeft hij toch een zeer grote 
invloed gekend op hedendaagse architecten en artiesten. de rol van 
de architect was volgens Price dan ook om de juiste vragen te 
stellen. Zo moest men zich niet meteen afvragen ‘what kind of 
building do you want?’ maar eerst ‘do you really need a building?’ 
hem was het dan ook niet te doen om het ‘afgewerkte gebouw’ 
maar eerder om de mogelijkheid ‘verandering’ op gang te brengen 
in een steeds veranderende wereld en onszelf toe te laten het 
‘ondenkbare’ te denken. Tijd definieerde hij zo ook als de vierde 
dimensie, naast die van lengte, breedte en hoogte.112  het idee om 
een architecturale site als leegte te laten verder bestaan, lijkt alvast 
ook een boeiende strategie in de reflectie rond de potentie van la 
Petite ceinture, maar wat moeten we ons dan bij een dergelijke 
leegte voorstellen? doorheen de twintigste eeuw werden we reeds 
geconfronteerd met een aantal vormen van leegte. Zo bracht de 
destructie van de oorlog een sublieme leegte te weeg. de lege stad 
deed zich voor als een soort van post-apocalyptisch universum 
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waar een kleine groep overlevenden in rondzwerfde.113  het doet 
ons o.a. opnieuw denken aan de film Stalker waar de drie mannen 
op pad zijn in de ‘Zone’, het gebied waar een ramp het leven heeft 
vernietigd en de natuur heeft ontwricht. de bevreemding is groot 
aangezien de ruimte steeds verandert en het niet duidelijk is of ze 
ooit terug levend uit de Zone zullen terugkeren. naast de destructie 
van de oorlog, wordt die sublieme leegte nog des te meer versterkt 
door de tabula rasa van de moderne stadsplanning. “De leegte van 
de moderne stedenbouw is huiveringwekkend omdat ze technocra-
tische en bureaucratische machtsapparaten symboliseert. een 
effect dat ook duidelijk wordt beoogd in de confrontatie tussen 
eenzame figuren in de gladde, lege oppervlakken van de moderne 
architectuur in de dystopische stadsevocaties uit de cinema van de 
jaren ’60, zoals ‘alphaville’ van jean-Luc Godard.”114  de stad van 
‘Alphaville’ toont alvast een totaal andere plek dan die van de 
‘Zone’ uit de film Stalker. Geen onvatbare ruimte waar niks onder-
hevig is aan enige vorm van logica of concrete fysische waarheid. 
bij de modernistisch futuristische stad van ‘Alphaville’ is het net 
andersom - beeld 21, 22 en 23. Deze Franse sciencefiction film uit 
1965 van de befaamde filmmaker Jean-Luc Godard toont in 
zwart-wit het verhaal van de geheime agent lemmy caution. 
onder de schuilnaam van ivan johnson doet hij zich voor als 
journalist en heeft hij een reeks missies te vervullen in de bevreem-
dende stad. Vooreerst gaat hij op zoek naar de vermiste agent 
henry dickson. Vervolgens moet hij professor von braun, de 
maker van Alphaville, zien te pakken te krijgen. tenslotte wil hij 
Alphaville en haar tiranniek computersysteem, Alpha 60, tot 
vernietiging brengen. Alpha 60 werd gecreëerd door von braun en 
heeft de complete controle over Alphaville. de stad en haar bewon-
ers staan dus onder voortdurende controle en stelt ideeën van 
rationaliteit en logica voorop. Geen plaats dus voor elke vorm van 
poëzie, emotie, liefde, bewustzijn etc. wie zich hierdoor laat leiden, 
wordt meteen met de doodstraf veroordeeld. lemmy caution 
ontmoet dan ook natasha von braun - beeld 22, de dochter van 
professor von braun. deze verleidster van eerste klasse blijkt de 
woorden liefde en bewustzijn zelfs niet te begrijpen. Met de hulp 
van caution ontdekt natasha dat ze niet in Alphaville geboren is en 
lukt het haar beetje bij beetje te beseffen dat ze een persoon is met 
eigen individuele verlangens en emoties. dit besef doet haar dan 
ook ontsnappen uit deze ‘gevangenis van de logica’ en brengt de 
vernietiging van Alpha 60 te weeg.115  De film vormt alvast een 
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kritiek op de rationaliteit van de moderne stad die de poëzie van het 
bestaan lijkt te verdringen. de bevreemdende leegte die dit vervol-
gens met zich meebrengt, determineert de mens nog des te meer. 
“De moderne architecturale en urbane openheid en transparantie, 
die de geborgenheid en huiselijkheid van het burgerlijke interieur 
van tafel veegde, resulteerde onmiskenbaar in een ‘horror vacui’. 
Naast fenomenen als stress, hysterie en paranoia, groeit agorafobie 
uit tot één van de vele ziekten die de nieuwe ruimtelijke organisatie 
van de moderne metropool veroorzaakt.”116  het lijkt me duidelijk 
dat we alvast niet naar een dergelijke leegte op zoek zijn. boven-
dien is het stedelijk landschap al zodanig geëvolueerd dat we 
vandaag eerder op een andere manier het aspect van ‘leegte’ 
ervaren. in het gedecentreerd en horizontaal stadsmodel zijn er 
zoals reeds uitgebreid aangehaald, tal van ‘urban voids’ ontstaan 
waardoor de leegte een andere betekenis heeft gekregen. leegte is 
in dit landschap alledaags en banaal geworden. “waar eeuwige 
stilte van de eindeloze leegte enkel een existentiële vrees kon 
oproepen, kan voor de hedendaagse mens de leegte ook rust en 
geborgenheid inhouden.”117  nu, wat vertrouwd en onvertrouwd is, 
lijkt de laatste decennia nogal dicht bij elkaar te liggen. dit brengt 
ons tot het fenomeen van ‘the uncanny’ die een gevoel van onge-
mak vertegenwoordigt en haar prille oorsprong reeds kent sinds het 
einde van de achttiende eeuw, gelinkt aan wat de Ierse filosoof 
edmund burke ‘subliem’ noemde. het principe van ‘the uncanny’ 
gaat telkens om een soort van transformatie van iets dat vertrouwd 
lijkt in iets wat duidelijk niet te vertrouwen valt. in haar eerste 
vorm, was ‘the uncanny’ een sensatie die het best kon ervaren 
worden in een privaat interieur. een goed voorbeeld hiervan is de 
setting van een detective verhaal die er al te vaak veel té gezellig 
uit ziet en waar de misdaad uiteindelijk gebeurt. deze sensatie 
blijkt zich bovendien ook steeds vaker voor te doen met de op-
komst van de grote steden, gekenmerkt door zorgwekkende mas-
sa’s en grootschalige ruimtes. het bevreemdend gevoel dat hiermee 
gepaard gaat, werd reeds eerder aangehaald. nu blijkt dit toch niet 
enkel een ‘modern’ fenomeen te zijn. “The contemporary sensibil-
ity that sees the uncanny erupt in empty parking lots around 
abandoned or run-down shopping malls, in the screened trompe 
l’oeil of simulated space, in, that is, the wasted margins and 
surface appearances of post-industrial culture, this sensibility has 
its roots and draws its commonplaces from a long but essentially 
modern tradition.”118  hier wordt duidelijk de link gelegd tussen 
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onbepaalde stedelijke ruimte en het uncanny-gevoel die ze in ons 
kunnen teweegbrengen. dat bleek ook duidelijk uit mijn belevenis-
sen die ik ervaren heb ik la Petite ceinture, neergeschreven in het 
experimenteel spoor van dit thesisonderzoek. De ene dag leek de 
ruimte een vertrouwde plek waar Parijzenaren op regelmatige basis 
gingen wandelen en jongeren een plek vonden om zich helemaal 
uit te leven. de andere dag kon diezelfde plek mij behoorlijk wat 
schrik aanjagen, zonder dat daar veel aanleiding voor was. dit 
dubbel gevoel kon ik zelfs ook op één en dezelfde dag én op 
eenzelfde plek ervaren. indien zou beslist worden om la Petite 
ceinture in haar potentie als ‘leegte’ te laten verder bestaan, lijkt 
het moeilijk in te schatten wat voor gevoel en plek dit kan teweeg-
brengen. de onbepaaldheid van de kleine ring bezit alvast de 
capaciteit het ‘uncanny fenomeen’ te doen verder leven. een ruimte 
zoals die van la Petite ceinture valt duidelijk moeilijk in te schatten 
en daarom is het dan ook van groot belang eerst zoveel mogelijk 
inzicht in dit soort ‘voids’ te verwerven vooraleer haar verdere 
toekomst wordt bepaald. in dat opzicht lijkt haar potentie als 
‘leegte’ voorlopig wel gestaafd. “What is significant about Albert 
Pope’s research is that he argues ‘against’ filling in these voids. He 
promotes further speculation about why these voids are being 
created and what we can learn from them. if one is to believe that 
the discontiguous city must be understood before it is completely 
filled in, then one needs to find ways to better understand and 
represent voids, vacancies, inefficiencies, and fragments of land-
scape left over from development.”119  Alan berger die de grote 
‘drossproblematiek’ aankaartte, gaat alvast akkoord met de Ameri-
kaanse architect Albert Pope, die meteen ook wijst op het belang 
van dit thesisonderzoek. het zoeken naar andere en nieuwe mani-
eren om de stedelijke onbepaalde ruimte te gaan exploreren en 
representeren is van groot belang om te weten hoe met dergelijke 
ruimte moeten worden omgegaan in de toekomst. Alleen is het 
ondertussen al duidelijk dat het representeren van een onbepaalde 
ruimte nogal wat moeilijkheden met zich meebrengt. het fenomeen 
van ‘the uncanny’ laat alvast de relativiteit zien van hoe een 
bepaalde ruimte kan ervaren worden. “The house was homely 
inside but most unhomely outside, illustrating Freud’s intuition that 
from the homely house to the haunted house there is a single 
passage, where what is contained and safe is therefore secret, 
obscure, and inaccessible, dangerous and full of terrors; that 
‘heimlich is a word, the meaning of which develops toward an 
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ambivalence until it finally coincides with its opposite, unheim-
lich.’”120  het lijkt wel alsof het woord ‘unheimlich’ zowel een 
vertrouwde plek als onvertrouwde plek kan betekenen. in het 
zoeken naar een representatie van la Petite ceinture zou bijna op 
eenzelfde manier verschillende aspecten in één representatie 
moeten kunnen worden samengesmolten. is dit realiseerbaar? 
het brengt ons alvast op een kritisch punt in deze thesis. is het wel 
mogelijk om een onbepaalde ruimte zoals die van la Petite ceinture 
te gaan representeren zonder het gevaar te lopen haar op die manier 
te gaan bepalen en aan de rijkheid die haar onbepaaldheid met 
zich meebrengt, teniet te doen? Kortom, is het zo dat het wezenlijk 
karakter van onbepaalde stedelijke ruimte beter tot uitdrukking kan 
worden gebracht door het representeren van een afgeleide vorm? 
Zonder te ver in de filosofie omtrent ‘begrip/object’ en de notie van 
‘idee’ verzeild te raken, wordt in het volgende deel toch getracht 
enig inzicht te verwerven in wat onder de term ‘representatie’ kan 
worden verstaan en wat haar rol in het stedenbouwkundig onder-
zoek van onbepaalde stedelijke ruimte kan betekenen. 

REPRESENTATIE IN VRAAG GESTELD

“Observations of a real place can vary to a marked degree with 
whoever is doing the observing and how strongly influenced the 
observers are by their individual backgrounds. Designers, and in-
deed people in general, have difficulty in observing the real world 
around them and in developing conceptual ideas that are based 
on what is there rather than what is imagined, or wished for.”121  
Michael hough duidt hier op een werkelijke problematiek waarmee 
de stedenbouw vandaag te kampen heeft. wanneer we bijvoorbeeld 
kijken naar hoe la Petite ceinture wordt onderzocht, valt op dat 
de twee benaderingen, geschiedenis – patrimonium – ruïne – 
nostalgie en natuur – biodiversiteit – ecologie – wandeling, die 
in klassiek spoor als meest belangrijk worden geacht, eerder een 
uitdrukking zijn van ‘what is wished for’. de twee potenties van 
wildernis en leegte die besproken werden in het voorgaande deel, 
sluiten eerder aan bij ‘what is’ - of toch wat het zou worden wan-
neer we het er in zijn huidige toestand zouden laten liggen. boven-
dien wordt ook in het experimenteel spoor gezocht naar ‘what is’. 
nu, dat betekent niet dat je de verbeelding ‘what is imagined’ niet 
mag laten spreken in de exploratie en representatie van de ruimte, 

want er wordt gezocht naar een manier om alle facetten van la 
Petite ceinture te ontdekken en samen te brengen. Professor Pieter 
uyttenhove wijst er dan ook op dat de onbewuste dimensie van de 
‘void’ meestal weinig plaats krijgt in de stedenbouw. “wanneer ze 
wel een stedenbouwkundige plaats krijgt, is het vaak niet meer in 
de wereld van de ‘verbeelding’ maar in de vorm van een pure ‘uit-
beelding’ – een in eenduidige beelden vastgelegde illustratie van 
een vooropgezet idee of een geïdealiseerd verleden. De onbepaald-
heid die de ‘void’ in zich draagt, wordt dan geobjectiveerd in een 
‘thematische’ ruimte.”122  hij verwijt de stedenbouw en haar plan-
ning dan ook te veel bezig te zijn met het uitvinden en vormgeven 
van een samenleving dan met het begeleiden van haar ruimtelijke 
processen of het plaatsmaken voor haar reële verlangens. een 
dergelijke aanpak leidt dan ook tot een samenlevingsruimte die 
‘vol’, ‘compleet’ en ‘af’ is, zekerheid waarborgt maar geen adem-
ruimte voorziet voor boeiende mechanismen die soms inherent zijn 
aan plekken in volle transformatie.123  Parijs is inderdaad ‘vol’ en 
dat mag de ruimte van la Petite ceinture, als ‘één van de laatste 
voids’ binnen de Parijse periferie zeker niet worden. binnen het 
klassiek spoor over la Petite ceinture valt op hoe de ruimte inder-
daad via een aantal thematieken en benaderingen wordt behandeld 
als poging om er een soort van controle over te hebben. door dit 
met het experimenteel spoor te confronteren, wordt alvast getracht 
uit deze hiërarchie aan thematieken los te breken en via de beleving 
van de ruimte de ‘verbeelding’ van de spoorlijn op je los te laten. 
bovendien betekent het laten spreken van de verbeelding niet dat je 
daarmee geen idee over de werkelijkheid kan meegeven. ‘Verbeeld-
ing’ kan hierin ‘uitbeelding/afbeelding’ overstijgen. beiden liggen 
trouwens heel dicht bij elkaar wanneer over het begrip ‘representa-
tie’ wordt gesproken. een simpele klik op synoniemen.net geeft 
voor de term representatie het volgende aan: voorstelling – afbeeld-
ing – betekenis – uitbeelding – verbeelding – vertegenwoordiging 
– weergave – omschrijving – weerspiegeling – illustratie – symbool 
– etc. Het begrip moet alvast ruim geïnterpreteerd worden. 
Vervolgens rijst de grote vraag: is het zo dat het wezenlijk karakter 
van onbepaalde stedelijke ruimte beter tot uitdrukking kan worden 
gebracht door het representeren van een afgeleide vorm? wanneer 
we ons even verdiepen in de vergelijking die Plato maakt van de 
grot om de natuurlijke toestand van de mens op vlak van kennis en 
inzicht aan te geven, lijkt dit enigszins bij de vraag rond representa-
tie aan te sluiten. Zijn allegorie van de grot gaat namelijk als volgt; 
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binnen in de grot bevinden zich mensen die vastgeketend zijn aan 
de grond en enkel voor zich kunnen uitstaren. Achter hen is er een 
groot vuur die schaduwen werpt op de muur waar de gevangen 
mensen naar staren. Van tijd tot tijd worden er voorwerpen, die ze 
niet kunnen zien, voor het licht gehouden. hiervan kunnen zij 
alleen maar de schaduwen die het licht op de muur werpt, aan-
schouwen. Aangezien ze in hun leven nog nooit de kans hebben 
gekregen uit de grot los te breken, zullen deze mensen er ongetwi-
jfeld van uitgaan dat de werkelijkheid niets anders is dan de 
schaduwen van deze voorwerpen. stel nu dat iemand er toch zou in 
slagen om zich uit de grot te bevrijden en in de werkelijkheid 
terechtkomt. hij zou duidelijk verblind worden door het grote 
zonlicht waardoor hij weinig van die werkelijkheid voor waar zou 
kunnen aannemen. na enige gewenningstijd, zou hij er vervolgens 
toch in slagen om de voorwerpen rond zich heen waar te nemen. 
na een tijdje zou hij zelfs inzicht krijgen in het bestaan van de zon 
als element die de schaduwen van de voorwerpen, die voor hem 
ooit zo werkelijk leken, voortbrengt. deze allegorie van de grot 
vormt alvast een inleiding op Plato’s befaamde ideeënleer. hierin 
stelt de grot ‘de waarneembare werkelijkheid’ voor en buiten de 
grot de ‘werkelijkheid van de ideeën’. de Franse literair, criticus en  
filosoof Jacques Derrida lijkt minder akkoord te gaan met Plato’s 
gedachtegangen. Als filosoof die een kruistocht onderneemt tegen 
het obscurantisme van het begrip, de essentie, de identiteit, noemt 
hij Plato’s ‘bevrijding’ uit de illusie alleen maar de lokgroep van 
een illusionist. iedere essentie is volgens derrida machtsmisbruik 
van het woord. concepten zijn er om steeds kritisch onderzocht te 
worden, steeds weer, eindeloos. bij hem is dan ook niet het ‘zien’ 
maar integendeel de anti-revelatie van het blinde, van het blind 
makende zo belangrijk. ‘Vermits ieder zien op een illusie neervalt, 
is ieder zien een blindheid.’124  de belgische fotograafcriticus dirk 
lauwaert denkt hierbij het volgende: “ervaring is voor mij de 
plaats van de confrontatie, van de weerstand tussen idee en object, 
tussen mij en de wereld. het is de plaats waar uitwisseling en 
verandering kan plaatsvinden. De enige plaats.”125  binnen het 
experimenteel spoor van dit thesisonderzoek wordt alvast getracht 
tegemoet te komen aan deze vorm van confrontatie tussen wat men 
hoort en ziet over la Petite ceinture en hoe men de plek zelf dan 
werkelijk ervaart. op zoek naar ‘de ware werkelijkheid van de 
kleine ring’ die uiteindelijk nooit volledig te onthullen valt en 
bovendien voor iedereen een andere werkelijkheid kan inhouden. 

De Franse socioloog en filosoof Henri Lefebvre wijst er dan ook op 
dat de direct beleefbare ruimte – ‘representational space’ – steeds 
meer verdwijnt en plaatsmaakt voor de verbeelde en waarneembare 
ruimte – ‘representations of space’.126  Guy debord gaat hier verder 
op in en wil met zijn ‘dérive’, zoals eerder aangehaald, de figuur 
van de kijker vervangen door die van de wandelaar. “Persons on 
the dérive escaped the imaginary totalizations of the eye and 
instead chose a kind of blindness.”127  ook hier komt het begrip 
van ‘blindheid’ opnieuw aan bod. het lijkt alvast een interessante 
term binnen de exploratie en representatie van onbepaalde ruimte. 
want vaak worden we bij het beleven van een dergelijke ruimte 
overdonderd door tal van indrukken waardoor we als het ware 
moeite hebben de ruimte in zijn geheel te gaan vatten en vervol-
gens als het ware verblind worden. het zoeken naar een representa-
tie van deze ruimte lijkt eerder onmogelijk omdat ‘representeren’ 
op één of andere manier een poging tot ‘bepalen’ van de ruimte 
inhoudt. dit moet net vermeden worden, want wanneer je on-
bepaalde ruimte wil gaan bepalen, verdwijnt haar onbepaaldheid 
als specificiteit en kan de vooropgestelde representatie onmogelijk 
de ware essentie van die onbepaalde ruimte weergeven. of toch? 
Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar het medium fotografie om de 
ruimte te gaan representeren, lijkt het nogal moeilijk met een 
bepaald beeld/beelden de ruimte zoals die van la Petite ceinture te 
gaan vertegenwoordigen. De eerder conservatieve Engelse filosoof 
Roger Scruton weigert dan ook te aanvaarden dat fotografie een 
vorm van representatie zou zijn. “Doordat de fotografie immers 
niet kan representeren, maar hoogstens kan vervormen, blijft ze 
onontkoombaar verbonden aan de creatie van illusies, namelijk 
levensechte gelijkenissen van de dingen in de wereld.”128  de vraag 
is alleen of er dan ook een rechtstreeks verband kan bestaan tussen 
foto en werkelijkheid? Moet een representatie van de werkelijkheid 
letterlijk die werkelijkheid tonen. wat kan de rol van de kijker 
betekenen binnen dit verband? de oostenrijkse kunsthistoricus 
ernst h. Gombrich wijst alvast op een belangrijke vaardigheid die 
moet worden geleerd door iedereen die met het communicatiemid-
del van fotografie te maken heeft. Volgens hem kan de informatie 
die men uit een fotografisch beeld haalt bovendien los staan van de 
intentie van de maker. “Deze loskoppeling van de intentie maakt 
eigenlijk dat elke foto een betekenis kan krijgen voor een kijker die 
er niet de werkelijkheid in ziet, maar een kijk ‘op’ de werkelijkheid, 
een representatie dus; eventueel zijn eigen geprojecteerde kijk - ge-
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dachten of gevoelens - waarbij de elementen van de foto als 
metaforen, en niet als werkelijkheidsgegevens gaan optreden.”129  
representatie hoeft dus niet altijd de werkelijkheid te gaan ‘afbee-
lden’ om iets over die werkelijkheid te gaan zeggen. bovendien 
helpt het kadreren van de werkelijkheid door die vast te leggen in 
een foto ons om die werkelijkheid even in stilstand te kunnen 
waarnemen en er zo van op een afstand te kunnen naar kijken. het 
biedt ons alvast de mogelijkheid om meer inzicht te verwerven in 
de informatiestroom die de steeds veranderende werkelijkheid 
teweegbrengt. toch moet voorkomen worden dat die ene repre-
sentatie de rijkheid van alle andere mogelijke representaties van de 
werkelijkheid doet vergeten. bestaat er een gulden middenweg 
tussen ‘verblind worden door de werkelijkheid’ en ‘te hard op één 
aspect van de werkelijkheid focussen’? het italiaans onderzoek-
snetwerk stalker spreekt over ‘crossing’ als de manier bij uitstek 
om de werkelijkheid in zich op te nemen. Meer specifiek, de 
werkelijkheid van onbepaalde ruimte, die zij ‘Actual territories’ 
noemen. “On foot establishes an unmediated experience, allowing 
for a more dynamic reading. a nomadic research, a mode of 
capturing the act of crossing without regimentation, ratification or 
definition of the object examined, so as not to prevent its becoming. 
Crossing is for Stalker a creative act, that means creating a system 
of relations within the chaotic juxtaposition of time and space that 
characterizes ‘actual Territories’. Crossing means composing in a 
single conscious parcours the strident contradictions that animate 
these spaces, in a search for unedited harmony. Crossings and 
making crossings, inducing into the perception of the actual 
because it can become diffused into the general consciousness, 
while avoiding, however, banalizing its linguistic meaning.”130  het 
begrip ‘crossing’ luidt voor hen alvast een dubbele actie in: het 
‘doorkruisen’ van stedelijk onbepaalde ruimte waarbij tal van 
contradicties die deze ruimtes doen leven, ontdekt worden en zo 
vervolgens ‘linken’ proberen te maken tussen die tegenstrijdige 
betekenissen om dergelijke onbepaalde ruimte in haar totaliteit te 
gaan vatten. om hierin te slagen, roepen ze op tot een ‘verhoogde 
vorm van perceptie’ die ons in staat moet stellen oog te hebben 
voor wat een dergelijke ruimte onthult. Ze zijn er zich dan ook van 
bewust dat dit de huidige visies rond exploratie en representatie in 
vraag stelt: “Making oneself available to perceive the unconscious 
language of mutation, opens an interrogation within the given 
pretence of describing and identifying. it stimulates an actual 

transcendence, in that of an inexhaustible perception of existing 
signifiers through continuous movement.”131  Volgens hen gaat het 
dan ook niet langer om het verschaffen van informatie maar eerder 
om het neerleggen van getuigenissen. Mijn belevenissen van la 
Petite Ceinture die ik neerschrijf in het experimenteel spoor van 
deze thesis, leunen hier alvast dicht bij aan. Moet dan strikt voor 
deze manier van werken gekozen worden? of kunnen beide sporen, 
klassiek en experimenteel, informatie en getuigenissen, schaduwen 
en buitenwereld met elkaar geconfronteerd worden, zodat beiden 
inzetbaar zijn en meewerken aan het verschaffen van inzicht in 
onbepaalde ruimte? net zoals de ervaring van de buitenwereld 
inzicht kan brengen in de schaduwen van de grot, kunnen de 
schaduwen van de grot inzicht verwerven in de buitenwereld. de 
afgeleide vorm van de schaduwen als representatie van die buiten-
wereld kunnen als houvast en referentie worden beschouwd om 
niet ten onder te gaan aan de verblinding die de buitenwereld/
werkelijkheid/betreding van onbepaalde stedelijke ruimte teweeg-
brengt. “Because i have learned the relativity of cultural meanings 
on my skin, I can never take any one set of meanings as final.”132  
Misschien is dit dan wel de positie die we moeten innemen; de rol,  
betekenis en representatie van onbepaalde stedelijke ruimte bevra-
gen en die blijven bevragen, aangezien haar werkelijkheid voort-
durend evolueert en als het ware nooit ‘volledig gekend’ kan zijn.
In Deel 2 wordt vervolgens gekozen om het medium fotografie van 
dichterbij te gaan bekijken. binnen het stedenbouwkundig onder-
zoek wordt dit medium reeds veelvuldig ingezet. het klassiek spoor 
beschrijft alvast hoe de ruimte van la Petite ceinture aan de hand 
van foto’s wordt in beeld gebracht. Daarnaast laat ook het experi-
menteel spoor zien hoe ik zelf dit medium probeer in te zetten om 
mijn eigen beleving van de kleine ring te gaan vastleggen. hierbij 
tracht ik de grenzen van het medium af te tasten en te zoeken naar 
een geschikte manier om via foto’s de sporenruimte beter te gaan 
snappen en weer te geven. Vervolgens worden beide sporen met 
elkaar geconfronteerd en wordt dieper ingegaan op de geschiedenis 
en relevantie van het medium fotografie binnen dit onderzoek.
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rePresentAtie VAn lA Petite ceinture AAn de hAnd VAn het MediuM 

FotoGrAFie



      
       LUIK   ii KLASSIEK SPOOR

      
       LUIK   i EXPERIMENTEEL  SPOOR



BiNNeN DiT SPOOR wORDeN MijN eiGeN eRvaRiNGeN OMTReNT La PeTiTe CeiNTuRe NeeRGeSChReveN. 

hieRBij wORDT aLS TekSTvORM GekOzeN vOOR eeN MeeR veRhaLeNDe STRuCTuuR. DiT OM De NOTie vaN Be-

LeviNG STeRkeR NaaR BOveN Te LaTeN kOMeN. waNT BeLeviNG STaaT CeNTRaaL BiNNeN heT exPeRiMeNTeeL 

ONDeRzOek. MeT De MeDia TekST, FOTOGRaFie eN DaNS wORDT DaN OOk GezOChT NaaR eeN aNDeRe MaNieR 

OM ONBePaaLDe RuiMTe Te GaaN exPLOReReN eN RePReSeNTeReN. TeLkeNS kOMT De NOTie vaN SuBjeCT eN 

zijN BeLeviNG iN De RuiMTe STeRk aaN BOD. heT veRhaaL LOOPT veRDeR OveR De DRie MeDia, Die STeeDS 

De eRvaRiNGeN BeSChRijFT TijDeNS eNeRzijDS heT NeMeN vaN De FOTO’S eN aNDeRzijDS heT MakeN vaN De 

FiLMOPNaMeS. Deze LaaTSTe wORDeN DaN OOk iNGezeT aLS eeN MaNieR OM De DaNS eN BeweGiNGeN iN La 

PeTiTe CeiNTuRe Te ReGiSTReReN. heT exPeRiMeNTeeL SPOOR kaN OP Die MaNieR aLS ééN GeheeL wORDeN 

BeSChOuwD.

bij de eXPlorAtie en rePresentAtie VAn de stedelijKe ruiMte VAndAAG, wordt binnen de steden-
bouw en Architectuur GebruiKelijK erVoor GeKoZen oM de ruiMte te GAAn AnAlYseren en Voor 
te stellen AAn de hAnd VAn Allerlei KAArtMAteriAAl, Foto’s, teKst en derGelijKe Meer. hierbij 
stAAt Alles behAlVe het subject en Zijn beleVinG centrAAl. de ruiMte wordt objectieF Geob-
serVeerd en ooK Zo weerGeGeVen. Men GAAt er eerder VAn uit dAt beleVinG en subject PAs nA de 
VoltooiinG VAn AnAlYse, ontwerP en uitVoerinG KoMen. 
in wAt VolGt wordt onderZocht hoe de ruiMte VAn lA Petite ceinture VolGens dit ‘KlAssieK’ 
sPoor wordt GeëXPloreerd en GerePresenteerd. hierbij wordt beroeP GedAAn oP AnAlYtisch 
onderZoeK uitGeVoerd door APur (het beFAAMde Atelier PArisien d’urbAnisMe), PAris Projet, 
door GePc (GrouPeMent d’etudes de lA Petite ceinture) en PublicAties VAn lA Ville de PAris 
(MAirie de PAris), VAn rFF (rÉseAu FerrÉ de FrAnce), VAn sncF (sociÉtÉ nAtionAle des cheMins de 
Fer FrAnçAis), VAn AsPcFr (AssociAtion sAuVeGArde Petite ceinture et de son rÉseAu FerrÉ), 
Actions ArtistiQues de lA Ville de PAris en Groene PArtijen ZoAls deVe (direction des esPAces 
Verts et de l’enVironneMent), les AMis des jArdins du ruisseAu, etc. ooK wordt beroeP GedAAn 
oP Andere wetenschAPPelijKe literAtuur die de ruiMte VAn lA Petite ceinture besPreKen, 
ZoAls het GeschiedenisboeK ‘lA sAGA de lA Petite ceinture’. tenslotte wordt GebruiK GeMAAKt 
VAn PersdocuMenten dAterend VAn 1989 tot nu, GePubliceerd door Verschillende KrAnten 
en tijdschriFten: le PArisien, le Monde, le journAl du diMAnche, le Moniteur, l’eXPress PAris, 
l’huMAnitÉ. ZurbAn, lA Vie du rAil, telerAMA, le FiGAro, FrAnce culture, lA croiX en FrAnce 
soir. deZe docuMenten, sAMenGebrAcht in een ‘dossier de Presse’ door PAVillon d’ArsenAle, 
sPitsen heel VAAK toe oP Allerlei debAtten en discussies die hieroMtrent binnen de steden-
bouw worden GeVoerd.
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BEELD 44
Paris-Bestiaux
Parijs

OPTiON PhOTO

in de ban van la Petite Ceinture besloot ik mijn eindopdracht voor het vak ‘Option 
photo’ ook aan deze fascinerende ruimte te koppelen. Tijdens mijn driedaagse had 

ik bovendien tal van boeiende plekken ontdekt. ik was ondertussen zelf al binnenge-
drongen in meerdere plekken van de ring, om er beelden vast te leggen voor mijn 

filmopdracht van het vak ‘Via Cinéma’. Ik was benieuwd hoe ik deze ervaringen in 
fotomateriaal kon gieten. wat mij vooral verbaasde aan de plekken van de ver-

laten spoorinfrastructuur was de vaststelling dat telkens wanneer ik een bepaalde 
plek opnieuw bezocht, de plaats er vaak anders bijlag dan de laatste keer dat ik 

er geweest was. Of de graffiti was bijgewerkt, of de rondslingerende rommel was 
plots verdwenen, of er werd vanalles verplaatst, of er doken plots nieuwe voorw-

erpen op. het was mij al snel duidelijk dat er hier meer mensen kwamen dan ik op 
het eerste zicht verwacht had. Dit vond ik bovendien een belangrijk aspect aan het 

hele la Petite Ceinture gebeuren. vanuit de stad wordt naar deze ring gekeken in 
zijn lege, verlaten toestand, maar bij nader inzien, ligt hij er toch niet zo verlaten 
bij. zo kreeg ik het idee om bepaalde plekken van de ring een aantal keer vanuit 

een vast standpunt te fotograferen. zo kon ik beter gaan observeren in welke mate 

die Goede oude tijd…
de ruimte van ‘la Petite ceinture’ werd door de jaren heen uitgebreid gefotogra-
feerd. Vooral in de tijd wanneer ze nog functioneerde. deze foto’s tonen de kleine 
Parijse ring in volle bloei en triomfeert de voor die tijd indrukwekkende technologie 
van de trein en haar infrastructuur. beeld 24 vormt hier alvast een overtuigend voor-
beeld van. binnen dit onderzoek is het echter minder interessant zich toe te spitsen 
op het fotografisch werk van deze periode, aangezien vooral op zoek gegaan wordt 
naar hoe ‘la Petite ceinture’ in haar ‘onbepaald zijn’, wordt voorgesteld. Vanaf 1934 
ging het officieel bergaf met de ring, aangezien ze op dat moment geen passagiers 
meer vervoerde. op bepaalde delen van de ring bleef het toch nog enkele jaren 
doorgaan. ‘la ligne d’Auteuil’ bleef hierbij het langst standhouden, maar moest 
er in 1985 ook aan geloven. beeld 25 herdenkt dit afscheid. wel bleven er nog tal 
van jaren goederentreinen verder circuleren op de sporen. uitgezonderd enkele 
hergebruikte delen van de ring, is er vandaag ook geen goederenvervoer meer te 
bespeuren. in de jaren kort na 1934, werden nog tal van beelden gemaakt van deze 
goederentreinen die langs de sporen voorbijraasden. Alhoewel de goederentreinen 
zich hier nog in volle glorie tonen, valt op dat de infrastructuur en de stationsgebou-
wen er al wat minder stralend bijliggen, zoals beeld 26 ook aangeeft. wel werd er 
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BEELD 45

23/12/2011

Saint-Ouen
Parijs

voorwerpen verschijnen, verdwijnen of verplaatst worden, als manier om de mensel-
ijke activiteit die er plaatsgrijpt, aan te tonen. vervolgens koos ik vijf plekken uit 

van de ring die mij architecturaal sterk boeiden. De keuze ging bovendien uit naar 
verschillende soorten tunnelruimtes, zodat de beelden ook een interessant geheel 

konden vormen. Net door de tunnelruimtes naast elkaar te plaatsen, wordt duidelijk 
op welke manier ze van elkaar verschillen. het spel van licht en schaduw vormde 
hierbij ook een sterk motief om dit soort ruimtes te gaan fotograferen. Bovendien 
zijn het net deze schaduwruimtes die vanuit de stad moeilijk zichtbaar zijn, waar-

door de beelden een wezenlijk deel van de ring aan het licht brengen. 
Ondertussen hadden we tijdens de lessen fotografie geëxperimenteerd met een prim-

itieve camera, de ‘sténopé’ genaamd. Deze afgeleide van de ‘camera obscura’ kan 
in elkaar geknutseld worden uit een kartonnen doos die langs de binnenkant zwart 
wordt geschilderd. via een klein gaatje aan de zijkant van de doos en het aanbren-

gen van lichtgevoelig papier aan het tegenovergestelde vlak van de opening, kan op 
deze manier een foto rechtstreeks op het papier gecreëerd worden. wel wordt deze 

techniek gekenmerkt door lange belichtingstijden, aangezien het licht voldoende 
tijd nodig heeft om zich met een zekere intensiteit neer te slaan op het lichtgevoelige 

af en toe nog eens iets georganiseerd op de sporen. in 1938 kon men bijvoorbeeld 
‘le train spécial des souverains britanniques’ bezoeken, die voor een korte periode 
op de sporen van Petite ceinture werd tentoongesteld. beeld 27 toont dit gebeuren. 
het lijkt wel of de plek er heel even ‘herleeft’. bovendien werden af en toe ook 
korte ‘ritjes’ langsheen het traject georganiseerd, om de magische sfeer van de ring 
nog eens op te snuiven. ‘le Parisien’ laat hiervan zelfs nog een beeld zien uit 1993. 
in beeld 28 juichen ze dit gebeuren vol enthousiasme toe. deze ritjes worden voor-
namelijk georganiseerd om de waarde van de sporen te laten zien en het opnieuw in 
dienst stellen van de sporen aan te moedigen. Al deze foto’s halen dus duidelijk het 
aspect van geschiedenis – patrimonium – ruïne – nostalgie aan. niet geheel on-
verwacht, aangezien bijna al deze beelden uit ‘la saga de la Petite ceinture’ komen. 
het ‘heldenverhaal’ over ‘la Petite ceinture’ die vooral ingaat op de geschiedenis 
van de ring. enkel beeld 28 komt uit een persdocument en toont eveneens de nos-
talgie naar ‘die goede oude tijd’ die nog bij veel Parijzenaren heerst. 

…en Meer
hoe men de ring binnen stedenbouwkundig en architecturaal onderzoek in beeld 
brengt, is ook niet zo onvoorspelbaar. in het voorgaande deel omtrent het medium 
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Site de 
Charonne
Parijs
1991

papier. waar het licht binnenvalt op het papier, verschijnen na ontwikkeling zwarte 
vlakken in het beeld. Op deze manier ontstaat een foto die het vastgelegde beeld in 
‘negatief’ weergeeft. Deze primitieve  techniek leek een interessante manier om het 
spel van licht en schaduw in de tunnelruimtes vast te leggen. het licht op het einde 

van de tunnel vormt zo een zwarte vlek op het witte papier, die duidelijk de verschil-
lende profielen van de tunnels tevoorschijn laat komen. De scherpte van het beeld 
is afhankelijk van de omstandigheden waarin de primitieve doos opgesteld wordt. 
ik koos ervoor het papier telkens gedurende 20 minuten aan het licht bloot te stel-
len. Op deze manier verschilt het contrast tussen zwart en wit van beeld tot beeld, 

afhankelijk van de lichtintensiteit op dat moment. 
De keuze was gemaakt. ik besloot door middel van twee technieken de gekozen tun-

nelruimtes in beeld te brengen. enerzijds beelden in kleur die ik met mijn digitale 
camera zou vastleggen en anderzijds beelden in zwart – wit via de primitieve tech-
niek van de ‘sténopé’. Nu was de vraag hoe beide soort beelden aan elkaar konden 

gelinkt worden om een samenhangend werk als eindresultaat te bekomen. hierbij 
kwam ik tot het idee beide technieken zodanig in te zetten, dat twee beelden per plek 

konden worden vastgelegd waarbij de ene foto het spiegelbeeld van de andere zou 

tekst werd al snel duidelijk dat hun voorkeur om over ‘la Petite ceinture’ te spreken 
vooral uitgaat naar enerzijds de notie van geschiedenis – patrimonium – ruïne 
– nostalgie en anderzijds die van natuur – biodiversiteit – ecologie – wande-
ling. wanneer we vervolgens kijken naar hoe ze de ruimte fotograferen, is het niet 
verwonderlijk dat de gekozen beelden vooral hun twee favoriete benaderingen gaan 
ondersteunen. In de analyse van Apur in het jaar 2000 wordt het medium fotografie 
slechts hier en daar ingezet. het dossier bestaat vooral uit een samenspel van kaart 
en tekst. wel worden er kleine fotootjes toegevoegd aan het onderdeel ‘l’état des 
lieux’.133 hierin worden alle arrondissementen overlopen en wordt de staat van de 
ring in beeld gebracht. de gebruikte foto’s hierbij zijn een samenraapsel van bee-
lden die ofwel de ruïneuze stationsgebouwen tonen - beeld 29 - ofwel de focus op 
de treininfrastructuur leggen - beeld 30 -  ofwel de wilde natuur die er groeit aan-
halen - beeld 31. Dit laatste aspect wordt in ‘Annexe 3 – Charte d’aménagement’134  
uitgebreid gedocumenteerd. Ondanks hun aanzet de specificiteit van la Petite Cein-
ture naar boven te halen in haar confrontatie met de stad, tonen de foto’s toch voor-
namelijk plekken van de ring die overladen worden met groen. het document start 
met een luchtfoto – beeld 32 – die de ruimte toont als een groene strook binnen het 
stedelijk weefsel van Parijs. de foto’s die volgen zijn quasi allemaal gelijkaardig 

203



BEELD 47A
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Neuilly-Porte 
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vormen. zo plaatste ik de sténopé telkens op de sporen in het midden van de tunnel 
en liet die daar gedurende 20 minuten zijn werk doen. Ondertussen ging ik voor de 
doos gaan staan en legde ik het beeld, kijkend in de richting van de doos, digitaal 

vast. Op deze manier kan je telkens de positie van de sténopé in de kleurenfoto op-
merken. Ook in omgekeerde richting wordt zo in de zwart-wit foto eveneens duideli-
jk waar ik mij, als fotograaf, in de ruimte bevond. interessant aan dit samenspel van 

beide foto’s, is dat de zwart-wit foto als het ware de ‘coulisse’ vormt van het beeld 
dat ik met mijn digitale camera heb vastgelegd. zo kan op een impliciete manier 
mijn beleving en ervaring van de plek op het moment van de opname in het werk 
worden opgenomen. Ten gevolge van wind of het weinige zonlicht, kwamen vaak 
onscherpe beelden tot stand die een mysterieus en bevreemdend gevoel met zich 

meedragen.

De DONkeRe kaMeR  

zoals reeds ervaren bij het binnentreden van la Petite Ceinture, was ik ook tijdens 
dit foto-experiment niet altijd volledig op mijn gemak. het mysterieus en bevreem-

dend gevoel die de zwart-wit foto’s opriepen, was dus terecht. het was namelijk 

aan beeld 33. de biodiversiteit wordt bovendien niet alleen door Apur aangekaart, 
maar ook door de Franse historicus Simon Texier die in zijn ‘Les parcs et jardins 
dans l’urbanisme parisien XIXe – XXe siècles’ ook de ruimte van de kleine ring 
bespreekt. Hierin worden uiteraard eveneens vooral beelden – zoals beeld 34 - get-
oond die alle aandacht richten op de wilde vegetatie. binnen het grondig onderzoek 
van de GePc in 2006 valt een sterke integratie van tekst en beeld op te merken in 
de vormgeving van hun boek ‘Petite ceinture le livre blanc’. hun analyse haalt tal 
van aspecten aan van de ring die verder reiken dan enkel haar geschiedkundig en 
ecologisch belang. jammer genoeg valt die grondigheid enkel op te merken in hun 
tekst- en kaartmateriaal. de veelheid aan foto’s tonen de plek opnieuw enkel in haar 
belangenstrijd tussen de patrimoniumwaarde van de treininfrastructuur en de idylle 
van groen. het begint al bij de cover - beeld 35 - die inzoomt op een treinspoor. 
ook verschijnen hier en daar nostalgische beelden zoals het interieur van een trein 
– beeld 36 - die nog een tijdje na 1934 bleef verder rijden op ‘la ligne d’Auteuil.’ 
Binnen hun oeuvre wordt zelfs nog een foto – beeld 37 - getoond die dateert uit 
1889, wanneer ze de imposante treininfrastructuur ter hoogte van ‘Avenue de Vin-
cennes’ construeerden. Naast dit fotografisch werk, worden heel vaak beelden zoals 
– beeld 38 – in de analyse opgenomen die la Petite Ceinture tonen in haar verschil-
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zo dat ik voor het maken van de foto’s met de ‘sténopé’, mij telkens in een donkere 
hoek van de tunnel moest installeren om een soort van donkere kamer te creëren. 

Na het maken van een foto, moest het gebruikte fotopapier steeds vervangen worden 
door een ander papier, zodat een nieuwe foto met de primitieve doos kon worden 
gemaakt. aangezien dit lichtgevoelig papier niet aan het daglicht mocht worden 

blootgesteld, was het van belang alle mogelijke lichtinval te vermijden. hierdoor 
werd ik er toe verplicht mezelf in soms wat lugubere hoekjes te nestelen. ik herin-
ner mij nog goed dag drie van de fotoreeks. ik kwam aan bij de brug tussen Porte 
de Clignancourt en Porte de la Chapelle, waar de informele ingang zich bevindt, 

die ik tijdens mijn driedaagse had ontdekt. ik verwachtte dus de opening in het net 
waarlangs ik vlotjes zou kunnen binnenglippen. Met verbazing moest ik vaststellen 

dat iemand het net weer had afgesloten. wanneer ik vervolgens door het net heen 
keek, zag ik dat zelfs de rommel in de buurt van het aanwezige kraakpand voor een 
groot stuk verdwenen was. ik begreep er helemaal niks van, vooral omdat het niet 
de eerste keer was dat ik dit zag gebeuren. De vorige keer, tijdens dag één van de 

fotoreeks, zag ik de aziaten aan de tunnel van ‘Parc des Buttes Chaumont’ zelf hun 
kraakpand leeghalen. ik vroeg me af of dit iets te maken had met het feit dat de ker-

lende confrontaties met de stad, maar deze richten zich opnieuw vooral op de focus 
van groen in combinatie met de oude treininfrastructuur. Foto’s zoals beeld 39 
zoomen dan nog eens heel expliciet in op de groene wildernis en vaak ligt de ruimte 
er bovendien verlaten-leeg bij.  
in bepaalde foto’s komen er soms wel enkele andere nuances naar boven. Zoals 
beeld 40 die naast het groen ook de menselijke aanwezigheid aanhaalt. in beeld 
41 en beeld 42 zien we bovendien enige vorm van mysterie – magie verschijnen 
door het fotograferen van een donkere tunnel of sporen die oneindig verder lopen 
maar waarvan niet echt duidelijk is waar ze heen leiden. ook in de wetenschap-
pelijke literatuur van het geschiedenisboek ‘la saga de la Petite ceinture’ worden 
af en toe ook andere aspecten aangehaald dan enkel dat van geschiedenis – patri-
monium – ruïne – nostalgie die hier natuurlijk sterk domineert. Vooral in het deel 
‘Promenade au fil de la boucle’135  die in een vorm van herfotografie de evolutie 
van de ring laat zien en waarmee dus snel duidelijk wordt dat ze het geëvolueerde 
treinlandschap in ‘verval’ beschouwen en nostalgisch terugkijken naar ‘die goede 
oude tijd’ wanneer la Petite ceinture nog straalde met haar monumentale stations-
gebouwen en indrukwekkende treinen. beeld 43A en beeld 43b vormen hier alvast 
een geslaagd voorbeeld van. naast de nostalgie komt hier ook weer de wilde natuur 
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Neuilly-Porte 
Maillot
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stvakantie eraan kwam en de dagen nu wel extra koud werden? Of misschien werd 
het kraakpand aan de brug door mensen van de overheid leeggehaald? aangezien 

ook het net terug dichtgesnoerd was en tal van rommel verdwenen was. vastberaden 
om mijn fotoreeks verder te zetten, vond ik toch een manier om over het net heen te 
klimmen en het terrein binnen te dringen. Toen pas kon ik zien dat zelfs de verschil-

lende tenten die aan de zijkant en in de verte opgesteld stonden, ook verdwenen 
waren. Nieuwsgierig naar wat er hier gebeurd was, bleef ik me afvragen wat hier 

de oorzaak van zou kunnen geweest zijn. Plots herinnerde ik mij het gesprek dat ik 
gevoerd had met een man van de SNCF die er met zijn groep werknemers de con-
structie van de treininfrastructuur en alles er rond aan het controleren waren. het 
was dag twee van de fotoreeks. ik bevond mij opnieuw in de tunnel aan ‘Parc des 

Buttes Chaumont’ en zag dat het kraakpand van de aziaten ondertussen al helemaal 
leeggehaald was. aangezien de mensen van de SNCF net ter hoogte van die tunnel 
bezig waren hun controles uit te voeren, moest ik even wachten tot ze klaar waren 

om er mijn foto’s te kunnen nemen. De man vroeg me wat ik hier zo helemaal op 
mijn eentje kwam doen. ik vertelde hem over mijn foto-opdracht en toonde hem en-
kele afdrukken van de plekken die ik reeds gefotografeerd had. Op het moment dat 

aan bod die het ‘universum’ overneemt en het geheel in ruïneuze toestand doet 
evolueren. beeld 44 gaat zelfs nog een stapje verder. wel komt binnen dit werk 
plots ook het aspect van trash – vuil – sluikstorten aan bod, maar dit vormt slechts 
een zeldzaam voorbeeld. beeld 45 is één van de weinige foto’s die het rondslinger-
ende afval laat zien. Zo vormt ook beeld 46 een uitzondering binnen dit oeuvre met 
het aankaarten van het artistiek – graffiti aspect die de ruimte kenmerkt. Verder 
duiken in de herfotografiecollectie ook vaak series op zoals in beeld 47A, beeld 
47b en beeld 47c, die een sterke focus leggen op de grote waarde van de stations-
gebouwen. hier zien we in de laatste foto een stationsgebouw dat in het jaar 1988 
al reeds gerenoveerd werd. binnen dit boek kan duidelijk de ‘oproep tot behoud en 
herleving van la Petite ceinture en haar treininfrastructuur’ waargenomen worden. 
naast deze voorbeelden, duiken ook in de meest recente analyse van Apur een 
aantal aspecten op die dieper gaan dan enkel de dubbele focus patrimonium/natuur. 
Zoals reeds aangehaald, heeft deze analyse van 2011 ook aandacht voor de mensel-
ijke aanwezigheid op de ring. deze toont zich enerzijds in verschillende gekraakte 
ruimtes of toegeëigende plekken, herkenbaar aan de voorwerpen en bouwsels die 
in gewelven of onder bruggen  en tunnels opduiken. beeld 48 laat hiervan enkele 
getuigenissen zien. ook het aspect van graffiti komt even aan bod in hun analyse. 
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abri de fortune 
à l’entrée du 
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hij het beeld zag van het kraakpand in de buurt van Porte de Clignancourt, merkte 
ik dat hij verbaasd keek. hij vroeg me of er daar nog geregeld mensen rondhingen 

en waar ik die foto genomen had. ik was mij van niks bewust en antwoordde eerlijk 
op zijn vragen. Nu ik vaststelde dat het kraakpand volledig was leeggehaald, sa-

men met tal van andere tenten en voorwerpen onder de brug, kreeg ik zo een licht 
vermoeden dat die mannen van de SNCF daar wel eens iets mee te maken zouden 

kunnen hebben. Geen idee hoe dit nu werkelijk in elkaar zat, maar ik begon mij 
alvast schuldig te voelen dat ik de man over deze plek verteld had. Misschien waren 

tal van daklozen nu hun stekje kwijt omdat ik mijn mond voorbij gepraat had. ik 
had het nochtans moeten weten, want de man gaf mij gedurende het gesprek al een 

vreemd gevoel. voortdurend zei hij me dat ik moest opletten. Dat het niet veilig 
was zomaar op mij eentje overal naartoe te gaan. ik had dit ondertussen al zoveel 
keren moeten aanhoren, dat ik er niet zo sterk meer naar luisterde. hij vertelde me 

onder andere dat er zelfs nog altijd treinen op bepaalde delen van de het traject 
reden, waardoor het dus heel gevaarlijk was daar op die sporen rond te hangen. 

vervolgens deed hij er zelfs nog een schepje bovenop. hij wees in de richting van de 
ellenlange tunnel die in de verte lag en zei dat ze daar al eens iemand dood hadden 

Aangezien een deel van hun onderzoek toespitst op de verschillende gebruiken en 
activiteiten die er reeds heersen, wordt de menselijke activiteit zelfs heel expliciet 
in beeld gebracht. op beeld 49 valt de notie van aanwezigheid dan ook letterlijk af 
te lezen. deze laatste beelden laten alvast zien dat Apur deze keer oog heeft voor de 
vele verschillende aspecten die la Petite ceinture in zich draagt en probeert dit ook 
in beeld te brengen. wel gebeurt dit op een vrij afstandelijke manier en blijven het 
eerder snelle getuigenissen die kort even aan bod komen. het grote verhaal, die zich 
vooral richt op wat de ring in de toekomst kan betekenen, blijft ook in hun analyse 
vooral gefocust op de notie van patrimonium en potentieel hergebruik van de ring 
enerzijds en haar biodiversiteit en rol als groene ruimte in de stad anderzijds. bei-
den komen dan ook opnieuw als grote thema’s binnen de analyse aan bod en worden 
zo ook in de beelden vertaald. Men slaagt er in de ruimte zoals hij er bij ligt beter te 
gaan exploreren, maar dit wordt vervolgens slechts weinig ingezet wanneer men het 
over de toekomstplannen van de ring heeft. nochtans bleek het wel hun vertrekpunt 
te zijn, zoals reeds aangehaald werd: “La reconnaissance du caractère extraordi-
naire du lieu représente le point de départ d’une action de reconquête qui visera à 
ne pas banaliser la Petite Ceinture et à ne pas effacer les identités variées qui la 
composent.”136  Het aandeel aan fotografisch beeldmateriaal is al uitgebreider dan in 

211



BEELD 49

10/12/2011
Porte de

la Villette

Parijs
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aangetroffen. Bovendien zouden er daar dagelijks Roma’s rondhangen, een zigeun-
ervolk die je beter ook vermeed. ik vond de man nogal dramatisch en stond er niet 

echt lang bij stil. Toch kon ik niet ontkennen dat ik er vandaag terug sterk aan moest 
denken. Nu alles leeggehaald was en het net terug dichtgespannen was, voelde ik 

mij niet zo veilig. er heerste een bevreemdende stilte. Ook het weer zat niet mee. De 
donkere wolken stonden klaar om een felle regenbui te laten losbarsten. ik moest en 
zou die fotoreeks afmaken, dus spoorde ik mezelf aan alle moed bij elkaar te schar-
relen en me aan het werk te zetten. Na mijn eerste foto, moest ik mezelf vervolgens 

overhalen om terug in een donker hoekje te kruipen om het fotopapier te verwis-
selen. ik wandelde in de richting van de donkere tunnel. vooraleer ik in één van de 

donkere plekjes ging zitten, besloot ik met de flits van mijn fototoestel eerst eens 
het geheel te observeren. het was nochtans niet de eerste keer dat ik er mij in de 
donkere schaduw van de tunnel moest opstellen, toch hechte ik er deze keer veel 

belang aan om zeker te weten dat er zich daar niemand ergens in de donkerte ver-
scholen had. ik had overduidelijk een slechte dag en de omstandigheden hielpen al-
vast niet mee. in de tunnel zelf was er bovendien een soort van ventilatiesysteem die 
voortdurend aan en uitsloeg. Telkens wanneer het systeem begon de blazen, werd ik 

de analyse van 2000 het geval was, toch worden deze nog niet ten volle ingezet om 
de rijkheid en potentie van la Petite ceinture in beeld te brengen. Vaak gedocumen-
teerd in klein formaat, vormen ze eerder snelle verduidelijkingen, getuigenissen en 
bewijsstukken bij de wetenschappelijke tekst. het kaartmateriaal wordt veel meer 
ingezet om hun ideeën en discours over te brengen, dan dit via het medium van 
fotografie het geval is. In de analyse van de GECP treden de beelden wel al meer op 
de voorgrond. Halve tot volledige pagina’s worden er door fotografisch materiaal 
ingenomen, maar daar tonen de foto’s dan niet ten volle de rijkheid waarnaar men in 
de wetenschappelijke tekst van de analyse naar op zoek gaat. 
stedenbouwkundig onderzoek moet duidelijk aangespoord worden om het medium 
van fotografie beter te gaan inzetten als onderzoeksmiddel om zo de ruimte in al 
haar aspecten te gaan ontdekken en los te breken uit de focus die te veel gericht is 
op wat de ruimte ‘kan worden’ dan wat de ruimte ‘vandaag is’. Aangezien we in 
het vorig deel omtrent het medium tekst tot de constatatie kwamen dat in andere 
boeken, die buiten het stedenbouwkundig discours liggen, een heel andere ‘hiërar-
chie’ heerste in het naar voor schuiven van de verschillende aspecten die la Petite 
ceinture in zich draagt, lijkt het ook nu opnieuw interessant om te gaan kijken welk 
fotomateriaal er in deze andere boeken te vinden valt. 
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door schrik aangejaagd. Op den duur begon ik mij van alles in te beelden. Of bee-
ldde ik me helemaal niks in? voor ik het wist, stond ik te kijken naar de opening van 

een lugubere gang die vanuit één van de donkere hoekjes tevoorschijn kwam. Mijn 
hoofd begon helemaal tilt te slaan. waar leidde die gang in godsnaam naartoe? 

waarom had ik dit nog niet eerder ontdekt? Staat de deur al de hele tijd open? Of 
heeft iemand die deur vandaag opengezet? zit er iemand verscholen achter de bocht 

die de smalle gang maakt? is dit misschien een ingang die leidt naar de befaamde 
catacomben waar iedereen zo mysterieus over spreekt? ik had al dikwijls horen 
praten over geheimzinnige feestjes en ontmoetingen die er in die ondergrondse 

gangen van de grootstad gehouden werden. het wekte alvast mijn nieuwsgierigheid, 
maar die dag wou ik er eigenlijk gewoon niks mee te maken hebben. ik begon me 

bij alles vragen te stellen en besloot vervolgens gewoon zo snel mogelijk naar mijn 
vertrouwde campus terug te keren. ik was kapot. 

PLaN B

De dag erna dacht ik bij mezelf, wat nu? was ik werkelijk zo een dramatische per-
soon geworden die alles veel erger maakte dan het maar was? Die zich de dingen 
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begon in te beelden? want dat was vooral het probleem. eigenlijk was er gewoon 
helemaal niks aan de hand met la Petite Ceinture. het leven op de sporen bleef er 

zijn gewone gangetje gaan. ik probeerde terug te denken aan de momenten wanneer 
ik me er net heel goed voelde. ik kon niet ontkennen dat ik er al veel leuke tijden had 
beleefd. ik herinnerde mij onder andere de dag waarop ik één van de aziaten uit het 
kraakpand bij de tunnel aan ‘Parc des Buttes Chaumont’ leerde kennen. we hadden 

net les gehad over de ‘sténopé’ en ik had de doos naar de tunnel meegebracht om 
de techniek er eens uit te proberen. ik plaatste de primitieve camera op de sporen 

en bleef een tijdje wachten. Plots kwam iemand uit het kraakpand tevoorschijn. 
het was niet de bizarre jongeman die de vorige keer naar buiten kwam en dronken 

op het terrein rondslenterde. het was een iets oudere man. hij lachte vriendelijk 
naar me toe en keek verbaasd naar de doos die ik zo zorgvuldig op de sporen had 

neergezet. ik vertelde hem wat ik aan het doen was en terwijl ik hem de werking van 
de ‘sténopé’ uitlegde, bleef hij geboeid naar de kartonnen doos staren. aan de blik 
op zijn gezicht kon ik aflezen dat hij het alvast een leuk ding vond. Na ons gesprek 
nam hij zijn fiets en vertrok in de richting van het kanaal. Ik vond het grappig hoe 
hij zijn fiets op de sporen plaatste, om hem zo gemakkelijker te kunnen meevoeren. 
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het gesprek met deze man, die waarschijnlijk in het kraakpand woonde, deed me op 
dat moment beseffen dat ik me meer en meer begon thuis te voelen in de wereld van 

la Petite Ceinture. Ook kwam ik op dezelfde plek eens een artiest tegen die er met de 
rondslingerende afval kunstwerken maakte om aan de mensen die van bovenaf uit 

het park naar beneden keken tentoon te stellen. ik was onder de indruk hoe gepas-
sioneerd hij was. het koste hem dan ook weinig moeite mij een uitgebreid verslag 
te geven van wat hij precies deed en waarom hij het deed. hij wilde bovendien de 

ruimte van la Petite Ceinture ook in het licht stellen als een plek van mogelijkheden. 
zo zijn er nog tal van voorbeelden waarbij ik me sterk heb geamuseerd en heel veel 

mensen heb ontmoet. Mensen die ik in de drukke Parijse stad nooit zou opgemerkt 
hebben of van wie ik nooit de kans zou gekregen hebben hen te ontmoeten. wan-

neer je je in de stad begeeft, merk je dat je onderdeel uitmaakt van één grote stroom 
die altijd maar in beweging is. in de straten, in de metro, op de bus, etc. iedereen 

is er altijd onderweg. Toeristen komen en gaan. Mensen lopen aan elkaar voor-
bij. De mensen die je de ene dag voorbij ziet wandelen, zie je de andere dag nooit 

meer terug. in het stukje onbepaald Parijs die nog rest, gaat het er anders aan toe. 
De ring vormt een plek van ontmoeting. wel weet je niet op voorhand wie je er zal 
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tegenkomen en dat is misschien de reden waarom ik soms wat terughoudend ben. 
vooral wanneer ik mij in iets wat erbarmelijke omstandigheden laat beïnvloeden 
door de donkere en lugubere sfeer die over de sporen neerdaalt. het speelde zich 
allemaal af in mijn hoofd, dat was duidelijk, maar ik had toch moeite om het van 

mij af te zetten. Dus ging ik op zoek naar mensen die zin hadden om mij in mijn 
foto-avontuur te vergezellen. Op de campus had ik ondertussen al veel mensen leren 

kennen en zonder veel moeite vond ik al snel enkele enthousiastelingen die zich 
wel aangesproken voelden om dit onbekend stukje Parijs samen met mij verder te 

ontdekken. 
Met nieuwe moed keerde ik dus terug om de foto’s van dag drie van de reeks vast 

te leggen. heidi, een Griekse erasmus studente die ik op school had leren ken-
nen en met wie ik ondertussen al een sterke band had opgebouwd, vergezelde me. 
Onmiddellijk voelde ik me al veel rustiger. Tijdens het maken van de foto’s konden 
we bovendien ook veel praten, wat de tijd veel sneller deed voorbijgaan. ik hoefde 
niet meer op mijn eentje stil te staan en te piekeren over hoe veilig of onveilig het 

hier nu wel was. Nee, het was een totaal andere ervaring. ik kon mijn lugubere 
gedachten loslaten en opnieuw genieten van wat deze plek te bieden had. ik vertelde 
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heidi wat ik er ondertussen al allemaal had beleefd. ze was onder de indruk van 
de ruimte en bovendien tevreden dat ze deze plekken ook eens zelf kon bewonderen. 
aangezien het een koude winterdag was, begon de fototocht langs de harde stenen 
tussen de treinsporen behoorlijk afmattend te worden. Deze keer was het dus niet 

van de schrik maar eerder door de koude dat we die avond trillend op onze benen 
terug huiswaarts keerden. Tijdens dag vier kreeg ik gezelschap van Pom. ze noemde 

eigenlijk antoinette, maar omdat ze dit nogal een ouderwetse naam vond, spoorde 
ze iedereen aan om haar met de naam ‘Pom’ aan te spreken. Geen idee waar die 

bijnaam precies vandaan kwam. Tijdens mijn eerste dagje in Parijs was zij de 
allereerste persoon die ik er had leren kennen. ze woonde namelijk recht tegeno-

ver mijn deur op de campus. Toen ik er aankwam, sprak ze mij zonder aarzelen 
aan en nodigde ze me meteen uit voor het feestje dat ze er ’s avonds organiseerden 

in de gemeenschappelijke keuken op het einde van de gang. het ijs was meteen 
gebroken en ik was blij dat er hier zo een aangename sfeer op de verdieping hing. 
Ondertussen waren er al drie maanden voorbij gestreken en kwam ze nu dus mee 

met mij, om nieuwe oorden van Parijs te ontdekken. we hebben die dag erg veel 
gelachen. ik had haar verteld wat die vreemde man van de SNCF mij gezegd had. 
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Namelijk dat hij beweerde dat er hier nog af en toe treinen zouden passeren. in al 
die keren dat ik er al geweest was, had ik nog nooit een trein op de sporen van la 
Petite Ceinture zien voorbijrijden. wel was het zo dat hier en daar nog een rood 

licht bleef branden en dat je soms zelfs de elektriciteit in de kabels hoorde werken. 
we waren er eigenlijk grotendeels van overtuigd dat die man onzin uithaalde en mij 

alleen wat bang wou maken. Toch stonden we voor we het wisten voortdurend om 
ons heen te kijken. in de buurt van de plekken waar ik de foto’s nam, hoorde je vaak 
een trein in de verte voorbij daveren. wanneer we dat geluid hoorden, schrokken we 

werkelijk iedere keer. we moesten er op den duur ferm om lachen. het was sterker 
dan onszelf. Toen we naar de campus terugkeerden, konden we nog met volle teugen 

nagenieten van deze hilarische dag. De anekdote deed al snel de ronde op ons ver-
diep, waardoor velen benieuwd waren naar hoe het er daar werkelijk aan toe ging. 

voor mij kwam dit alvast goed uit, want zo had ik nooit een probleem om gezelschap 
te versieren voor mijn fototochten. al zou ik er ondertussen alweer op mijn eentje 
naar toe durven, toch leek het me natuurlijk gezelliger met twee. Op dag 5 waren 
we zelfs met drie op avontuur. jan, de vriend van Yasmine die eveneens bij mij op 

de campus logeerde, was ook in Parijs en dus besloten ze met z’n tweeën mee te 
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gaan. Jan volgde op dat moment bovendien fotografielessen. Voor hem was het dus 
de ideale gelegenheid zijn opgedane kennis uit te testen. Op dat vlak zaten we alvast 

op dezelfde golflengte. Wel was dat minder het geval op vlak van architecturale 
interesse. hij begreep niet waarom ik zo geïnteresseerd kon zijn in deze ‘verlaten’ 

sporenruimte. ik probeerde hem uit te leggen dat ik me tijdens mijn onderzoek onder 
andere ga afvragen wat de betekenis van een dergelijke onbepaalde ruimte voor de 

stad kan zijn. hierop antwoordde hij resoluut “Niks. ik zie helemaal niks in deze 
vuile plek”. erg verbaasd was ik niet om dit te horen. hij was lang niet de enige 

die er zo over dacht. we gingen verder met onze fotosessie en in de loop van de dag 
merkte ik dat hij de plek toch al iets meer begon te waarderen. Door de lens van 

zijn camera kon hij de waarde van de ruimte blijkbaar beter inschatten. vervolgens 
vroeg hij mij of ik enkele foto’s van hen samen kon nemen. het leverde alvast eens 

een ander beeld op dan die typische romantische kiekjes die tal van koppels van 
zichzelf laten nemen wanneer ze een gezellig tripje naar Parijs maken. even later 
werd het donker, maar we konden nog niet naar huis vertrekken aangezien ik nog 

één plek moest fotograferen. Gelukkig dat jan zijn statief bij zich had, zo kon ik de 
foto in alle scherpte vastleggen. Ter hoogte van het kraakpand onder de brug in de 
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buurt van Porte de Clignancourt zag je het artificieel licht van de straatlantaarns 
door de kolommen heen schitteren. wat een prachtig lichtspel. ik stond versteld van 

hoe de ruimte van la Petite Ceinture me kon blijven verbazen. Ook jan was aan-
genaam verrast. Met een goed gevoel vertrokken we nadien richting metrostation. 

ik had me voorgenomen de plekken zesmaal te fotograferen, dus ik had nog één dag 
te gaan. ik kon haast niet wachten om de foto’s te ontwikkelen, ze zorgvuldig naast 
elkaar te leggen en te ontdekken wat er allemaal uit kon afgelezen worden. vol en-
thousiasme begon ik dus aan dag zes. Deze keer was Mariska van de partij. ik had 
haar in november leren kennen op de campus en ondertussen hadden we er samen 
al tal van onvergetelijke momenten beleefd. we konden het alvast super met elkaar 
vinden. zo had ik haar al uitgebreid verteld over mijn avonturen in la Petite Cein-

ture. zij was vaak ook de persoon aan wie ik mijn hart eens kon luchten wanneer er 
mij iets dwars zat. ze was dus al volledig op de hoogte van alle ups en downs die ik 
er tijdens mijn tochten had meegemaakt. Ook zij was dus ontzettend benieuwd deze 
ring in al zijn facetten te ontdekken. Bij de tunnel aan ‘Parc des Buttes Chaument’ 
waren op die dag de jongeren terug aanwezig die ik leren kennen had tijdens mijn 
allereerste confrontatie met de plek. Ze waren graffiti aan het spuiten op de muren 
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van de tunnel. wanneer we voorbijliepen, herkenden ze me meteen en waren ze be-
nieuwd hoe het met me ging. ik stelde Mariska aan hen voor en het duurde niet lang 
vooraleer we zelf ook eens met hun spuitbussen mochten experimenteren. Onze dag 
kon alvast niet meer stuk. we waren dolenthousiast. ’s avonds waren we nog steeds 
op de sporen aan het rondhangen. we bevonden ons in de gigantische tunnelruimte 
en slaagden erin een pracht van een foto te maken. Het graffitiparadijs kwam in het 

donker nog sterker op de voorgrond. hiermee was ook meteen de laatste foto van de 
reeks vastgelegd. Ik was fier op mezelf dat ik mijn missie had volbracht. Nu moesten 

we wel nog terugkeren naar het net waarlangs we binnengeklommen waren. het 
was ondertussen al helemaal donker geworden vooraleer we beseften dat we op 
onze weg terug nog een tunnel moesten doorkruisen. Bovendien was het net die 

tunnel waar ik enkele dagen geleden de geheimzinnige gang had ontdekt die leek 
op een verborgen ingang van de catacomben. De spanning was meteen te snijden. 
hand in hand doorkruisten we moedig de tunnel. Precies of la Petite Ceinture me 
nog een laatste keer wou uitdagen. Mariska zei tegen mij dat ik niet zo snel mocht 

wandelen omdat we anders op de sporen zouden wegglijden. De schrik had me 
duidelijk weer te pakken. Op den duur viel het zo hard op dat we beiden begonnen 
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te lachen. Mariska was de stoerste van de twee en ze bracht me zo meteen weer op 
mijn gemak. ik besefte dat ik mijn verbeelding weer te veel de vrije loop liet gaan. 
zo giechelden we verder en voor ik het besefte stonden we weer op veilig terrein. 

wat was het weer spannend geweest! een pracht van een afsluiter als je het mij 
vraagt. 
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       LUIK   iii BUITEN KLASSIEK SPOOR TREDEN

    RELEVANTIE MEDIUM FOTOGRAFIE
      EN HAAR GESCHIEDENIS

    CASE STUDIES

    TEKST EN FOTOGRAFIE VERSUS DANS



HET DERDE LUIK VAN DEZE THESIS BESTAAT UIT KRITISCHE REFLECTIES EN BIJKO-

MEND THEORETISCH MATERIAAL DIE HET MEDIUM IN KWESTIE BESPREEKT EN TEGEL-

IJK BEVRAAGT. ER WORDT GETRACHT OM ‘OUT OF THE BOx’ TE DENKEN WAARDOOR 

HET DERDE LUIK STEEDS START MET HET MOTTO ‘BUITEN KLASSIEK SPOOR TREDEN’. 

HIERMEE WORDT NAGEGAAN HOE MEN OVER LA PETITE CEINTURE SPREEKT IN AN-

DERE LITERATUUR DIE GEEN DEEL UITMAAKT VAN HET STEDENBOUWKUNDIG ONDER-

ZOEKSMATERIAAL. ZO WORDT GEKEKEN WAT DEZE ‘MEER’ OF ‘ANDERS’ VERTELLEN 

DAN IN HET ExPERIMENTEEL EN KLASSIEK SPOOR TE ONTDEKKEN VALT. BINNEN HET 

DERDE LUIK WORDT VERVOLGENS OOK DIEPER INGEGAAN OP STEDENBOUWKUNDIGE 

CONCEPTEN EN DE PROBLEMATIEK ROND ONBEPAALDE STEDELIJKE RUIMTE. STEEDS 

OPNIEUW WORDT GETRACHT TE ONTDEKKEN OP WELKE MANIER HET BESPROKEN ME-

DIUM EEN ROL KAN SPELEN IN DE ExPLORATIE EN REPRESENTATIE VAN DERGELIJKE 

RUIMTE. DAARENBOVEN WORDEN OOK VERSCHILLENDE POTENTIES EN CASE STUDIES 

BESPROKEN DIE HET AANGEHAALDE THEORETISCH KADER TOEPAST OP CONCRETE 

EN INSPIRERENDE VOORBEELDEN. IN HAAR GEHEEL KAN HET DERDE LUIK DAN OOK 

BESCHOUWD WORDEN ALS ‘KRITISCH OOG’ DIE EVENEENS IN CONFRONTATIE WORDT 

GEBRACHT MET BEIDE VOORGAANDE LUIKEN EN ZO OP HET DUBBEL SPOOR TERUGB-

LIKT VANUIT DE THEORETISCH OPGEDANE KENNIS.
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BEELD 60
Casser la voie
Parijs
2006

BUITEN KLASSIEK SPOOR TREDEN

er bestaan praktisch geen boeken die enkel en alleen aan de hand 
van foto’s over la Petite ceinture vertellen. Als die al bestaan, tonen 
deze vooral oude foto’s die in dienst worden gesteld om la Petite 
ceinture in al haar glorie te herdenken. de reeks boeken van jean-
Pierre en evelyne riguoard zijn hier een voorbeeld van. Zo stelden 
ze het boek ‘Mémoire en images. la Petite ceinture’ samen. in 
beeld 50 vind je hiervan een cover terug. deze beelden zijn minder 
interessant voor dit onderzoek aangezien deze thesis de ring eerder 
in haar onbepaaldheid exploreert. Verder kan vastgesteld worden 
dat het fotografisch werk van la Petite Ceinture voornamelijk terug 
te vinden valt in combinatie met tekst. Zo maakt nicolas chaudun 
tijdens zijn zesdaagse wandeling zelf foto’s, die hij naast andere 
bestaande beelden opneemt in zijn verslag ‘le Promeneur de la 
Petite ceinture’.  beeld 51 vormt de cover van dit boek en wordt 
duidelijk ingezet om de nieuwsgierigheid te wekken bij potentiële 
lezers. want wie wil er nu niet het geheim van deze mysterieuze 
– magische plek achterhalen? Zoals reeds aangehaald in het vorig 
deel137, blijkt dit eerder opnieuw een verhaal te zijn die hoofdza-
kelijk de geschiedenis van de spoorinfrastructuur en het stedelijk 
stadsweefsel die de ruimte omringt, beschrijft. toch duiken er 
hier en daar interessante beelden op. beeld 52 toont een plek die 
overladen wordt met graffiti. bij het benaderen van beeld 53 valt 
op het eerste zicht weinig nieuws op te merken. wel laat het op 
een bepaalde manier een bevreemdende leegte zien, versterkt door 
het modernistische gebouw die de sporen raakt. natuurlijk mag 
het aspect van wilde natuur niet aan het geheel ontbreken, zoals 
in beeld 54. wel wordt de foto zodanig genomen dat het ook iets 
mysterieus in zich draagt. om het geheel te vervolledigen, worden 
ook beelden die de notie van geschiedenis – patrimonium – ruïne 
– nostalgie aanhalen in zijn verslag opgenomen, zoals beeld 55. 
ondanks de eerder historisch gerichte tekst, wordt het beeldmate-
riaal toch door een grote variëteit gekenmerkt en lijkt het alsof ze 
soms zelf hun eigen verhaal vertellen.
danielle Moreau-Machet besliste in 1994 eveneens om het traject 
af te wandelen uit nieuwsgierigheid dit ‘onbekende universum’ te 
ontdekken. Hierbij vormt ‘La Petite Ceinture. Textes et photos’ een 
interessant neerslag van haar impressies. jammer genoeg waren 
de foto’s van het document die ik hiervan kon inkijken van heel 
slechte kwaliteit, waardoor hier moeilijk over te oordelen valt. 
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intoxication
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de verzameling van tekst en foto’s die Arnaud de Montjoye en 
jean distel samenstelden in hun ‘Petite ceinture. nouvelles de la 
périphérie’ toont een werk waarin de foto’s duidelijk een relevant 
deel uitmaken van het boek. Zoals reeds onderzocht in het vorig 
deel138, worden in dit boek fictieve verhaaltjes neergeschreven aan 
de hand van foto’s die jean distel maakte langs het traject van la 
Petite Ceinture. Un lieu – une photo – un auteur – une nouvelle. 
het samenspel van deze vier elementen leidde tot de creatie van 
een prachtig boek. Aangezien de schrijvers hun verbeelding lieten 
spreken aan de hand van de foto’s die ze voor hun neus kregen, was 
het van belang de diversiteit van de ring reeds in het fotografisch 
werk te kunnen vastleggen. bij het lezen van de verschillende 
verhaaltjes, valt op hoezeer de kleine ring in al haar aspecten wordt 
beschreven. Vervolgens doet dit alvast eenzelfde diversiteit aan 
beelden vermoeden en zo is het ook. wanneer we de foto’s beki-
jken, valt zelfs op dat meerdere aspecten binnen eenzelfde foto 
zijn opgenomen. beeld 56 toont een verlaten terrein waar allerlei 
trash – vuil achtergelaten werd. naast de grafitti op de gigan-
tische steunpilaren, breekt ook hier en daar wild groen los uit de 
ondergrond. dit natuuraspect wordt bovendien nog versterkt door 
de bomen van ‘Parc des buttes chaumont’ die in het hoger gelegen 
niveau opduiken. in beeld 57 komt het artistiek – graffiti aspect 
nog meer op de voorgrond en zien we het ruïneuze van de tunnel-
ruimtes verschijnen. het traject ligt er verlaten bij, wat het geheel 
een mysterieus karakter geeft. Vooral de opeenvolging van de 
tunnels, die een spel van licht en schaduw tot stand brengen, ver-
sterkt het bevreemdend gevoel. die bevreemding valt zelfs ook af 
te lezen uit beeld 58. de wilde natuur vormt als het ware gigan-
tische ‘monsters’ die de notie van mysterie – magie op wonderlijke 
wijze naar boven brengen. het lijkt bijna alsof het groen zich tegen 
de betonnen wereld op de achtergrond probeert af te zetten. in bee-
ld 59 treedt het aspect van trash – vuil – sluikstorten zeer expli-
ciet op de voorgrond. beeld 60 laat hiervan ook enkele sporen zien. 
wat vooral opvalt is de verlaten – lege indruk die bovendien met 
de tunnel op de achtergrond en de bomen die het geheel lijkt af te 
schermen van de ‘buitenwereld’, een mysterieus – magisch karak-
ter krijgt. beeld 61 vormt één van de zeldzame foto’s die op zo een 
expliciete manier menselijke aanwezigheid op la Petite ceinture 
laat zien. wel krijgen we de persoon slechts van op de rug te zien 
en komt opnieuw een soort van mysterie naar boven. deze mensel-
ijke aanwezigheid valt eveneens nog terug te vinden in een artikel 

255



BEELD 62A
Fernand, ami 
des chats
Parijs
1994

‘domicile: Petite ceinture’ van télérama die tussen de verzameling 
artikels zit in de persmap over la Petite ceinture. beeld 62A, 62b en 
62c stellen één voor één personages voor die zich dagelijks op de 
sporen begeven of er zelfs wonen. Al lijkt beeld 62c wat in scene 
gezet, toch kan men niet ontkennen dat er wel degelijk ‘leven’ is 
binnen de wereld van la Petite ceinture. deze beelden vormen hier 
in ieder geval een zeldzaam bewijs van. 
Wat opvalt binnen het bestaand fotografisch werk rond la Petite 
ceinture is dat de beelden sterk samen hangen met de soort liter-
atuur die over de kleine ring geschreven wordt. de variëteit aan 
beelden die in de laatste voorbeelden terug te vinden valt, komen 
slechts weinig aan bod. er heerst nu eenmaal een grote appreciatie 
voor de geschiedenis en de biodiversiteit van la Petite ceinture 
waardoor hierover meer boeken, vooral wetenschappelijk van aard, 
geschreven worden. bijgevolg is het aanbod aan foto’s die deze 
aspecten in beeld brengen veel uitgebreider. wat bovendien opvalt 
is het ontbreken van de notie verbod – taboe – gevaar – avontuur. 
Alhoewel dit onder andere aan bod komt in de fictieve verhalen van 
‘Petite ceinture. nouvelles de la périphérie’ wordt het niet in beeld 
gebracht. wel komt vaak de notie van mysterie naar boven, die er 
dicht bij aanleunt. toch lijkt dit aspect, dat vooral te maken heeft 
met de ‘beleving’ van de ruimte, te ontbreken binnen het bestaand 
fotografisch werk van de kleine ring. 

AnAlYse eXPeriMenteel sPoor
Binnen het experimenteel spoor wordt vooral vanuit mijn eigen 
beleving van de plek gewerkt. dit heb ik dan ook proberen vast te 
leggen in het fotografisch werk dat ik tijdens mijn verblijf in Parijs 
gemaakt heb over la Petite ceinture. naast de beelden, kan in het 
experimenteel spoor eveneens gelezen worden hoe de beelden tot 
stand kwamen en wat ik tijdens het maken van de beelden allemaal 
ervaren heb. Aangezien ik ervoor koos een vijftal plaatsen ge-
durende een drietal weken op regelmatige basis te herfotograferen, 
kon ik er niet van uit de plekken te betreden, alhoewel ik soms niet 
altijd even vastberaden het avontuur tegemoet wou komen. binnen 
dit werk komt het aspect van verbod – taboe – gevaar – avontuur 
terug sterk naar boven en dat heb ik ook in mijn beelden proberen 
weer te geven. wel was dit niet het enige aspect dat ik erin wou 
opnemen. ik vond het belangrijk de plekken in hun rijkheid vast te 
leggen. de keuze om met twee verschillende camera’s te werken, 
vormt hierbij alvast een meerwaarde. bij elke digitaal gefotogra-
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feerde kleurenfoto, hoort eveneens een zwart-wit foto die aan de 
hand van de ‘sténopé’ werd vastgelegd. beide foto’s vormen als 
het ware elkaars spiegelbeeld. op de digitale foto’s zie je telkens 
waar de primitieve camera van de ‘sténopé’ gepositioneerd stond. 
omgekeerd kan je ook op de zwart-wit foto’s zien waar ik, met de 
digitale camera in de hand, mij in de ruimte bevond. wel is dit niet 
altijd even zichtbaar in de zwart-wit foto’s. Vaak zie je enkel een 
wazige schim van mijn aanwezigheid of gewoon helemaal niks. 
de primitieve camera vraagt namelijk een lange belichtingstijd, 
waardoor ik gedurende 20 minuten per foto op dezelfde plek moest 
blijven staan. ten gevolge van wind, viel de camera dikwijls om. 
bovendien werden de foto’s op verschillende tijdstippen van de dag 
genomen, waardoor er af en toe ook niet genoeg licht was om de 
foto met voldoende scherpte te kunnen vastleggen. deze technische 
‘defecten’ vormden de basis voor een serie fascinerende beelden. 
net door hun onscherpte en sterke contrasten van zwart en wit 
laten ze op een heel andere manier de plek van la Petite ceinture 
zien. de digitaal vastgelegde foto’s tonen de tunnelruimtes in alle 
scherpte en laten het kleurenspel van de aanwezige graffiti op de 
voorgrond treden. door de precisie van de foto’s wordt doorheen 
de opeenvolging van de beelden duidelijk wat er telkens verand-
ert. objecten die verdwijnen, verschijnen of verplaatst worden. 
op deze manier wordt impliciet aangetoond dat er wel degelijk 
menselijke aanwezigheid te bemerken valt op de foto’s, ondanks 
de eerste indruk van de beelden die eerder verlaten en lege ple-
kken laten zien. in de zwart-wit foto’s daarentegen vallen er wel 
schimmen op te merken. dit laat het aspect van menselijke aan-
wezigheid nog extra naar boven komen. Al gaat het hier om de aan-
wezigheid van mezelf, als fotograaf. de wazige beelden dragen een 
soort van mysterie in zich, waardoor het geheel een bevreemdend 
karakter krijgt. na een tijd wordt het dus duidelijk dat ik mij daar 
helemaal op mijn eentje in die tunnels bevond, wat vervolgens het 
aspect van verboden – taboe – gevaar – avontuur in de foto’s laat 
oproepen. Af en toe zie je zelfs een tweede personage verschijnen, 
wat het geheel nog des te mysterieuzer maakt. de keuze om telkens 
een soort van tunnelruimte in beeld te brengen, was vooral vanuit 
de wil deze indrukwekkende architecturale ruimtes, die ik ontdekt 
had gedurende mijn driedaagse, vast te leggen. de typologie van 
de ‘tunnel’, in de brede zin van het woord, laat de specificiteit van 
la Petite ceinture zien, vooral in haar confrontatie met de stad. 
deze schaduwrijke tunnelruimtes zijn de plekken die de stad niet 
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meteen te zien krijgt en reveleren op die manier het geheimzinnige 
die de kleine ring in zich draagt.  Geen nostalgie naar de monumen-
tale stationsgebouwen die in verval zijn. de ruïne wordt in deze 
beelden niet beklaagd maar net bewonderd. wat in de foto’s bijna 
geheel ontbreekt, is het aspect van natuur – biodiversiteit – ecolo-
gie – wandeling. dit heeft vooral te maken met de keuze van de 
schaduwrijke tunnelruimtes, die door gebrek aan licht geen plan-
tengroei toelaat. 
Wat opnieuw opvalt binnen de analyse van het experimenteel 
spoor, is het heersen van een andere ‘hiërarchie’ wat de verschil-
lende benaderingen van de plek betreft. wat in het ‘klassiek spoor’ 
de bovenhand haalde, komen in deze beelden slechts weinig tot 
niet aan bod. Binnen het experimenteel spoor van dit deel komen 
bij de kleurfoto’s vooral het aspect van artistiek – graffiti en dat 
van trash – vuil – sluikstorten op de voorgrond. door de focus 
te leggen op deze beide aspecten, wordt de mysterieuze en bev-
reemdende leegte toch op een impliciete manier gekenmerkt door 
menselijke aanwezigheid. de bijhorende zwart-wit foto’s ver-
sterken dan nog eens het idee dat je ergens helemaal alleen bent, 
maar toch sporen van aanwezigheid ziet, wat dan weer impliciet het 
aspect van verboden – taboe – gevaar – avontuur met zich mee 
brengt. Binnen het experimenteel spoor komen de noties van ge-
schiedenis – patrimonium – ruïne - nostalgie en natuur – biodi-
versiteit – ecologie – wandeling bijgevolg minder tot niet aan bod. 
opnieuw lijkt het interessant om beide sporen met elkaar te gaan 
confronteren, om zo de overheersing van een ‘bepaalde’ benadering 
van een ‘onbepaalde’ ruimte zoals die van la Petite ceinture tegen 
te gaan. wanneer beide sporen samengebracht worden, kunnen 
alle aspecten vanuit één geheel bekeken worden. Geen zoektocht 
naar één overheersende representatie van de plek, maar eerder het 
geheel vanuit een open blik bekijken om de plek in zijn totaliteit te 
vatten. in het volgende wordt de rol en de geschiedenis van het me-
dium fotografie onderzocht, om het medium op zich beter te gaan 
snappen. Met deze kennis en aan de hand van bepaalde case studies 
kan vervolgens vanuit een kritisch oog teruggekeken worden naar 
het experimenteel fotografisch werk rond la Petite Ceinture. Op 
deze manier zou moeten duidelijk worden hoe dit medium op een 
goede manier kan worden ingezet ter exploratie van onbepaalde 
stedelijke ruimte en hoe ver men hier bovendien kan of moet in 
gaan.

261



BEELD 63
a young man in 
curlers at home 
on west 20th 
Street
new York
1966

RELEVANTIE MEDIUM FOTOGRAFIE EN HAAR GE-
SCHIEDENIS

“…a thing is not seen because it is visible, but conversely, visible 
because it is seen…”139  het fascinerend werk - beeld 63, 64, 65, 
66 en 67 - van de Amerikaanse fotografe diane Arbus (1923-1971) 
toont mensen en plekken die normaal niet worden gefotografeerd, 
toch niet in haar tijd. ‘bizarre mensen’ kan je ze noemen, of moet 
eerder gesproken worden van ‘inspirerende mensen’? Prostitués, 
homo’s, gehandicapten, travestieten, etc. Vaak fotografeert ze de 
mensen die niet aanvaard worden in de maatschappij. hierbij toont 
ze niet hun gebreken, maar net hun sterkte. Ze doet ons inzien dat 
wij net van hen kunnen leren. “The portraits of Diane arbus show 
that all of us – the most ordinary and the most exotic of us – are 
on closer scrutiny remarkable. The honesty of her vision is of an 
order belonging only to those of truly generous spirit.”140   de 
maatschappij en de manier waarop mensen er aanvaard worden, 
zijn van groot belang opdat een mens er kan overleven. de plekken 
waar mensen leven die door de maatschappij aan de kant worden 
geschoven, moeten blijven bestaan want zonder deze plekken zou 
de maatschappij niet stand houden. De Franse filosoof Georges 
didi-huberman noemt het ‘la survivance des lucioles’. “Dante a, 
autrefois, imaginé qu’au creux de l’enfer, dans la fosse des  ‘con-
seillers perfides’, s’agitent les petites lumières – luciole - des âmes 
mauvaises, bien loin de la grande et unique lumière – luce - prom-
ise au Paradis. ils semble bien que l’histoire moderne ait inversé 
ce rapport : les ‘conseillers perfides’ s’agitent triomphalement sous 
les faisceaux de la grande lumière, tandis que les peuples sans 
pouvoir errent dans l’obscurité, telles des lucioles.”141  didi-hu-
berman doet een oproep om oog te hebben voor de ‘kleine lichtjes’ 
die in de stad aanwezig zijn en dreigen te vergaan. niet kijken naar 
Parijs als ‘ville de la lumière’ waar alles bepaald en gecontroleerd 
wordt, maar zoeken naast dat grote licht, in die plaatsen waar je 
hier en daar nog een ‘klein lichtje’ ziet opduiken, om hun relevantie 
binnen de hedendaagse maatschappij te laten gelden. “i want to 
photograph the considerable ceremonies of our present because 
we tend while living here and now to perceive only what is random 
and barren and formless about it.”142  ik link het werk van diane 
Arbus aan dat waar didi-huberman over spreekt, omdat diane oog 
heeft voor die ‘lucioles’ waar de maatschappij iets van kan leren. 
Alhoewel diane Arbus eerder mensen fotografeert dan stedelijke 
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ruimte, is haar werk relevant binnen dit onderzoek omdat ze met 
haar beelden ernaar streeft ons dingen te laten ‘zien’ wat anders 
niet bekeken wordt. “i really belief there are things which nobody 
would see unless i photographed them.”143  binnen dit onderzoek is 
dergelijk ‘scherp oog’ - waar zowel Arbus als didi-huberman over 
spreken, van belang bij de exploratie van stedelijke onbepaalde 
ruimte. Alleen al om te leren inzien dat dergelijke schaduwruimtes 
van de stad wel degelijk waarde kunnen hebben. Fotografie is een 
manier om dingen vast te leggen en in het licht te stellen, zodat 
een bepaald inzicht kan worden verworven. daar is alvast ook de 
Duitse cultuurfilosoof Walter Benjamin van overtuigd. “ieder zal 
hebben kunnen vaststellen, hoeveel gemakkelijker men greep kan 
krijgen op een schilderij, maar vooral op een beeldhouwwerk, om 
maar te zwijgen van architectuur, op een foto dan in de werkeli-
jkheid.”144  Toch moet ook kritisch naar het  medium fotografie 
worden gekeken. Vaak lijken ze te pretenderen ‘de waarheid’ af 
te beelden, al kan niet ontkend worden dat foto’s altijd genomen 
worden vanuit een bepaald standpunt, binnen een bepaald kader. 
“‘iedere foto is een openbaring, maar tegelijk ook de ontkracht-
ing ervan.’ Foto’s zijn hoe ze gebruikt worden en toch legt een foto 
ook vast wat jij niet gezien had. in die zin is voor Dirk Lauwaert 
het fotografische geen optische of chemische, maar een sociale en 
filosofische procedure: foto’s zijn – worden – voor hem ‘denkende 
beelden’.”145  Dirk Lauwaert is een Belgische fotografiehistoricus 
en ziet de rol van fotografie vooral als een appel tegen vanzelf-
sprekendheid en het zelfzekere denken enerzijds en een remedie te-
gen het verstrooide kijken anderzijds. het is van belang oog te heb-
ben voor de condities waarbinnen een bepaalde foto werd genomen 
om er niet resoluut van uit te gaan dat die foto de ‘waarheid’ 
verkondigt. Toch kan zonder de exacte waarheid of werkelijkheid 
weer te geven, ook een zeker inzicht in deze waarheid of werkeli-
jkheid naar voor worden gebracht. soms gebeurt het ook dat een 
bepaalde foto alles behalve de pretentie heeft om de werkelijkheid 
weer te geven. “we should use photo’s to ask questions rather than 
to show facts.”146  Vooraleer de geschiedenis van de fotografie te 
doorlopen en na te gaan hoe de rol van fotografie doorheen de tijd 
transformeert, lijkt het relevant eerst een zeker inzicht te verkrijgen 
in de werking van het medium fotografie en haar relatie met de 
ruimte/plek.
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KAder, selectie, AFstAnd, ruiMte en PleK binnen de 
FotoGrAFie
Foto’s gaan op een zeer vreemde manier met ruimte om. het 
fototoestel zet ons nooit in, maar steeds tegenover de ruimte. 
doorheen de opening van het fototoestel wordt vanuit een bepaald 
kader naar de omgeving gekeken, waardoor de kijker meteen ook 
losgekoppeld wordt van het bekekene. het gaat zelfs verder. “het 
fotografische kader is niet zomaar een drempel, een conventie 
waarbinnen het beeld zit, nee, het kader ‘is’ het beeld, daar wordt 
de foto gedefinieerd: haar informatiewaarde, haar esthetiek en 
haar moraal.”147  het positioneren van de camera is tegelijk beslis-
sen wat je precies wil weergeven, of dit nu bewust of onbewust 
gebeurt. hoe de foto nadien gelezen wordt, hangt dan nog eens af 
van op welke manier de toeschouwer de foto interpreteert. eén ding 
is duidelijk, we kijken alvast anders naar een ‘omkaderde omgev-
ing’ dan wanneer we ze zelf werkelijk ter plekke aanschouwen. 
“we leven in een vloed van gebeurtenissen en onze indrukken staan 
nooit stil. alles heeft voortdurend wisselende aspecten. Onze ogen 
en onze geest kunnen steeds maar een fractie registreren van deze 
mogelijke gezichten, want onze focus is zeer beperkt en aandacht 
vraagt concentratie. zonder deze beperkingen zouden we zelfs niet 
zien.”148  Met deze woorden wil de Vlaamse filosoof Willem Elias 
erop duiden dat dit net hetgene is wat het kijken naar een statisch 
beeld zo radicaal doet verschillen van het zien van de reële wereld. 
bij het contempleren van een foto, dat opgesloten zit binnen zijn 
kader en zo dus onveranderlijk blijft, hebben we alle tijd om het 
beeld in al zijn facetten te doorgronden. Voor hem is dat net het 
geheim van de ‘meester’: niet het realisme maar de selectie. het 
bekijken van foto’s maakt ons zo gevoeliger voor schakeringen, 
alsof onze ogen geopend worden voor een aspect van de wereld 
waarvoor ze voordien blind waren.149 ook binnen de stedenbouw 
vandaag worden we sterk geconfronteerd met de notie van ‘beweg-
ing’ en hoe men er steeds minder in slaagt enig overzicht of inzicht 
te verwerven in de stedelijke conditie. Mensen zijn voortdurend 
onderweg en lijken er soms niet meer in te slagen ergens werkelijk 
‘te blijven stil staan’. dit alles heeft tot gevolg dat de stedenbouw 
zijn ‘plekken’ doet vervagen en deze steeds vaker inruilt voor de 
‘niet-plek’ die Marc Augé aanhaalt. Zoals reeds werd aangehaald 
in het onderdeel omtrent ‘rol van plek, identiteit, beleving in de 
wereld van onbepaaldheid’ uit deel 1150 – spreekt Wim Cuyvers 
over het belang van de plek en koppelt hierbij haar betekenis aan 
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die van de ‘nis’. “Mensen trekken naar plekken om die dingen te 
doen, die vanuit hun maatschappelijke positie niet aanvaardbaar 
zijn. het zijn die plaatsen waar men naartoe trekt om de grens 
van het maatschappelijk aanvaarde af te tasten, om die grens voor 
een kort ogenblik te overschrijden. een ‘goede’ plek heeft vaak 
dezelfde kwaliteiten als een nis. De nis biedt uitzicht én beschut-
ting.”151  hoe hij hier de notie van ‘plek’ beschrijft, doet me denken 
aan die plaatsen waar de zogenaamde ‘lucioles’ zich bevinden van 
didi-huberman. het duidt op het belang van de ‘anti-stad’ waar 
alles mogelijk is wat in de stad niet aanvaard wordt. hierin schuilt 
eveneens het belang van de stedelijke onbepaalde ruimte waar dit 
onderzoek over handelt en zo wordt ook meteen duidelijk dat on-
danks haar ‘onbepaaldheid’, deze ‘anti-stad’ evenzeer een betekenis 
van ‘plek’ in zich kan dragen. Meer nog, het is volgens wim cuy-
vers de plaats bij uitstek om tot inzicht te komen over wat er zich 
in de maatschappij afspeelt. hierbij linkt hij dan ook meteen de 
rol van architectuur aan die van fotografie. “architect en fotograaf 
beschikken over hetzelfde middel, de camera, de ene leest het als 
kamer, de andere als camera. het gaat erover om via de kamer, om 
via de nis naar de wereld te kijken, om die wereld, via de kamer, 
te fixeren.”152  Zo pleit hij ervoor terug ‘plekken te maken’ die 
momenteel uit de stroomondersteunende architectuur van vandaag 
worden geweerd. het fotograferen van/vanuit een nis, is dus een 
manier om zowel te tonen wat er in die nis maar ook wat er buiten 
die nis afspeelt. Een fotografisch beeld van een onbepaalde ruimte 
kan dus iets vertellen over de plek zelf, maar zegt zo ook meteen 
iets over de stad en de maatschappij die de plek omringt. dirk 
lauwaert spreekt op een andere manier over de notie van plek en 
haar link met fotografie. “Fotografie is de ideale handlanger van 
de plek. Misschien is alle fotografie een poging om het verschijnen 
van een plek te betrappen. want een plek – wat dacht je anders 
– bestaat niet. een plek verschijnt. Niemand kan een plek dwin-
gen hier en nu te zijn, voor iedereen. Men kan geen plek bouwen. 
Macht elimineert plekken. want de plek ontsnapt aan het zicht van 
het panopticon.”153  Volgens hem ligt de rol van fotografie net in 
het ‘vastleggen van plekken’, aangezien deze in realiteit zelfs niet 
(meer?) bestaan. hij ziet de plek als een plaats van ‘weerstand’. 
Binnen deze denkpiste hecht hij veel waarde aan de figuur van de 
wandelaar. Zo vertelt hij dat de wandelaar stapt, maar dat hij pas 
echt wandelaar is als hij vertraagt en stopt. net in dat stilstaan keert 
hij en in dat keren kijkt hij naar zichzelf terug. op die manier ‘gaat’ 
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hij de weg niet maar ‘denkt’ hij hem. Zo interpreteert hij zijn posi-
tie en dus de plek als een ‘metaplaats’.154  Zoals reeds vermeld, zijn 
– worden – foto’s voor Dirk Lauwaert dan ook ‘denkende beelden’. 
hierin schuilt vervolgens ook de notie van ‘aanwezigheid’ en 
‘beleving’. de fotograaf zelf begeeft zich steeds in de omgeving 
die hij wil fotograferen en doet hierbij een zekere beleving op. de 
vraag is nu op welke manier de fotograaf deze ervaren beleving kan 
overbrengen aan de toeschouwer die later zijn foto’s contempleert? 
hoe kan de onoverbrugbare afstand, die het kader creëert, doorbro-
ken worden?

AFstAnd doorbreKen
“The photographer, having ‘been there’, feels she’s captured 
the place, but communicating it is another matter altogether.”155  
hierin duidt lucy lippard meteen op de moeilijkheid die met het 
medium fotografie gepaard gaat. Op welke manier kan de opge-
dane ervaring het best worden overgebracht? door de dingen zo 
letterlijk mogelijk ‘af te beelden/uit te beelden’ of net door de 
‘verbeelding’ te laten spreken? diane Arbus laat alvast zien dat 
fotografie meer is dan enkel het naar voor brengen van objectieve 
feiten.“Photography, as a medium often credited with produc-
ing a ‘factual’ or ‘objective’ record of the world, paradoxically, in 
arbus’s work, reveals what is otherwise invisible: the mythic or 
ritualistic aspects of everyday life. arbus’s pictures challenged the 
presumed objectivity of the ‘documentary’, the presumption that 
the author could be detached from the subject.”156  wanneer je naar 
haar foto’s kijkt, heb je vaak bijna de indruk dat je zelf aanwezig 
bent op de plek waar de foto genomen werd. het is opmerkelijk 
hoe weinig afstand er bestaat tussen diane Arbus als fotograaf 
en haar gefotografeerd subject. je vraagt je soms af hoe ze erin 
geslaagd is op ‘dat moment’ in ‘die kamer/plek’ aanwezig te zijn 
geweest? binnen dit onderzoek lijkt het alvast interessant om net 
als Arbus een manier te vinden om de beleving van de plek via 
het medium fotografie over te brengen. Pieter Uyttenhove lijkt op 
dit vlak alvast ook in het medium fotografie te geloven: “De foto 
als document visualiseert meer dan de neerslag van vertogen en 
beleid. het wordt een kruispunt van ervaringen, verhalen en directe 
kennis.”157  Hierin spreekt hij over de fotografische collectie ‘Rec-
ollecting Landscapes’ die aan de hand van een herfotografie project 
het Vlaamse landschap exploreert en onderzoekt. Het overbrengen 
van ervaringen gebeurt hier alvast op een andere manier dan in het 
oeuvre van diane Arbus. binnen het deel ‘case studies’ wordt hier 
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dieper op ingegaan. Vooraleer zich verder in dergelijke inspirerende 
voorbeelden te gaan verdiepen, is het van belang eerst een histor-
isch kader op te bouwen waarbinnen de verschillende case studies 
kunnen gesitueerd worden. 

schilderKunst en het Prille beGin VAn de stAdsFo-
toGrAFie
Daguerres ‘Vue sur le Boulevard du Temple’ uit 1838 – 1839 wordt 
vaak aanzien als de allereerste stadsfoto - beeld 68. “De eerste 
stadsfoto is alleen technisch de eerste stadsfoto, iconografisch 
gaat ze op een lange, schilderkunstige traditie terug. je voelt de 
negentiende-eeuwse panoramatraditie die erachter schuilt.”158  bij 
deze lijkt het interessant binnen dit deel over de geschiedenis van 
de fotografie, de vergelijking te maken met schilderkunst aangezien 
dit aspect vaak aan bod komt binnen de literatuur over fotografie. 
bovendien wordt zo ook des te duidelijker wat het medium fo-
tografie net zo specifiek maakt. “De geschilderde ruimte staat niet 
voor en buiten de beschouwer, bevindt zich niet achter een kader. 
De schilder kan blijkbaar niet anders dan het effect verwerken 
van een ruimte waarin je plaats neemt.”159  dit duidt alvast op 
een belangrijk verschil met de fotografie, die net zo sterk bepaald 
wordt door haar kader. het is de fotograaf die beslist wat hij wil 
vastleggen en hij doet dit ook op één specifiek moment. De moe-
ilijkheid ligt er dan ook in dat moment goed uit te kiezen. Vaak 
ervaar je als fotograaf de frustratie dat je net te laat bent voor het 
hetgeen je wou vastleggen. eens het moment voorbij is, kan je de 
tijd niet meer terugkeren en is het afwachten. in de schilderkunst 
is het net andersom. een schilderij beeldt geen enkel moment 
getrouw uit, maar neemt het tijdsverloop samen. op die manier 
is de schilderkunst meer synthetisch dan fotografie.160  bijgevolg 
gaat de schilder eerder ‘formuleren’, terwijl de fotograaf kiest om 
te ‘interpreteren’. “De fotograaf wil dus toeschouwer zijn van de 
werkelijkheid zonder tot de ‘formulering’ ervan te komen. Toch 
bekijkt hij het object intentioneel en dit zowel vanuit psychologisch 
oogpunt - verbondenheid met zijn eigen levenswijze - als vanuit 
formeel standpunt - de specifieke geaardheden van het licht, de 
vlakverdeling, de kleur, de expressie, enzovoort, die symbool kun-
nen staan voor een gemoedstoestand.”161

hoe de fotograaf vervolgens al deze keuzes maakt, wordt in het 
volgende besproken aan de hand van enkele figuren die als be-
langrijk worden geacht binnen de geschiedenis van de fotografie. 
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naar het thema van dit onderzoek wordt vooral dieper ingegaan 
op de stadsfotografie. Wat hierbij opvalt, is dat de evolutie van de 
stadsfotografie sterk samenhangt met de evoluties die de stedelijke 
ruimte gekend heeft.

belAnGrijKe FiGuren en streKKinGen binnen de stAds-
FotoGrAFie
“er is iets vreemd modern aan de oude foto van Daguerre. ze 
heeft niet het al te vrijblijvende van de klassieke twintig eeu-
wse fotografie waarin de mens de hoofdrol speelt en waarin de 
stad – zelfs Parijs – slechts een achtergrond vormt, enkel mee de 
sfeer bepaalt. het valt op hoe in oude of hedendaagse foto’s de 
mens daarentegen – letterlijk of figuurlijk – steeds weer ontbreekt 
en afwezig is.”162  Al snel zal duidelijk worden dat de notie van 
‘leegte’ een belangrijke rol zal innemen in de geschiedenis van de 
stadsfotografie. Al blijkt de reden hiervoor in de tijd van Daguerre 
eerder te liggen aan het technische aspect van de lange belichting-
stijd die nodig was om een foto te maken, waardoor de mensen die 
doorheen de stad bewogen niet konden worden vastgelegd. in wat 
volgt, wordt de geschiedenis van de stadsfotografie hoofdzakelijk 
besproken aan de hand van twee bronnen. enerzijds wordt beroep 
gedaan op het boek ‘Another and another and another act of seeing 
(urban space) 1994-97’. dit boek bundelt werk van verschillende 
kunstenaars en fotografen en werd opgesteld ter aanleiding van 
de gelijknamige expositie die in 1994 van start ging in België. 
Hun vertrekpunt om aan de hand van fotografie op een alterna-
tieve manier naar de stad te gaan kijken, vormt de basisreden om 
het boek in dit thesisonderzoek op te nemen. Anderzijds wordt 
ook gebruik gemaakt van het boek ‘Horror vacui: fotografie en de 
lege stad’ van steven jacobs. Aangezien de notie van ‘leegte’ een 
aanzienlijke rol speelt binnen de wereld van onbepaalde stedelijke 
ruimte en duidelijk ook van de stadsfotografie, vormt dit alvast een 
relevant raakpunt om de geschiedenis van de stadsfotografie mee te 
gaan bekijken. bovendien komt het werk van bernd en hilla bech-
er aan bod, die als belangrijk worden geacht binnen dit onderzoek 
omdat ze met hun fotografie als één van de eersten de aandacht 
hebben gevestigd op onbepaalde stedelijke ruimte. hun werk toont 
alvast meteen op welke manier het medium fotografie relevant kan 
zijn binnen dit thesisonderzoek. 
Binnen de geschiedenis van de stadsfotografie doen zich ver-
schillende strekkingen voor waarbij telkens bepaalde fotografen 
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naar voor worden geschoven als hét voorbeeld. hierbij komt o.a. 
de Franse fotograaf eugène Atget (1857-1927) opvallend vaak 
aan bod. Atget maakt onder meer foto’s van de verarmde Pari-
jse stadsrand, van krotten en hokken vol rommel - beeld 69, die 
gebundeld werden in albums ‘Zoniers’ en ‘Forticifations de Paris’ 
(1910-1913). het zijn sfeerrijke beelden gemaakt in het magische 
niemandsland tussen de zich uitbreidende stad en het platte-
land.163  tegenover Atgets werk wordt dat van eadweard james 
Muybrigde (1830-1904) geplaatst. deze britse fotograaf bracht 
veel tijd door in california en reisde geregeld doorheen andere 
delen van de Verenigde staten. hij staat vooral bekend voor zijn 
landschapsfotografie, beeld 70. in tegenstelling tot Atget toont hij 
geen vervallen oude stad, maar net de stad in opbouw. Muybridge 
laat panoramische beelden van de stad zien, terwijl Atget de stad 
op een meer gefragmenteerde manier naar voor brengt. “eigen-
lijk kan je het werk van elke fotograaf die de stad als onderwerp 
neemt in één van de twee strekkingen indelen die door deze pion-
iersfotografen beoefend werden; de panoramische strekking à la 
Muybridge en de mozaïekmethode van atget.”164  Zo beweert Marc 
holthof althans, maar toch lijkt iets cruciaals veranderd te zijn in 
de latere fotografie. Terwijl Atget en Muybridge beiden er nog naar 
streefden ‘compleet’ te zijn, iets wat voortvloeide uit de negen-
tiende eeuwse pretentie om alles te kunnen vastleggen, hebben de 
moderne fotografen alle hoop op overzicht laten varen. “ze tonen 
de versnippering van de hedendaagse stad. hun mozaïek heeft - in 
tegenstelling tot die van atget - niet de pretentie om compleet te 
zijn. voor hen bestaat het stadsleven nog slechts uit een chaos van 
losse fragmenten die zij registreren.”165  Zelfs de panoramische 
fotografen die de stad eerder van op een afstand bekijken, in het 
spoor van Muybridge, komen tot een gelijkaardige conclusie als de 
‘Atget-adepten’. “De moderne foto’s tonen wel stadspanorama’s, 
maar geen overzicht van, geen inzicht meer in de stad.”166  
Binnen de geschiedenis van de stadsfotografie doet zich bovendien 
nog een andere opdeling voor. hier gaat het eerder over het al dan 
niet ontbreken van menselijke aanwezigheid. “een eerste tendens 
kan worden omschreven als de ontwikkeling van de zogenaamde 
‘street photography’, die haar blik vooral richt op de mensen die 
de stedelijke ruimte in beslag nemen.”167  in de eerste plaats wordt 
hier dus het straatleven getoond, met zijn kleurrijke verscheiden-
heid. deze traditie gaat terug tot het midden van de negentiende 
eeuw. door zich te focussen op de menselijke aanwezigheid in de 
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stad, weet deze strekking zich naar voor te schuiven als een vorm 
van fotografie die perfect gestalte geeft aan een essentieel kenmerk 
van de moderne grootstedelijke conditie: denderende densiteit. “in 
de eerder topografisch georiënteerde traditie wordt de nadruk meer 
gelegd op de ruimtelijke en architecturale structuren van het 
stadslandschap. Om de aandacht van de kijker resoluut op de 
structurele en infrastructurele componenten te richten, wordt de 
stedelijke ruimte in deze traditie vaak gepresenteerd als leeg 
terrein. Mensen zijn in deze stadsbeelden afwezig.”168  deze 
strekking kent eveneens reeds een lange geschiedenis die terug 
reikt tot het prille begin van de fotografie, zoals we bij het werk 
van daguerre konden opmerken. daar was het lege stadsbeeld 
aanvankelijk dus het gevolg van technische beperkingen die het 
nieuwe medium nog in zich droeg. Men spreekt zelfs over ‘steden 
van de doden’ aangezien de mensen geheel afwezig zijn of tot 
schimmige gestalten gereduceerd worden. wel had deze notie van 
‘leegte’ een sterke invloed op de connotaties die aan het medium 
fotografie werden opgehangen. “Het medium fotografie, dat met 
zijn technische, objectieve en observerende aspiraties vaak met het 
positivisme wordt geassocieerd, verkreeg meteen een mysterieuze 
en symbolische dimensie.”169  Zoals reeds aangehaald werd in de 
reflectie rond de potentie van la Petite Ceinture – uit Deel 1 van 
deze thesis170 – kent de notie van ‘leegte’ een aanzienlijke evolutie 
in de stedenbouw. deze ‘leegte’ maakt dan ook een groot deel uit 
van de geschiedenis van de stadsfotografie en de motieven die 
erachter schuilen, hangen bijgevolg sterk samen met de evolutie 
van de stedelijke ruimte. Zo verschijnt een soort van ‘getekende 
leegte’ in de fotografie die vooral wordt ingezet om alle aandacht te 
richten op het monumentale aspect van de gebouwen. deze leegte 
van de stedelijke omgeving zorgt voor een helderheid en leesbaar-
heid van het fotografisch beeld. Op die manier kan de fotograaf de 
compositorische kwaliteiten van het gebouw en zijn omgeving naar 
voor laten komen. “in deze traditie wordt het gebouw of de stad als 
‘Gestalt’ gepresenteerd. De frontale opstelling, de symmetrie en de 
stedelijke leegte reduceren de foto tot een schematische voorstel-
ling.”171  deze sensibiliteit hangt bovendien samen met de bekende 
modernistische stadsontwerpen. de open ruimte wordt er gepresen-
teerd als een onbegrensd publiek domein van de moderne democra-
tie, die niet alleen wordt geassocieerd met transparantie, zichtbaar-
heid en controle maar ook met maatschappelijke verbondenheid, 
welvaart en keuzevrijheid van het individu. daarnaast wordt het 
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motief van de lege stad ook ingezet door de surrealisten. hiermee 
willen ze tonen dat in de dagelijkse werkelijkheid het surreële 
besloten ligt. binnen dit motief wordt opnieuw het oeuvre van 
eugène Atget aangehaald - beeld 71. Zijn leegte toont niet alleen 
de raadselachtige aspecten van de stedelijke banaliteit, maar ze 
voegt er ook een melancholisch karakter aan toe. want zoals reeds 
werd aangehaald, fotografeert hij de stad die verdwijnt, ten gevolge 
van de haussmannisering. het is een leegte van een wegkwijnende 
stad met verlaten steegjes, die even ‘unheimlich’ zijn als de mod-
erne winkelcomplexen zonder consumenten of doodlopende straten 
in de stadsrand. De Duitse filosoof Walter Benjamin zegt zelfs dat 
Atget de straat fotografeerde alsof ze de plaats van een misdaad 
was. “het motief van urbane leegte wordt dus niet alleen gekop-
peld aan gevaren die sinds oudsher met de grootstad worden 
geassocieerd, maar wordt ook geduid in relatie tot een bepaalde 
gebeurtenis die er zich zou kunnen voltrekken. De straat wordt 
andermaal gepresenteerd als een podium voor denkbeeldige 
scenario’s.”172  deze keer wordt Atget niet tegenover Muybridge 
geplaatst, maar eerder tegenover de hongaarse fotograaf George 
brassaï (1899-1984). onder meer in zijn ‘Paris de nuit’ (1932) 
wordt ons een blik gegund in de nachtelijke grootstad. hij heeft 
oog voor het bruisende nachtleven in de lichtstad en voor een 
bedrijvige onderwereld die ’s nachts tot leven lijkt te komen 
- beeld 72. hierin sluit hij enerzijds aan bij de strekking van de 
‘street photography’. toch richt hij ook vaak zijn blik op de 
bevreemdende stilte die ’s nachts in de anders zo drukke straten van 
Parijs hangt, waardoor zijn werk gelijkenissen kent met het werk 
van Atget en dus ook in de ‘topografische’ strekking thuishoort, 
beeld 73. Al wordt in de literatuur eerder aangehaald waarin 
beiden zich van elkaar onderscheiden. Zo duidt dirk lauwaert op 
het volgende: “Brassaï stelt niet vast, maar vertelt. hij is geen 
ooggetuige, maar een stilist met een verhaal. Of het waar is, wordt 
minder belangrijk dan of het goed verteld is. hij laat niet het toeval 
voor zich werken, maar het inzicht. Ook de locaties worden decor. 
Brassaï staat dan ook mijlenver van atget.”173  eén ding is duideli-
jk, de eeuwenoude vrees voor de duisternis wordt gekoppeld aan de 
nieuwe angsten voor de anonimiteit, vervreemding en de vele 
gevaren van de moderne metropool. nadien lijkt het motief van de 
lege stad opnieuw te veranderen. in de tweede helft van de twintig-
ste eeuw heeft de moderne metropool ingrijpende transformaties 
ondergaan die het vertrouwde, hectische stadsbeeld hebben aang-
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etast. de stedelijke ruimte evolueert naar een gedecentreerd, 
horizontaal stadsmodel. er is geen sprake meer van een duidelijk 
onderscheid tussen de drukke stadskern en een open suburbane 
gordel. “het onderscheid tussen ‘vol’ centrum en een ‘lege’ perif-
erie is niet langer eenduidig. er zijn ‘urban voids’ ontstaan in het 
stedelijk weefsel. Ondertussen heeft de periferie steeds meer aan 
belang gewonnen.”174  Men spreekt van een ‘posturbane leegte’. de 
strekking van ‘street photography’ waarin het bruisende straatleven 
te kijk werd gezet, komt ten einde. sinds de late jaren zestig wordt 
deze nieuwe leegte in situ geëxploreerd. Dit betekent niet dat de 
‘topografische’ strekking, die ook werd gekenmerkt door leegte, op 
dezelfde manier wordt voortgezet. het hedendaagse uitgedunde 
landschap wordt eerder op een afstandelijke manier benaderd. het 
lege stadsbeeld vormt geen expressie meer van sublieme huiver, 
maar er doet zich een dedramatisering voor. een leegte zonder 
tragiek en spektakel. “Leegte is in dit landschap alledaags en 
banaal geworden.”175  De ‘topografische’ strekking krijgt dus een 
nieuwe wending. in januari 1975 werd de tentoonstelling ‘new 
topographics: Photographs of a Man-Altered landscape’ opgericht 
in ‘the international Museum of Photography’ in new York. deze 
foto’s werden bestempeld als ‘anti-fotografie’ omdat ze een radicale 
stijlbreuk vormden met de klassieke en al te romantische landsc-
hapsfotografie. Bovendien vormde hun werk ook een impliciete 
kritiek op de desastreuze omgang met het landschap en op de 
mentaliteit die daaraan ten grondslag lag. “het artistieke referen-
tiekader van de New Topographics-fotografen lag bij de concep-
tuele kunst en de pop art, die in die tijd opgang maakten. De 
politieke en sociale achtergronden van hun werk lagen in de 
maatschappelijke veranderingsprocessen zoals die zich na ‘mei 68’ 
ook in amerika voordeden.”176  de term ‘topographics’ was een 
verwijzing naar het zakelijke en gedetailleerd documenteren van 
een plek, wat niet betekent dat hun fotografie kan gereduceerd 
worden tot de documentaire fotografie. ‘New Topographics’ stond 
niet voor stijlloosheid maar net voor een nieuwe stijl die een 
neutrale, ondramatische compositie en belichting vooropstelde, 
samen met een onspectaculaire onderwerpskeuze. hiermee onder-
scheidden ze zich dus van de reportage en documentaire fo-
tografie.177  interessant aan deze strekking binnen dit onderzoek 
naar exploratie van onbepaalde stedelijke ruimte, is dat hun aan-
dacht vooral uitgaat naar de alledaagse, anonieme omgeving, bij 
voorkeur onbestemde gebieden die opduiken tussen stad en platte-
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land in. net door deze plekken te fotograferen, worden ze in het 
licht gesteld en vormt dit ook een aanzet om binnen de stedenbouw 
meer focus op dergelijke gebieden te gaan richten. “De discussie 
over de foto’s van de New Topographics-fotografen gaf hoe dan 
ook impulsen aan een veranderende perceptie van het begrip 
‘landschap’ en aan een groeiende bewustwording omtrent de 
historische, sociale en politieke betekenissen ervan: ‘landschap’ 
was niet langer een neutraal, kunstzinnig ‘genre’ maar een terrein 
waar cultuurkritiek kon worden bedreven.”178  eén van de fotograf-
en die deel nam aan de tentoonstelling van 1975 was het koppel 
bernd en hilla becher. hun foto’s - beeld 74, 75 en 76 - worden 
gekenmerkt door een egaal hemelvlak, weinig tot geen schaduw, 
centrale positionering en frontaal zicht van het subject, menselijke 
afwezigheid.179  Ze gebruiken de camera en hun project als kennis-
methode. De fotografie is niet alleen als registratie aan de werkeli-
jkheid gekoppeld, maar is ook in staat door middel van de serie 
inzichten te wekken, bewijzen te leveren en dus iets als ‘waarheid’ 
te produceren. in hun series over hoogovens, watertorens en 
gascontainers wordt iets aangetoond, maar het is niet helemaal 
duidelijk wat precies. er wordt vooral nadruk gelegd op de strenge 
methodiek waarmee ze de foto’s vastleggen. bovendien moet 
worden vermeld dat de fotografie van nu uit haar epistemische 
waarheidspositie schuift, naar een epistemische illusiepositie. er 
wordt vandaag eerder iets als een ‘voorstellingsbeeld’ gecreëerd, 
ten nadele van haar oorspronkelijke rol als registratiebeeld.180  toch 
wijst dirk lauwaert er op dat er bij de bechers iets veel merkwaar-
diger aan de hand is dan dat. “het gaat hier inderdaad niet om 
reporting, niet om gebeurtenissen. Dat is de kern van de Beche-
riaanse idee der fotografie. Vaststelling zonder affect, zonder 
verklaring. integendeel, de beelden zijn zo gemaakt dat die zo sterk 
ingeslepen reflexen gehinderd worden. Daardoor ontstaat er juist 
een zeer intrigerende ‘platheid’ in de verhouding tot de kijker. hij 
wordt onderprikkeld en vraagt zich af waarom. hij nadert in dat 
vragende het beeld en geeft daarin zelf een begin van een antwoord 
op die vraag.”181  De Franse filosoof en literatuurcriticus Roland 
barthes spreekt over de foto als open plek voor een veelheid aan 
interpretaties verbonden aan diverse contexten, niet van de maker, 
maar van de toeschouwer. in die zin was hij de postbode voor de 
postmoderne fotografie en de daaraan verbonden theorie.182  
Met het voorgaande wordt op een overtuigende manier aanget-
oond hoe het medium fotografie een kritisch apparaat kan vormen 
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in de exploratie van (on)bepaalde stedelijke ruimte. Omwille van 
die reden wordt reeds enige tijd met fotografie gewerkt binnen het 
stedenbouwkundig onderzoek. “het toegenomen besef van deze 
mogelijkheid leidt sinds enige tijd tot een internationale groei van 
het aantal opdrachten aan fotografen door gemeentelijke, pro-
vinciale en landelijke overheden om het veranderende landschap 
te analyseren en te fotograferen.”183  Hoe het medium fotografie 
wordt ingezet binnen het stedenbouwkundig onderzoek rond la 
Petite ceinture, werd reeds aangehaald in het ‘klassiek spoor’ van 
dit deel. Waar in het experimenteel spoor naar gezocht wordt, is 
vooral hoe niet alleen op strikt documentaire wijze de hedendaagse 
aspecten van het landschap in kaart kunnen worden gebracht. er 
wordt getracht om grenzen te doorbreken en opnieuw de notie 
van beleving via het medium van fotografie over te brengen. Dirk 
lauwaert merkt hierbij het volgende op: “Fotografen kunnen ook 
de subjectieve kanten van de moderne ervaring van het landschap 
verbeelden en tegenwicht bieden aan al te technische interpretaties 
van de landschappelijke kwaliteiten van onze omgeving. Bovenal 
kunnen fotografen en kunstenaars, door een nieuw soort beelden te 
maken, collectieve voorstellingen verstoren en hierin een stijlbreuk 
veroorzaken. hierdoor kan een nieuwe houding ten aanzien van het 
landschap worden gestimuleerd en de discussie over de ruimtelijke-
ordeningsvraagstukken met nieuwe denkbeelden gevoed.”184  in het 
geval van la Petite ceinture hebben we niet zozeer te maken met 
een collectieve voorstelling, aangezien iedereen er zo wat het zijne 
van denkt. toch moeten er een soort van ‘mythes’ of ‘voorafbee-
ldingen’ doorbroken worden om plaats te maken voor een nieuw 
soort ‘beeldvorming’ zodat de plek in al zijn aspecten kan bekeken 
worden. 

FilosoFie en de PArAdoX VAn de FotoGrAFie
in het voorgaand onderzoek over de rol en geschiedenis van de 
fotografie werden reeds verscheidene keren filosofen en hun reflec-
ties omtrent het medium fotografie aangehaald, o.a. die van Walter 
benjamin en roland barthes. er bestaat namelijk een nauwe band 
tussen beide, aangezien zowel de filosofie als de fotografie ernaar 
streven een antwoord te bieden op het huidig tijdsbeeld en op die 
manier uitdrukking geven aan bepaalde wereldvisies. nu blijkt de 
ontwikkeling van deze beelden behoorlijk parallel te lopen. “De 
filosofische teksten verschenen tijdens de actiefste periode van de 
desbetreffende fotografen, namelijk tussen het eerste filosofische 
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essay (1931, Benjamin) en het eerste filosofische boek over fo-
tografie (1980 Barthes).”185  het is reeds duidelijk dat de camera de 
werkelijkheid verandert en de wereld rondom ons herinterpreteert. 
Iets wat ook de filosofie kenmerkt. “De fotografie vertoont een 
gelijkaardige dubbelzinnigheid als de filosofie. Beide wijzen iets 
aan en zijn daarom een wel-weten, maar stellen ook een vraag en 
zijn daarom een niet-weten.”186  Zo pleit barthes voor het denken 
van de paradoxa. Volgens hem worden we door de paradox aan 
het denken gezet, ten einde onze verwachting aan te passen aan de 
reële situatie. De fotografie is hierbij het medium bij uitstek. Hij 
spreekt over de ‘fotografische paradox’ als het naast elkaar plaatsen 
van twee boodschappen. “De ene zonder code - het fotografische 
analogon - en de andere met code - de ‘kunst’, of de bewerking, of 
de ‘schriftuur’, of de retoriek van de foto. De gecodeerde boodsc-
hap ontwikkelt zich dus op grond van een boodschap zonder code.” 
187 barthes moet gesitueerd worden rond de periode van 1980 
en heeft een sterke invloed gehad op de fotografie die zich erna 
ontwikkelde. in tegenstelling tot zijn voorgangers en tijdgenoten 
behandelde hij de vraag ‘Wat is fotografie?’ zonder deze te vergeli-
jken met de schilderkunst. Want vaak werd fotografie toen zelfs 
als mindere van de twee beschouwd.188  binnen dezelfde periode 
kwam o.a. het werk van de bechers tot stand. thiery de duve, een 
belgische theoreticus in moderne en hedendaagse kunst, ziet deze 
paradox ook verschijnen in hun werk. Dit beschrijft hij aan de hand 
van een anekdote: “the famous Chinees saying: when the wise man 
points to the moon, the fool looks at his finger.”189  in het geval van 
de bechers wil hij er dus op duiden dat je niet alleen mag kijken 
naar de foto, maar dat je verder moet gaan en zoeken naar wat de 
foto wil aanwijzen. De paradox in dit verhaal schuilt in het feit dat 
vooraleer je weet dat de vinger (foto) naar de maan wijst (betekenis 
foto) je eerst naar de vinger (foto) moet kijken. thierry linkt dit 
bovendien aan wat de Amerikaanse wetenschapper charles sand-
ers Peirce over de fotografie aanhaalt: “Peirce classified pho-
tography as a sign by physical connection which, like smoke or 
footprints in the snow, is at once indice (the trace) of the object it 
refers to and index (the finger) pointing to it.”190  neem bijvoor-
beeld een foto van een watertoren. de foto toont de watertoren in 
de zin dat de foto die watertoren representeert, maar ook omdat de 
foto naar de watertoren verwijst. barthes gaat zelfs zodanig ver in 
zijn redenering over de fotografische paradox dat hij zelfs beweert 
dan een foto niet betekenisdragend is. hij lokaliseert de betekenis 
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niet in het object zelf, maar eerder in de waarnemer. “De betekenis 
die in de waarnemer tot stand komt, is niet ‘natuurlijk’ en ‘eeuwig’ 
maar ‘cultureel’ en ‘historisch’ bepaald. De lectuur van de foto is 
afhankelijk van de kennis van de lezer. Men moet eerst de tekens 
leren zien.”191 
binnen deze redenering moet worden opgemerkt dat slechts één 
deeltje van de filosofie over fotografie wordt aangehaald. Wat 
relevant lijkt voor dit onderzoek is wat het kan bijbrengen aan de 
reeds aangehaalde reflectie rond ‘representatie’ – zie Deel 1.192 
Moet een foto de plek werkelijk gaan afbeelden/uitbeelden om 
iets over de werkelijkheid van de plek te kunnen vertellen. wat er 
binnen de exploratie van onbepaalde stedelijke ruimte vermeden 
moet worden, is dat de ruimte op één of andere manier ‘bepaald’ 
wordt door er een ‘beeld’ op vast te plakken. waar eerder naar 
gestreefd moet worden, is misschien niet zozeer een ‘uitbeelding/
afbeelding’ van de plek, maar eerder een poging tot  ‘verbeelding’ 
die alle aspecten van de onbepaalde ruimte in zich kan opnemen. 
hierin blijkt het dus interessant de betekenis van de foto niet in 
de foto zelf te leggen maar eerder in de waarnemer, die via zijn 
verbeelding de ruimte op verschillende manieren gaat interpret-
eren. Zonder natuurlijk in een wereld van totale illusie terecht te 
komen. in onderstaande case studies wordt hier verder op ingegaan 
en wordt onderzocht in hoeverre deze voorbeelden al dan niet 
streven naar ‘verbeelding’ eerder dan ‘afbeelding/uitbeelding’ in 
hun fotografisch werk. De keuze van de case studies gaat vooral uit 
van de vernieuwende en alternatieve manier waarmee ze het me-
dium fotografie inzetten om (on)bepaalde stedelijke ruimte te gaan 
exploreren en representeren. Vervolgens wordt telkens gezocht naar 
parellellen of verschillen die kunnen gelegd worden ten aanzien 
van mijn eigen experimenteel fotografisch werk van la Petite Cein-
ture. Door dit werk tegenover bestaand fotografisch werk te plaat-
sen, kan het ‘experimenteel spoor’ van dit deel omtrent fotografie 
kritisch worden benaderd.  

CASE STUDIES

jAn KeMPenAers, de ‘FotoGrAAF VAn de leeGte’
jan Kempenaers (°1968) staat onder andere bekend als fotograaf 
van het Vlaamse landschap. ook dit stukje belgië ontsnapt niet aan 
een gebrek aan ruimtelijke ordening waarbij het onderscheid tussen 
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stad, periferie en platteland niet langer duidelijk waarneembaar 
is. Als fotograaf focust hij zich op de kenmerken van deze post-
urbane ruimte en ontpopt zich zo als specialist van de leegte. hij 
brengt vooral de open ruimten in beeld die zich bevinden tussen 
de fragmenten van stedelijke densiteit.193  “De ‘vaagheid’ van het 
hedendaagse, postmoderne landschap vereist dus een precieze kijk 
en scherpe blik. Die precisie en scherpte vormen net de meest in 
het oog springende kenmerken van de landschapsfoto’s van jan 
kempenaers.”194  hij maakt gebruik van een eigen idioom die heel 
sterk op het uitgedunde karakter van de nevelstad inspeelt. hij kiest 
voor een egale, zachte, lichtgrijze hemel waardoor een ijl beeld 
gecreëerd wordt, dat ondanks zijn neiging tot dematerialisatie, 
altijd in de dagelijkse banaliteit geworteld blijft.195  Zijn werk loopt 
enigszins binnen de stijl die bernd en hilla becher in de jaren ‘60 
en ‘70 op punt stelden. toch ontbreekt zijn oeuvre niet aan een 
eigenzinnige omgang met het onderwerp en de voorstelling. wat 
opvalt in zijn werk is de afstand die hij verwezenlijkt ten opzichte 
van het gefotografeerde subject. hij positioneert zich consequent 
als buitenstaander. dikwijls plaatst hij zijn camera zodanig dat 
vanuit een hoog standpunt panoramische zichten en indruk-
wekkende perspectieven kunnen vastgelegd worden. “De wereld in 
kempenaers’ beelden is een palimpsest van constructie en destruc-
tie, een symfonie van groen en grijs, een hybride van idylle en be-
ton.”196  in zijn neutraliteit beantwoorden zijn beelden op het eerste 
zicht aan de gangbare opvattingen van fotografische ‘objectiviteit’. 
dit wordt bovendien nogmaals versterkt door de afwezigheid van 
menselijke personages. die leegte doet denken aan het motief die 
de moderne fotografen inzetten om de gebouwen van de moderni-
teit in al hun monumentaliteit te laten verschijnen. Kempenaers ki-
est bewust voor deze visuele vocabulaire van de moderniteit, maar 
hij gebruikt haar om die moderniteit indirect te bevragen. “Deze 
fotograaf toont ons de heterogene sporen van moderniteit in een 
wereld die die moderniteit wezenlijk ontgroeid is. Terwijl ze ooit 
bedoeld was als dienaar van de vooruitgang, hanteert kempenaers 
de fotografie als middel voor de definitieve ontmaskering ervan.”197  
deze schijnbare neutraliteit en objectiviteit wordt o.a. ingezet in 
zijn documentaire foto-opdracht omtrent de havenuitbreiding op 
Antwerpen linkeroever (1999-2000), gelegen in de buurt van het 
dorpje doel - beeld 77 en 78. ondanks de bikkelharde strijd die 
hier reeds enkele jaren aan de gang is, laat Kempenaers daar in zijn 
foto’s weinig van merken. hij maakt duidelijk geen fotoreport-
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age. het resultaat neemt de vorm aan van een reeks bevreemdende 
‘tableaux’. De herkenbare, Vlaamse intimiteit van het kleine dorps-
centrum wordt op een hallucinante manier in confrontatie gebracht 
met de ‘unheimlichkeit’ van de uitgestrekte woestenijen.198  deze 
sublieme huiver voor de leegte van de moderne stedenbouw laat 
hij ook voelen in ander werk van hem. in grootsteden als berlijn 
of Parijs fotografeert hij gigantische bouwwerven die doen denken 
aan de grote kaalslagoperaties die dikwijls aan de basis lagen van 
de moderne urbane leegte. deze foto’s leggen de essentie van de 
stedelijke conditie bloot: “De stad wordt immers gepresenteerd als 
een plek van contrasten en fricties. Terwijl de toeristische beeld-
vorming de stad wanhopig als organisch geheel tracht te presenter-
en, tonen deze foto’s aan dat opbouw onvermijdelijk gepaard gaat 
met verwoesting.”199  
jan Kempenaers maakt bovendien ook deel uit van het driedelig 
herfotografisch onderzoek van ‘Recollecting Landscapes’ die het 
Vlaamse landschap en haar evolutie in beeld brengt over een tijd-
spanne van 100 jaar. ondanks het feit dat hij hierbij moest beant-
woorden aan een drievoudige opdracht, namelijk de Massart-land-
schappen herfotograferen, het in beeld brengen van de hedendaagse 
verstedelijkingsproblematiek en als fotograaf zelf zijn plaats waar-
dig maken naast het werk van Massart en charlier, koos hij toch 
trouw te blijven aan de eigenheid van zijn beeldtaal200, beeld 79A 
en 80A. wat dit betekent voor het werk in zijn geheel, wordt verder 
besproken in de volgende casestudie die het werk ‘recollecting 
landscape’ grondig bestudeert.
in het oeuvre van jan Kempenaers wordt opnieuw duidelijk hoe het 
medium van fotografie als kritisch apparaat kan worden ingezet. 
Kempenaers doet niet aan ‘uitbeelding’. hij kijkt kritisch naar het 
landschap, maar probeert deze kritiek niet letterlijk op zijn foto’s 
te drukken.  hij doet dit eerder op een subtiele manier. door de af-
stand die hij creëert, zet hij de toeschouwer aan het gefotografeerde 
landschap ook zelf vanop een afstand te aanschouwen en zelf een 
kritische blik op te bouwen. net zoals bij de bechers, kan ook in 
zijn werk gesproken worden van enige ‘platheid’ die intrigerend 
werkt en vragen bij de toeschouwer doet oproepen, waarop hij 
vervolgens zelf een antwoord probeert te geven. Geen ‘uitbeelding’ 
dus maar een beeld die aanzet tot ‘kritische verbeelding’.
Wanneer we het werk van Kempenaers met mijn experimenteel 
fotografisch werk van la Petite Ceinture vergelijken, kunnen grote 
verschillen worden opgemerkt. Vooral de ‘afstand’ die Kempenaers 
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vooropstelt, is in mijn werk afwezig. de combinatie van de kleur-
foto’s met de zwart-wit foto’s, die elkaars spiegelbeeld vormen, to-
nen mijn aanwezigheid op de plaats. de schimmen die verschijnen 
op de zwart-wit foto’s verhogen het mysterieuze aspect van de plek 
en tonen het ‘(un)heimlich’ gevoel die ik meedroeg terwijl ik de 
foto’s nam. de toeschouwer wordt uitgenodigd deze beleving mee 
te ervaren. toch kunnen er hier en daar enige parellellen worden 
getrokken met de stijl van Kempenaers en dat van de bechers. de 
foto’s tonen één voor één tunnelruimtes. net zoals bijvoorbeeld de 
reeks watertorens van bechers, wordt hier ook ergens op een con-
ceptuele manier de topografische kwaliteiten van de ruimte weerge-
geven. bovendien zijn in de kleurenfoto’s weinig tot geen mensel-
ijke personages te bemerken. Maar dit is echter beslist vanuit een 
ander motief dan dat van Kempenaers of de bechers. Kempenaers 
wil duidelijk tonen dat de stad aan het ‘leeglopen’ is en de stad 
zo gekenmerkt wordt door een bevreemdende stilte. de bechers 
kiezen ervoor geen mensen, vogels, wolken etc. in hun beelden op 
te nemen om de ‘puurheid’ van hun foto’s niet te verstoren.201  bij 
mij is het motief van menselijke afwezigheid net een manier om op 
paradoxale wijze via de reeks aan te tonen dat er, tegen alle ver-
wachtingen in, wel degelijk menselijke activiteit heerst. dit wordt 
duidelijk wanneer men ‘tussen de beelden in’ leest. wel kan hier 
van een zekere ‘platheid’ van de foto’s - ik heb het hier enkel over 
de foto’s in kleur - gesproken worden, zoals bij de bechers, waar-
bij de toeschouwer zelf het beeld gaat bevragen en ontdekt welke 
dieper gelegen betekenis uit de reeks kan afgelezen worden.

recollectinG lAndscAPes, een sterK stAAltje herFo-
toGrAFie
‘recollecting landscapes’ is een fascinerend voorbeeld van her-
fotografie. De foto’s tonen de evolutie van het Vlaamse landschap 
over een tijdspanne van 100 jaar. Het fotografisch werk werd vast-
gelegd door de bioloog jean Massart, door de fotograaf Georges 
charlier in samenwerking met de wetenschappelijke onderzoeker 
leo Vanhecke en tenslotte door de fotograaf jan Kempenaers. 
de drie reeksen tonen de evolutie van het landschap dat telkens 
binnen eenzelfde kader werd gefotografeerd. dit gebeurde op drie 
verschillende tijdstippen, respectievelijk rond 1904-1911, 1980 
en 2004. Alhoewel de collectie er homogeen uitziet, wordt het bij 
nader inzien duidelijk dat elke fotograaf toch enigszins een eigen 
visie in zijn werk nastreeft. Massart - beeld 79c en 80c - startte 
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de fotoreeks voornamelijk vanuit een wetenschappelijke intentie, 
toch kan niet ontkend worden dat in zijn werk een zekere invloed 
merkbaar is van de landschapsschilderkunst en de negentiende 
eeuwse picturale fotografie van zijn tijd. Ook Charlier - beeld 79b 
en 80b - heeft getracht de informatieve, documentaire en weten-
schappelijke waarde voorop te zetten. hij hechte duidelijk veel 
belang aan een respectvolle omgang met de natuur, historische 
waarheid en menselijke waarden. “Geen ‘enscenering’ van de 
realiteit, bij Charlier komt het beeld in zekere zin op het moment 
van de opname vanzelf tot stand. De fotografie biedt hier geen 
metafoor van de werkelijkheid maar een objectieve opname van 
een staat van zijn.”202  jan Kempenaers - beeld 79A en 80A - koos 
er alvast bewust voor zijn eigen stempel te drukken op het derde 
deel van de collectie. seizoensloze landschappen, koelte en afstan-
delijkheid tonen een ijl beeld die Kempenaers eigen is. bovendien 
heeft hij soms de kadrering aangepast, waardoor de horizon vaak 
lager komt te liggen.203  Vervolgens werd zijn werk tentoongesteld 
in een kunstmuseum wat het fotografisch archief letterlijk een 
kunstzinnige wending geeft, naast haar oorspronkelijk wetenschap-
pelijke context. Dit is iets wat ook zijn voorgangers Bernd en Hilla 
bechers nastreefden. “‘Liberating’ documentary photography 
from a tradition of scientific argumentation, narration and direct 
engagement opened the possibility for new references, for instance 
art history.”204  Kempenaers richt door zijn aangepaste kadrering 
en kleurfoto’s de aandacht op de compositie van het landschap in 
zijn geheel, eerder dan het al dan niet verdwijnen van een bepaalde 
plantensoort. net zoals in zijn werk over de Antwerpse havenu-
itbreiding bleek, kan ook hier elke foto apart gelezen worden als 
‘tableau’. op die manier wint zijn fotoreeks niet alleen aan belang 
door zijn relevantie binnen dit herfotografieproject, maar krijgt elke 
foto ook op zich een eigen betekenis.205   
na het werk van elke fotograaf afzonderlijk besproken te hebben, 
wordt het dus duidelijk dat de homogene indruk van ‘recollect-
ing landscape’ toch plaats moet maken voor een meer hybride 
opvatting: “Ongetwijfeld behoort de benadering van elke fotograaf 
voor een stuk tot de tijd waarin zijn werk tot stand komt: Massart 
construeert een wetenschappelijk coherent beeld, Charlier laat 
het landschap het beeld binnenstormen, kempenaers creëert een 
beeldscherm.”206  de collectie kan dus niet langer enkel benaderd 
worden vanuit haar documentair karakter. het samenbrengen van 
deze fotoreeksen draagt nog veel meer in zich. Pieter uyttenhove, 
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die zelf meewerkte aan de kritische studie van deze collectie, merkt 
op dat ondanks de subjectiviteit die elke fotograaf er bewust of 
onbewust heeft ingelegd, de collectie dankzij haar accumulatie en 
continuïteit in de tijd, het statuut van observerend oog krijgt. hij 
gaat zelfs verder: “een collectie als die van Massart-Charlier-
kempenaers evolueert van een panoramisch observatie-instrument 
naar een intelligente geheugenbank die het voorwerp van zijn 
kennis transformeert: ‘Recollecting Landscapes’.”207  Vervolgens 
wordt op zoek gegaan naar welke scenario’s kunnen worden afge-
leid uit het geheel van de reeksen. dit zowel in de zin van ‘recon-
structie’ om te achterhalen wat er zich tussen de periodes van de 
fotoreeksen heeft afgespeeld, als in de zin van ‘extrapolatie’, die 
zich gaat richten op wat er zich na 2004 zou kunnen afspelen. “als 
het landschap een ongeschreven scenario in zich draagt, biedt dit 
wellicht ook houvast als we ons dit landschap in de toekomst wil-
len voorstellen. een landschap is een territorium van intenties.”208  
Men stelt zich zelfs de vraag of er nog een beeld van de wereld 
mogelijk is?209  
Lucy Lippard spreekt over herfotografie en haar stijgende toepass-
ing sinds te laatste jaren. hierbij merkt ze op dat het contrast van 
oud en nieuw vaak resulteert in ofwel een ‘lost wilderness’ ofwel 
omgekeerd in een ‘gone back to nature’.210  hiermee haalt ze me-
teen aan waarin het werk van ‘recollecting landscape’ wezenlijk 
verschilt van de herfotografie in ‘Promenade au fil de la boucle’211  
die langsheen de ring van la Petite ceinture werd toegepast tus-
sen 1889 en 1991 en is opgenomen in het geschiedkundig boek 
‘la saga de la Petite ceinture’ - reeds aangehaald in het ‘klassiek’ 
spoor van dit deel.212 hiernaast kunnen nog tal van verschillen 
worden opgemerkt, zoals het feit dat ze bij de herfotografie van la 
Petite ceinture geen vast kader en vaste tijdstippen vooropstellen. 
er werd duidelijk minder over nagedacht. binnen de gedachtegang 
van lucy lippard klopt het inderdaad dat de reeks Massart-charli-
er-Kempenaers duidelijk een zeker verlies van het Vlaamse natu-
urlandschap aankaart. ‘wildernis’ is natuurlijk een groot woord. 
bij ‘recollecting landscapes’ toont Massart natuur die reeds werd 
bewerkt door menselijke ingrepen. het onderscheid is duidelijk, 
deze herfotografie laat een andere evolutie zien dan die van la 
Petite ceinture. deze laatste sluit eerder aan bij de ‘gone back 
to nature’ evolutie. naast de oprukkende natuur die hier en daar 
tevoorschijn komt, zien we ook verschillende vormen van leegte, 
ruïne en menselijke afwezigheid. indien la Petite ceinture nog en-
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kele jaren zo zou blijven liggen, zou het nog meer zichtbaar worden 
hoe het beton wordt open gerukt door de natuurlijke ondergrond 
die de macht probeert over te nemen. of niet? Kan op basis van 
deze reeks eveneens een toekomstig scenario worden afgelezen? 
hoe de toekomst van de onbepaalde stedelijke ruimte van la Petite 
ceinture eruit ziet, is meteen ook dé grote vraag die momenteel on-
beantwoord blijft. er blijkt toch ergens een nostalgische ondertoon 
in deze fotoreeks te sluipen. opgenomen in het geschiedenisboek 
van bruno carrière, maakt het deel uit van een historisch onder-
zoek. de hele evolutie van de treininfrastructuur en haar verval 
wordt besproken. Men spreekt zelfs van ‘la mort’ wanneer ze de 
periode tussen 1938 en 1991 bespreken, wat toch een negatieve 
connotatie laat uitschijnen en zo nostalgisch terugblikt naar ‘wat 
ooit geweest is’. hier en daar zien we zelfs in de recentere foto’s 
dat reeds enkele stationsgebouwen gerenoveerd werden.213  Zal de 
evolutie opnieuw keren? wordt de weg naar ‘gone back to nature’ 
stopgezet en een omkering gemaakt richting ‘lost wilderness’? de 
herfotografie van la Petite Ceinture lijkt alvast geen neutraal ver-
toog te houden. lucy lippard geeft daarenboven nog een kritische 
opmerking omtrent (her)fotografie: “in order to illuminate place 
not only for the artist but for others, photography must be more 
than a vignette or a series of vignettes. It must offer a sufficiently 
thorough and multi-layered view to function as a visit or revisit to 
the place itself. in a series - whether in a book or not - one image 
can inform another and images and texts can inform one another, 
extending the sense of presence beyond the individual framed view. 
But without generous caption information, even series can become 
simply handsome glimpses of a place that disappears from con-
sciousness as fast as it disappears from sight.”214 interessant hier 
is haar oproep naar een ‘multi-layered view’. hierbij pleit ze zelfs 
voor een combinatie van foto en tekst, die de verschillende beteke-
nissen die in een foto of een reeks foto’s kan schuilen te achterha-
len. ‘recollecting landscape’ is hier alvast een geslaagd voorbeeld 
van. Bij de herfotografie van la Petite Ceinture gaat het eerder de 
verkeerde kant op. Aan de fotoreeksen zelf wordt weinig tot geen 
tekst toegevoegd. hier een daar vind je korte fragmenten tekst, die 
enkel in vorm van legende duidelijk maken waar en wanneer de 
foto’s genomen werden. natuurlijk bevat het boek nog andere delen 
die wel uitgebreide teksten neerschrijven, maar deze halen enkel de 
geschiedenis van la Petite ceinture als treininfrastructuur aan, wat 
dus weinig als ‘multi-layered’ kan worden beschouwd. 
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‘recollecting landscapes’ toont opnieuw een manier waarop fo-
tografie, of in dit geval herfotografie, een kritische apparaat vormt 
om over de stedelijke ruimte te gaan reflecteren. Het werk van 
verschillende fotografen wordt samengelegd en laat hun eigen bee-
ldvorming, die soms enige subjectiviteit in zich draagt en hiermee 
‘hun kijk op’ het landschap laat zien, samenkomen in een geheel 
die objectief kan beoordeeld worden. het geheel van de reeksen 
spoort zo aan de ongeschreven scenario’s te ontdekken die zich 
tussen en na de fotoreeksen kunnen afspelen. een samenraapsel dus 
van al dan niet afzonderlijke ‘afbeeldingen’ van het landschap die 
in hun geheel intelligent kunnen samenwerken en de ‘verbeelding’ 
laat spreken wat de geschiedenis en toekomst van het gefotogra-
feerde landschap betreft. 
Wanneer we dit met mijn fotografisch werk van la Petite Ceinture 
vergelijken, vallen er misschien wel enkele parallellen te trekken. 
In beide delen valt eveneens een vorm van herfotografie op te 
merken. Al gaat het hier over een zeer korte tijdspanne, het geheel 
strekt zich slechts uit over een drietal weken. Verschillende plekken 
worden verscheidene keren gefotografeerd vanuit een vastgelegd 
kader, dit met het doel de bewegingen die zich voordoen op de ver-
laten treinsporen te kunnen vastleggen. wel bleek het kader achter-
af soms minder strategisch gekozen, aangezien je vanuit een ander 
standpunt ook de veranderende graffiti zou kunnen waarnemen. 
Omdat het graffitigebeuren op toevallige basis plaatsgreep, kon 
ik op voorhand niet voorspellen welk kader hiervoor het best zou 
uitkomen. Dit vormt enigszins een nadeel van de herfotografie, 
want eens het kader gekozen, wordt het moeilijk hier nog veel van 
af te wijken. de foto’s die genomen werden met de ‘sténopé’ ble-
ken bovendien moeilijk een vast kader aan te houden. ten gevolge 
van wind en de soms wat onnauwkeurige positie, resulteerde het 
primitief fotografisch werk in een reeks beelden die minder chrono-
fotografische kwaliteiten – van belang binnen de ‘kunst’ van de 
herfotografie – bevatte. Op de digitale foto’s daarentegen wordt 
duidelijk hoe allerlei voorwerpen tevoorschijn komen, verdwijnen 
of gewoon verplaatst worden. hier vallen geen menselijke person-
ages te bespeuren en toch wordt door de herfotografie bewezen dat 
er duidelijk menselijke aanwezigheid op te merken valt. want wie 
zou anders die voorwerpen doen verschijnen, verdwijnen en bewe-
gen? Opnieuw kan dus met deze vorm van herfotografie bepaalde 
scenario’s worden aangehaald en gereconstrueerd, door zich te 
gaan afvragen wat er zich tussen deze verschillende foto-opnames 
afspeelt. wel lijkt deze collectie te klein en te kort van duur om 
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al aan extrapolatie te doen, maar het de idee van herfotografie die 
de toekomst van onbepaalde stedelijke ruimte zou kunnen gaan 
aflezen, naar het voorbeeld van ‘Recollecting Landscapes’, lijkt 
alvast een interessante strategie. 

wiM cuYVers en MArc de bliecK, teKst en FotoGrAFie 
in sAMensPel
in het voorgaande werd lucy lippard aangehaald in verband met 
het belang van een ‘multi-layered view’ omtrent fotografie en de 
efficiëntie van tekst in combinatie met fotografie om in staat te zijn 
de gefotografeerde plek als het ware te kunnen ‘(her)betreden’.215  
het titelloos boek van architect wim cuyvers en fotograaf Marc 
de blieck doorbreekt hierin alvast alle grenzen. in de loop van dit 
thesisonderzoek, kreeg ik van wim cuyvers een mail216 toegestu-
urd waarin hij mij met veel passie uitlegt hoe het boek tot stand 
kwam. op het einde van de jaren ’90 ging hij samen met studenten 
architectuur van sint-lucas Gent op zoek naar informele ontmoet-
ingsplekken langs de autosnelweg in belgië. Vervolgens hebben ze 
toen een inventaris gemaakt van al die plekken; parkings, restau-
rants, tankstations, etc. wim cuyvers besliste om dit werk aan 
Marc de blieck te tonen, die snel overtuigd was en deze plekken 
hierop volgend fotografisch vastlegde - beeld 81, 82 en 83. “Marc 
ziet zijn foto’s terecht niet als illustraties bij het onderzoek, maar 
als autonome fotografie.”217  Vervolgens heeft wim cuyvers aan 
de hand van deze foto’s de tekst geschreven. dit resulteerde in een 
boek waar tekst en beeldmateriaal elkaar raken. het boek werd 
namelijk zo opgevat dat het noch een achterkant, noch een voor-
kant heeft. je kan als het ware beginnen lezen vanuit twee richt-
ingen. op de ene kant beginnen de foto’s van Marc de blieck die 
in horizontale richting werden afgedrukt en meteen al op de cover 
beginnen. op de andere kant begint de tekst die eveneens al van 
op de cover start maar deze keer in verticale richting werd geprint. 
Vervolgens is er iets heel merkwaardigs aan de hand met de tekst. 
de tekst bestaat namelijk uit verschillende delen; een architectuur-
verhaal, speleologie, parameters van de homo-ontmoetingsplekken 
langs autosnelwegen, lichaamsgeuren, romanfragmenten, rockfrag-
menten, jeugdherinneringen. deze delen werden verknipt en door 
elkaar gemonteerd. Om het geheel nog wat extra te compliceren 
werd deze verknipte tekst vertaald in het engels door lee Preedy. 
halverwege  verandert de tekst opeens in het nederlands. “Dat is 
een ‘gespiegelde’ vertaling die ik maakte van de engelse tekst: de 
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gespiegelde vertaling stelt alles in vraag wat in de engelse tekst 
gesteld werd, maakt passief wat actief was etc. Mijn ‘echte – on-
vertaalde’ tekst zit dus niet in het boek.”218  dit ‘boekenspel’ wordt 
overigens nog voortgezet door tekeningen van de ontmoetingsple-
kken langs de autosnelweg, die wim cuyvers gemaakt heeft. die 
zijn telkens op de rug van elk katern in het boek verwerkt. om die 
echt goed te kunnen zien, zou je het boek als het ware moeten stuk-
scheuren. “het boek is gemaakt om ongecompliceerd te lezen, voor 
wie die moeite kan opbrengen kan het ‘werken’.”219  
wat fascinerend is bij het lezen van het boek, is dat je als het 
ware opgenomen wordt en binnentreedt in het ‘universum’ van de 
informele (homo)ontmoetingsplek langs de autosnelweg. door op 
verschillende manieren hierover te vertellen en dit bovendien op 
een zeer chaotische manier te doen, bekijk je het verhaal voort-
durend vanuit verschillende perspectieven. wanneer hij bijvoor-
beeld de lichaamsgeuren aanhaalt, lijkt het alsof je plots in een 
‘close-up’ de dingen kan meebeleven. net alsof je zelf aanwezig 
bent daar achter die mysterieuze struiken en deelneemt aan het 
spannende en soms wat erotisch getinte gebeuren. even later lijk je 
dan weer vanop een afstand naar de struiken te kijken en te observ-
eren hoe de communicatie tussen de homo’s en andere avonturiers 
verloopt. de roman- en rockfragmenten maken het geheel sterk 
poëtisch waardoor je in een soort van fantasiewereld terecht komt. 
de speleologie daarentegen laat je mee de spanning beleven die 
homo’s en anderen meemaken wanneer ze aan het struikenspel 
deelnemen. je voelt de afwisseling tussen een benauwd gevoel en 
een gevoel van vrijheid, maar ook wordt je tijdens het lezen het 
‘gevaar’ die ze lopen om ‘betrapt’ te worden, gewaar. een gevoel 
dat tegelijk als positief en negatief ervaren wordt. dit alles wordt 
op geregelde tijdstippen objectief en op een theoretische manier 
benaderd om zo het gebeuren in een groter architecturale context te 
plaatsen. het verknippen van de tekst is niet zomaar een beslissing 
wat de vormgeving betreft, maar is wel degelijk een strategie om 
de hele beleving van de plek aan de lezer over te brengen. boven-
dien wordt dit nog extra versterkt door foto’s in het geheel op te 
nemen. wanneer je het werk van Marc de blieck bestudeert, valt er 
op het eerste zicht weinig op te merken. het lijken banale beelden 
van lege parkings, lege grasperken met struiken op de achter-
grond. er valt bovendien geen mens te bespeuren en toch bevatten 
de beelden veel meer informatie dan je denkt. hoe langer je de 
beelden bekijkt, hoe meer het duidelijk wordt dat er wel degelijk 
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iets aan de hand is met die plekken. hier en daar zie je sporen van 
aanwezigheid verschijnen; padje van plat gewandeld gras, opening 
in de struiken, auto, papieren zakdoekjes, blikjes, etc. bovendien 
wordt soms een voyeuristische blik gecreëerd, alsof je kijkt vanuit 
iemands ogen die het geheel ‘afloert’. 
in dit werk van wim cuyvers en Marc de blieck kan duidelijk 
gesproken worden van een geslaagde ‘multi-layered view’. het 
fotografisch werk toont een reeks beelden die alles behalve ‘uitbee-
ldingen’ zijn van wat het boek wil vertellen. de foto’s nodigen je 
uit om je in te beelden wat er zich daar in die struiken zou afspe-
len. opnieuw wordt je aangemoedigd de ‘verbeelding’ te laten 
spreken. dit is wat wim cuyvers heeft gedaan bij het schrijven van 
zijn tekst. hij heeft werkelijk zijn ‘verbeelding’ laten spreken. hij 
schrijft bovendien de tekst op een zodanige manier neer, dat het 
ook het verbeeldingsvermogen van de lezer tot het uiterste drijft. 
Zonder telkens op letterlijke manier aan te halen wat er daar precies 
gebeurt, wordt je op tal van verschillende manieren meegenomen 
in het verhaal. 
deze casestudie vormt een prachtig voorbeeld van waar we binnen 
dit onderzoek naar op zoek zijn. ondertussen hebben we al twee 
media besproken die worden ingezet ter exploratie en representatie 
van onbepaalde stedelijke ruimte. In het experimenteel spoor wordt 
eveneens ernaar gestreefd deze media over een nieuwe boeg te goo-
ien en op zoek te gaan naar hoe door middel van tekst en fotografie 
ook een vorm van beleving van de plek kan worden opgenomen 
en vertaald. de vraag is nu of deze notie van beleving nog verder 
kan gedreven worden? Moet er niet gezocht worden naar een ander 
medium die de ruimtelijke ervaring en beleving nog meer in zich 
kan opnemen en vertalen? 

TEKST EN FOTOGRAFIE VERSUS DANS

“Of course we are all aware that photographs lie, but combined 
with language – the other source of all our misconceptions – they 
are what we have to work with.”220  deze kritische opmerking 
van lucy lippard toont de notie van onbetrouwbaarheid die in 
de media tekst en fotografie schuilt. Al is in het voorgaande al 
aangetoond dat de ‘waarheid’ niet altijd letterlijk moet getoond of 
verteld worden, om iets van ‘waarheid’ naar voor te brengen. Vaak 
wordt de notie van werkelijkheid beter via het ‘verbeelden’ dan het 
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letterlijk proberen ‘uitbeelden’ van die werkelijkheid gerealiseerd. 
Bovendien stelt Lucy Lippard dat de media tekst en fotografie dé 
media zijn waarmee moet gewerkt worden. bestaan er dan geen al-
ternatieven? Moet er niet gezocht worden naar een medium die nog 
verder kan gaan dan wat de media tekst en fotografie in zich dra-
gen? wat bijvoorbeeld met de bijna onoverbrugbare afstand die het 
kader in de fotografie creëert tussen toeschouwer en gefotografeerd 
subject? “Photographer Mark klett says his goal is to ‘lessen the 
distance one often feels when looking at landscape photographs. 
The longer i work, the more important it is to me to make photo-
graphs that tell my story as a participant, and not just an observer 
of the land.”221  Binnen mijn experimenteel fotografisch werk van 
la Petite ceinture wordt enigszins gezocht naar het doorbreken van 
die afstand en getracht mijn beleving van de plek aan de toeschou-
wer over te dragen. dit wordt vooral versterkt door de zwart-wit 
foto’s die het spiegelbeeld tonen en als het ware de ‘coulissen’ vor-
men van de kleurfoto’s. bij de kleurfoto’s blijft een zekere afstand 
bewaard en lijk ik eerder de positie van ‘observer’ in te nemen. de 
zwart-wit reeks toont mijn positie van fotograaf eerder als ‘partici-
pant’ binnen het geheel. de zwart-wit foto’s dragen een notie van 
‘tijd’ in zich, door de primitieve fototechniek van de ‘sténopé’ die 
een langere belichtingstijd vraagt. op die manier wordt duidelijk 
in welke omstandigheden ik, als fotograaf, mij bevond. Zo zijn 
de zwart-wit beelden al dan niet scherp ten gevolge van de ho-
eveelheid zonlicht en de aanwezige wind. bovendien wordt in 
de loop van de reeks duidelijk dat ik niet meer alleen in de plek 
aanwezig ben, maar vergezeld wordt door een tweede compagnon. 
de zwart-wit foto’s brengen iets mysterieus met zich mee, waar-
door mijn bevreemdend gevoel en beleving kan worden vertaald 
naar de toeschouwer. willem elias haalt een interessant aspect 
aan van de fotografie: “De vrijheid van onze blik is het gevolg van 
het feit dat wij lichaam en ogen kunnen bewegen. Het fixeren van 
een fotografische blikstilstand verhoogt nog deze vrijheid, omdat 
de terugblik mogelijk wordt.”222  Maar hier voegt hij aan toe: “De 
wijze waarop de dingen visueel verschijnen, hangt wezenlijk samen 
met de wijze waarop wij ons ten opzichte van ze situeren, immers: 
diegene die ziet, kan het zichtbare slechts bezitten als hij ervan 
bezeten is, als hij er deel van is; en wie is er meer deel van dan 
de fotograaf?”223  deze vraagt neigt mij er toe te gaan nadenken 
over een alternatief medium die het aspect van ‘participant’ en 
beleving nog meer in zich kan opnemen. hierbij denk ik spontaan 
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aan het medium dans. Vreemd wel dat willem elias dit zelf niet 
aanhaalt, want hij lijkt in het volgende citaat toch wel zeer sterk 
de link naar dit alternatief medium te leggen: “De kunstfotograaf 
kijkt niet met een dominerende blik van op afstand, maar beweegt 
zich als dansend lichaam binnenin het zichtbare. zijn foto’s zijn een 
choreografisch neerslag van de zichtbaarheid. De gedachte van de 
vrijheid van de blik, die voortvloeit uit de bewegingsvrijheid van 
het ziende lichaam, komt overeen met de praxis van de fotograaf. 
Door zijn fotochoreografie toont hij ons het fotogenieke van de 
dans van de wereld.”224  hierbij haalt hij zelfs een cruciaal aspect 
aan van de ruimte waarin we ons vandaag bevinden. Met de ‘dans 
van de wereld’ duidt hij op de manier waarop stedelijke ruimte 
gekenmerkt wordt door de notie van ‘beweging’. de hedendaagse 
architectuur is stroomondersteunend, stroomversterkend, egalis-
erend geworden.225  Misschien kan dergelijke stedelijke ruimte 
beter onderzocht worden door in deze stroom mee te bewegen of 
net tegen deze egaliserende stroom in te gaan en de ‘werkelijke’ 
beweging van een plek te gaan ontdekken. de Franse danseres julie 
Desprairies spreekt over ‘mouvement des lieux’226  en laat haar 
bewegingen hierdoor inspireren - beeld 85. Ze is bovendien niet 
de enige die haar inspiratie zoekt in de stedelijke ruimte die haar 
omringt. 
in het volgende deel van dit onderzoek wordt dieper ingegaan 
op het medium dans en de manieren waarin ze een interessant 
alternatief kan vormen binnen de exploratie en representatie van 
onbepaalde stedelijke ruimte. Aangezien dit medium binnen de 
stedenbouw eerder ongebruikelijk is, wordt hier een blanco pa-
gina aan het ‘klassiek spoor’ toegevoegd. een manier om letter-
lijk duidelijk te maken dat er (nog) geen materiaal bestaat die het 
medium dans inzet ter exploratie van la Petite Ceinture. Wel wordt 
binnen het ‘experimenteel spoor’ eigen werk getoond waarin ik mij 
als architect-choreografe op de verlaten treinsporen ga begeven en 
op die manier probeer te ontdekken welke meerwaarde dans kan 
bieden aan het geheel van dit onderzoek.
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     3
rePresentAtie VAn lA Petite ceinture AAn de hAnd VAn het MediuM 

dAns



      
       LUIK   ii KLASSIEK SPOOR

      
       LUIK   i EXPERIMENTEEL  SPOOR



BiNNeN DiT SPOOR wORDeN MijN eiGeN eRvaRiNGeN OMTReNT La PeTiTe CeiNTuRe NeeRGeSChReveN. 

hieRBij wORDT aLS TekSTvORM GekOzeN vOOR eeN MeeR veRhaLeNDe STRuCTuuR. DiT OM De NOTie vaN Be-

LeviNG STeRkeR NaaR BOveN Te LaTeN kOMeN. waNT BeLeviNG STaaT CeNTRaaL BiNNeN heT exPeRiMeNTeeL 

ONDeRzOek. MeT De MeDia TekST, FOTOGRaFie eN DaNS wORDT DaN OOk GezOChT NaaR eeN aNDeRe MaNieR 

OM ONBePaaLDe RuiMTe Te GaaN exPLOReReN eN RePReSeNTeReN. TeLkeNS kOMT De NOTie vaN SuBjeCT eN 

zijN BeLeviNG iN De RuiMTe STeRk aaN BOD. heT veRhaaL LOOPT veRDeR OveR De DRie MeDia, Die STeeDS 

De eRvaRiNGeN BeSChRijFT TijDeNS eNeRzijDS heT NeMeN vaN De FOTO’S eN aNDeRzijDS heT MakeN vaN De 

FiLMOPNaMeS. Deze LaaTSTe wORDeN DaN OOk iNGezeT aLS eeN MaNieR OM De DaNS eN BeweGiNGeN iN La 

PeTiTe CeiNTuRe Te ReGiSTReReN. heT exPeRiMeNTeeL SPOOR kaN OP Die MaNieR aLS ééN GeheeL wORDeN 

BeSChOuwD.

bij de eXPlorAtie en rePresentAtie VAn de stedelijKe ruiMte VAndAAG, wordt binnen de steden-
bouw en Architectuur GebruiKelijK erVoor GeKoZen oM de ruiMte te GAAn AnAlYseren en Voor 
te stellen AAn de hAnd VAn Allerlei KAArtMAteriAAl, Foto’s, teKst en derGelijKe Meer. hierbij 
stAAt Alles behAlVe het subject en Zijn beleVinG centrAAl. de ruiMte wordt objectieF Geob-
serVeerd en ooK Zo weerGeGeVen. Men GAAt er eerder VAn uit dAt beleVinG en subject PAs nA de 
VoltooiinG VAn AnAlYse, ontwerP en uitVoerinG KoMen. 
in wAt VolGt wordt onderZocht hoe de ruiMte VAn lA Petite ceinture VolGens dit ‘KlAssieK’ 
sPoor wordt GeëXPloreerd en GerePresenteerd. hierbij wordt beroeP GedAAn oP AnAlYtisch 
onderZoeK uitGeVoerd door APur (het beFAAMde Atelier PArisien d’urbAnisMe), PAris Projet, 
door GePc (GrouPeMent d’etudes de lA Petite ceinture) en PublicAties VAn lA Ville de PAris 
(MAirie de PAris), VAn rFF (rÉseAu FerrÉ de FrAnce), VAn sncF (sociÉtÉ nAtionAle des cheMins de 
Fer FrAnçAis), VAn AsPcFr (AssociAtion sAuVeGArde Petite ceinture et de son rÉseAu FerrÉ), 
Actions ArtistiQues de lA Ville de PAris en Groene PArtijen ZoAls deVe (direction des esPAces 
Verts et de l’enVironneMent), les AMis des jArdins du ruisseAu, etc. ooK wordt beroeP GedAAn 
oP Andere wetenschAPPelijKe literAtuur die de ruiMte VAn lA Petite ceinture besPreKen, 
ZoAls het GeschiedenisboeK ‘lA sAGA de lA Petite ceinture’. tenslotte wordt GebruiK GeMAAKt 
VAn PersdocuMenten dAterend VAn 1989 tot nu, GePubliceerd door Verschillende KrAnten 
en tijdschriFten: le PArisien, le Monde, le journAl du diMAnche, le Moniteur, l’eXPress PAris, 
l’huMAnitÉ. ZurbAn, lA Vie du rAil, telerAMA, le FiGAro, FrAnce culture, lA croiX en FrAnce 
soir. deZe docuMenten, sAMenGebrAcht in een ‘dossier de Presse’ door PAVillon d’ArsenAle, 
sPitsen heel VAAK toe oP Allerlei debAtten en discussies die hieroMtrent binnen de steden-
bouw worden GeVoerd.

de film ‘lieux inaccoutumés’ die bij dit experimenteel spoor van deel 3 hoort, kan bekeken 

worden aan de hand van de dvd die bij deze thesis werd gevoegd. indien er zich problemen 

zouden voordoen, kan de film ook online terug gevonden worden door ‘lieux inaccoutumés’ 

in Youtube in te tikken;  http://www.Youtube.com/watch?v=-t1bdvbpsqa



zOekTOChT NaaR ‘iMaGe De La viLLe’

De eerste opdracht voor het vak ‘via Cinéma’ was ondertussen al een tijdje achter 
de rug. ik dacht terug aan de spelende kinderen en de leuke dag die ik had beleefd 
tijdens mijn prille ontdekkingen van la Petite Ceinture. Nu kon de echte filmervar-

ing beginnen. De eindopdracht bestond erin een ‘image de la ville’ neer te plaatsen. 
hoe en waar je dit zou doen, was volledig vrij. ik moest niet lang nadenken voo-

raleer ik besloot met de ruimte van la Petite Ceinture verder te werken, aangezien 
die mij zo sterk bleef fascineren. Bovendien leek het mij een interessante invalshoek 

om een beeld van Parijs te kunnen tonen aan de hand van de weinige onbepaalde 
stedelijke ruimte die nog overblijft. zo maakte ik tijdens mijn driedaagse alvast van 

de gelegenheid gebruik om reeds enkele intrigerende ruimtes vast te leggen. Dit lev-
erde een opeenvolging van filmmateriaal op die een boeiend verslag weergaven van 

wat ik tijdens mijn driedaagse allemaal had ontdekt. Waar ik zou filmen, was mij 
ondertussen al duidelijk, maar op welke manier ik dit zou doen, dat was de vraag. 

Tijdens het bekijken van de reeds verzamelde beelden viel op dat ik enkel van op een 
afstand de ruimte van la Petite Ceinture had benaderd. Tijdens mijn driedaagse had 

ik mij er inderdaad nog niet op durven wagen het gebied daadwerkelijk binnen te 

blAnco
Binnen het klassiek spoor bestaat geen werk die het medium dans inzet ter explora-
tie en representatie van la Petite ceinture. 

treden. Dit was dus de volgende stap. ik pikte er de meest fascinerende plekken uit 
en besloot deze vastberaden van binnenuit te gaan ontdekken.

 
La PeTiTe CeiNTuRe vaN BiNNeNuiT

Op dat moment, nog voor mijn hele fotoavontuur, had ik slechts één ruimte van la 
Petite Ceinture van binnenuit gezien. het was alvast een intense ervaring om op 

mijn eentje in de schaduwrijke oorden, grenzend aan ‘Parc des Buttes Chaumont’, 
rond te dwarrelen. ik had het avontuur overleefd, dus was ik ervan overtuigd dat ik 

het niet bij die ene ruimte mocht laten. zo besloot ik terug te keren naar de plek 
tussen Porte de Clignancourt en Porte de la Chapelle in het noorden van de stad, 

waar ik een andere ingang had opgemerkt tijdens mijn driedaagse. Dit was de plek 
waar ik later nog vaak zou terugkeren om een deel van mijn fotoreeks vast te 

leggen. ik arriveerde bij het punt waar de afbakening werd onderbroken en ob-
serveerde voorzichtig de omgeving. Op het eerste zicht was er alvast niemand te 

bespeuren. Toch was ik wat terughoudend, want tien meter verder was er een 
kraakpand met een opening in de muur. waarschijnlijk lag daar wel één of andere 
dakloze in te slapen. Geen idee hoe die zou reageren moest hij mij op ‘zijn’ terrein 

329



ontdekken. ik was nu eenmaal helemaal tot daar gekomen en besloot om toch mijn 
kans te wagen. ik klom over het muurtje doorheen de opening in het net. Mijn 
voetstappen tussen de bergen afval maakten behoorlijk wat lawaai. indien er 

iemand aanwezig was, zouden ze mij alvast opmerken. ik ging naar rechts en zag in 
de verte een tent staan. Nieuwsgierig wandelde ik verder om dit van dichterbij te 
gaan bekijken. Ik filmde alles wat ik op mijn weg tegenkwam. Nog voor ik de tent 

bereikte, merkte ik nog een tweede tent op die zich tussen twee pilaren van de brug 
had geïnstalleerd. iets verder lag ook een matras met slaapzak. Toen verscheen 

plots een man op de sporen. hij kwam niet uit de tent, maar kwam van achter de 
bocht in de verte aangewandeld. hij had een plastieken zak bij zich, vol met lege 

flessen. Geen idee wat hij daar mee van plan was. Wanneer we elkaar kruisten, 
sprak ik de man aan en vroeg hem wat er achter de bocht nog te zien was. hij 

vertelde me dat er weinig te beleven viel, buiten enkele mensen die zich hier en daar 
een plaatsje hadden toegeëigend. ik probeerde hem nog wat meer over de plek te 

vragen, maar hij was wat terughoudend en besloot al snel zijn tocht verder te zetten. 
Ondertussen was ik bij de tent aangekomen. Tal van objecten stonden errond 

geplaatst; droogrek, kleren, emmer, slaapzak, etc. zelfs zijn schoenen stonden 

buiten. het was alvast duidelijk dat er werkelijk iemand in de tent aanwezig was. ik 
keerde terug van waar ik gekomen was en besloot om ook het kraakpand bij de 

ingang eens van wat dichterbij te gaan bekijken. Maar vooraleer ik terug bij de 
ingang stond, merkte ik nog een andere man op die verscholen zat onder de 

schaduw van de brug. Ook hij had zich geïnstalleerd tussen twee pilaren, maar deze 
keer zonder tent. Met kartonnen wanden had hij er zijn hoekje afgebakend en lag hij 

er uitgestrekt neer. verbaasd dat er iemand voorbij wandelde, tilde hij zijn hoofd 
omhoog en toen pas had ik door dat daar werkelijk iemand lag. hij gaf me een 

uitnodigende blik en dus stapte ik naar de man toe. ik vertelde hem dat ik hier kwam 
filmen voor een opdracht voor school en vroeg hem waarom hij zich hier genesteld 

had. Met een sigaret in de hand vertelde hij me dat hij geen plaats had om te wonen 
en hij het hier wel een aangenaam plekje vond om zich terug te trekken. hij voelde 
er zich goed, omringd door het lawaai van het voorbijrijdende verkeer en kwam er 

tot rust, in de mate van het mogelijke. Bovendien kon men hem hier niet snel komen 
lastig vallen, beweerde hij. Ook vroeg ik hem of er iemand in het kraakpand aan-

wezig was. hij zei dat ze er pas kort na de middag langskwamen, maar dat ik toch 
moest opletten. Blijkbaar waren ze met meerderen en stonden ze ervoor bekend 
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mensen te beroven. Op dat moment was het nog vroeg in de morgen, dus besloot ik 
toch snel nog even mijn kans te wagen, al had ik wel behoorlijk wat schrik. ik nam 

afscheid van de man en vertelde hem dat we elkaar vast nog wel eens zouden 
terugzien, aangezien ik hier sowieso wel een aantal keren zou terugkeren om mijn 
opdracht af te werken. hij glimlachte en wenste me alvast veel succes toe met de 

opdracht. Daarna stapte ik voorzichtig naar de opening in de muur en was meteen 
opgelucht dat er niemand viel te bespeuren. wel was het daar duidelijk iemands 

slaapplaats. De kleine ruimte achter de opening lag vol met matrassen en dekens. 
Ook buiten lag het vol met voorwerpen en rommel. waarschijnlijk dingen die ze hier 

en daar hadden meegepikt. ik wandelde verder op de sporen tot aan het begin van 
een tunnel en merkte er enkele jonge mannen op die volop graffiti aan het spuiten 
waren. Met mijn camera in de hand, vroeg ik of ik hen mocht filmen. Ik kreeg hun 

toestemming op voorwaarde dat ik hun gezicht niet in beeld bracht. ze wilden alle 
bewijsmateriaal vermijden want ze voerden er tenslotte een illegale praktijk uit. ze 

vertelden mij dat het meeste van de graffiti in de omgeving hun verdienste was. Ik 
was van plan om verder te gaan aangezien in het verlengde van de sporen de 

indrukwekkende kolommenruimte verscholen lag. Tijdens mijn driedaagse had ik 

die toevallig ontdekt door een parking binnen te stappen, maar toen kon ik die niet 
vandaaruit betreden. ik was alvast enthousiast om daar eens te kunnen door wande-

len. De graffitispuiters waarschuwden me wel en zeiden dat ik voorzichtig moest 
zijn. ze noemden de plek niet gevaarlijk, maar toch vonden ze het geen goed idee er 

helemaal alleen naar toe te gaan. je weet tenslotte nooit wie je tegenkomt. Nu, het 
was nog vroeg, op dat tijdstip kon er mij niet meteen veel overkomen. Daar hoopte 

ik tenminste op. wanneer ik verderliep, merkte ik dat er werkelijk overal rond me 
heen graffiti was gespoten. Zelfs op de smalle betonnen omheining die de sporen 

afbakenden. even verder trad ik de kolommenruimte binnen. wat een magische 
beleving. alleen al het steeds veranderende perspectief, gecreëerd door het ritme 

van de kolommen, zorgde voor een intense ruimtebeleving. het deel waar de sporen 
van la Petite Ceinture verder liepen, was ongeveer één meter lager gelegen. De 

netten die deze ruimte van de rest afbakenden, lagen er chaotisch en volledig 
verscheurd bij. het koste mij dus niet veel moeite om van deze sporen naar de 

andere sporen over te stappen. in de verte zag ik het hele sporennetwerk in verschil-
lende knooppunten samenkomen. het maakte er de ruimte alleen nog maar sublie-

mer op. Plots hoorde ik een goederentrein aankomen. Niet zeker of de andere sporen 
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al dan niet functioneerden, ging ik snel aan de kant. Maar het was vals alarm, de 
goederentrein volgde het traject die naast het kolommencomplex gelegen was. het 

maakte de hele ervaring des te spannender. Ook ging ik eens een kijkje nemen naar 
de tent die enkelen daar hadden neergezet. alweer viel er weinig beweging te 

bespeuren. Blijkbaar kwam ik op een rustig moment van de dag. Misschien maar 
best ook. ik was ten slotte op een vreemde, verscholen plek en helemaal alleen. Op 

het einde van de kolommenruimte was er een soort van stationsgebouw. ik kon 
duidelijk van hieruit niet meteen verder wandelen, dus besloot ik terug te keren. 

wanneer ik op mijn terugweg nogmaals de jonge mannen kruiste, vertelde ik hen 
over mijn bewondering voor de coole plek die ik net gezien had. vol trots zeiden ze 

dat ook daar de meeste graffitikunstwerken van hen waren. Ik kon uit hun enthousi-
asme aflezen dat ze ook een sterke fan waren van de kolommenruimte. Ze speelden 

zelfs met het ritme van de kolommen om zo woorden in 3D te maken, door de letters 
afzonderlijk op de kolommen neer te schrijven. Fascinerend hoe ver ze hier in 

gingen. Ik bedankte hen voor de babbel en dat ik hen mocht filmen en zette vervol-
gens mijn tocht verder. vooraleer ik de uitgang opzocht, besliste ik ook nog snel 

even een kijkje te gaan nemen in de andere tunnel die zich aan de overkant bevond. 

De sporen maakten er een bocht waardoor je het einde van de tunnel niet kon zien. 
ik besliste wat verder te wandelen, want ik was benieuwd wat ik achter de bocht zou 

ontdekken. Toch stopte ik na enkele meters want het werd behoorlijk donker en ik 
had net niet het lef om mij nog dieper in de schaduw te begeven. Met het besef dat ik 

nogal gevaarlijk bezig was, draaide ik me snel om en besloot vervolgens terug te 
keren naar de opening in het net waarlangs ik was binnengeglipt. 

De volgende plek die ik wou binnentreden was gelegen ter hoogte van Boulevard 
Poniatowski bij Porte de Charenton. ik herinnerde mij het labyrintische stations-

gebouw omgeven door een gigantisch sporennetwerk. Toen ik er diezelfde dag nog 
aankwam, wandelde ik langs de drukke Boulevard, op zoek naar een opening in 

de omheining om het gebied te kunnen betreden. er waren nog steeds werken aan 
de gang, dus hier en daar lag de omheining er wat erbarmelijk bij en raakte ik dus 

zonder al te veel moeite binnen. Op mijn weg naar het vervallen stationsgebouw 
kwam ik twee zwarte katten tegen. verwonderd keken ze me aan, precies alsof ik 

een bedreiging vormde voor hun territorium. ik droomde verder over een univer-
sum waarin de dieren het van de mens hadden overgenomen en nu over de wereld 
van la Petite Ceinture waakten. ik had alvast niet veel nodig om er mijn verbeeld-
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ing te laten spreken. even verder kwam ik aan bij het stationsgebouw. het niveau 
van la Petite Ceinture lag boven het niveau van het imposante sporennetwerk. Tal 

van treinen raasden er onder mijn voeten voorbij. ik stapte het trapje op die leidde 
naar de ingang van het gebouw. jammer genoeg was de deur op slot. Ontgoocheld 
probeerde ik toch een manier te vinden om een glimp van de binnenkant te kunnen 

opvangen. ik dacht misschien langs de buitenkant via de trappenkoker ergens te 
kunnen binnenglippen, maar het niveauverschil was te groot en bovendien was het 
ook te gevaarlijk om zich op de sporen te begeven waar nog steeds tal van treinen 

voorbijreden. wel merkte ik plots een opening op onderaan de deur. ik richtte de 
lens van mijn camera naar de opening en kon zo een blik van het interieur opvan-

gen. Net achter  de opening stond trouwens een spuitbus. Duidelijk was het anderen 
wel al gelukt om het gebouw binnen te gaan. ik ging terug naar buiten en wandelde 

richting het hek die dwars over de sporen was aangebracht tegen de constructie 
van een brug en die zo dus het traject van la Petite Ceinture onderbrak. Ook daar 

kon ik via een opening zien wat er zich achter de afsluiting afspeelde. Opnieuw 
hadden daklozen zich er de ruimte onder de brug toegeëigend en hadden ze er hun 

tenten opgesteld. De kleurrijke graffiti van de omringende muren, het groen die zich 

tussen de sporen nestelde en het invallende zonlicht zorgden voor een fenomenaal 
beeld. het zag er best idyllisch uit om daar even uit te rusten. al laat ik het nu 

wel behoorlijk rooskleurig klinken. verder dan de omheining kon ik niet gaan, dus 
besliste ik terug te keren en de andere richting van het sporentraject af te wandelen. 
ik zag in de verte opnieuw het ruïneus betonnen gebouw liggen die me tijdens mijn 
driedaagse reeds was opgevallen. Opgebouwd uit twee grote cilinderkokers, was ik 

benieuwd wat er zich daar nu afspeelde. voorzichtig benaderde ik het gebouw en 
kon ik van achter de struiken binnenkijken. er viel niet meteen iemand te bespeuren, 
het zag er zelfs behoorlijk verlaten uit. vol lef stapte ik door de struiken heen en met 
mijn camera in de hand besloot ik om wat rond te snuisteren. hoe dieper ik het ter-
rein binnenwandelde, hoe meer het me duidelijk werd dat die plek er dan toch niet 

zo verlaten bijlag. achter het betonnen gebouw stonden nog twee andere gebouwen, 
waarvan één gebouw iets spookachtigs in zich had. Opnieuw ging mijn fantasie de 

vrije loop. als ik er nu aan terug denk, besef ik dat ik werkelijk privéterrein was bin-
nengestapt. Terwijl ik de beelden registreerde, maakte ik mij snel uit de voeten om 

te vermijden dat er iemand mij plots zou opmerken. Daarna keerde ik terug richting 
Boulevard. ik wandelde verder en dacht plots terug aan de oude trein, gelegen op 
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de sporen, waar een organisatie onderdak bood aan daklozen. het was iets ver-
der langs de Boulevard gelegen en ik was vastberaden deze keer een toelating te 

bekomen. ik stapte naar iemand van het personeel toe en die verwees me door naar 
één of ander bureau. Omdat de verantwoordelijke niet aanwezig was, moest ik er 

een brief schrijven ter motivatie waarom ik de oude trein graag eens van binnenin 
wou bekijken. Dit deed ik dan ook, al merkte ik dat het niet veel ging uitmaken. 

Tijdens mijn terugweg filmde ik onopvallend nog wat de buitenkant. Ondertussen 
begon de avond te vallen en dus besloot ik naar mijn vertrouwde campus terug te 

keren. Ik was alvast benieuwd of ik deze keer geslaagd filmmateriaal had verzameld.    

eN TOeN GiNG ik DaNSeN

Mijn film begon alvast vorm te krijgen, vooral wat de keuze van de plekken betreft. 
Toch zaten er nog tal van dingen fout. Vooral de manier van filmen was vrij moe-
ilijk om te beslissen. Met de camera in de hand leek het interessant om vanuit het 
standpunt van de ‘binnendringer’ de ruimte van la Petite Ceinture weer te geven. 

het grillige patroon van de sporen waarop ik moest wandelen, zorgde ervoor dat het 
beeld heel sterk bewoog en vermoeiend was om naar te kijken. Bovendien moest er-

gens nog duidelijker worden wat ik met mijn film precies wou vertellen. Er ontbrak 
nog een bepaalde aanzet.

Voor mijn ontwerp van het vak scenografie werkte ik rond een site in Ieper die 
gekenmerkt werd door een onderbroken autosnelweg. Omdat deze plek in België 

gelegen was, besloot ik ook voor dit vak een filmpje te maken om de kwaliteiten van 
de ruimte aan mijn professoren in Parijs te kunnen laten zien. ik werkte bovendien 

rond een scenografie voor een dansperformance en zo vroeg ik aan enkele van mijn 
vriendinnen of ze geen zin hadden om aan mijn filmpje mee te werken. Door hen in 
de plek te laten bewegen en dansen, kon ik zo de scenografische kwaliteiten van de 
ruimte beter vastleggen. De site in ieper was eigenlijk ook een soort van onbepaal-

de stedelijke ruimte. Oorspronkelijk was het namelijk de bedoeling de autosnel-
weg door te trekken richting de kust, maar de werken werden stilgelegd omdat het 

verlengde van het a19 tracé een bekend oorlogsslagveld doorkruiste. Bij deze werd 
nog net een brug aangelegd, maar die leidt nergens naartoe en is dus in onbruik 

geraakt. een fenomenale plek om een dansopvoering te laten plaatsvinden. Omdat 
ik veel plezier had beleefd aan het maken van dit filmpje, besloot ik dit ook eens aan 
anne Philippe, mijn professor van het vak ‘via Cinéma’, te tonen. wat ik op dat mo-
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ment nog niet wist, was dat zij zelf ook werkt rond het filmen van dans en de relatie 
tussen dans en plek. Bij het zien van mijn filmpje, was ze meteen laaiend enthousi-

ast. zo moedigde ze me aan om ook rond dans te gaan werken voor mijn eindop-
dracht rond la Petite Ceinture. ze overtuigde me zelfs de twee locaties te combin-
eren en beide landschappen tegenover elkaar te plaatsen in mijn film. En voila, ik 
was vertrokken. eindelijk had ik een invalshoek gevonden om la Petite Ceinture te 

gaan weergeven. Bovendien had ik veel plezier beleefd aan mijn filmpje in Ieper, dus 
ik zag het volledig zitten om hierin verder te gaan. Natuurlijk ging het deze keer niet 

om het naar boven brengen van de scenografische kwaliteiten die de plek in zich 
draagt, maar ging ik eerder op zoek naar bewegingen die de ruimte van la Petite 

Ceinture en mijn beleving ervan konden ‘vertalen’. hierbij liet ik me enerzijds 
inspireren door de vele ervaringen die ik er had opgedaan. Ondertussen had ik ook 

mijn foto-opdracht afgewerkt. Dus het aantal keer dat ik in la Petite Ceinture was 
geweest, begon al te tellen. anderzijds liet ik me inspireren door het moment zelf. 

hoe ik me er voelde en wat de plek in mij deed oproepen. ik had een voetstuk voor 
mijn camera bij en koos zo telkens een positie uit waar ik het beeld wou registreren. 

ik drukte op record en ging voor de lens gaan staan. Mijn dans bestond vooral uit 

improvisaties, geïnspireerd door de plek waarin ik mij bevond. zo duwde ik me aan 
tegen de muur, liet ik me op de grond vallen, ging ik mij tussen de sporen gaan leg-
gen, klom ik over de hekken heen, etc. wanneer ik me niet helemaal op mijn gemak 
voelde, bewoog ik sneller doorheen de ruimte. het was een samenraapsel van wat 

ik er reeds had meegemaakt en wat de plek op dat moment in mij provoceerde. Door 
mij tegen de muur, grond, sporen aan te drukken probeerde ik de plek volledig in mij 

te laten opnemen. als twee lichamen die met elkaar in contact traden en onderling 
gingen communiceren. het was een nieuwe manier om la Petite Ceinture te gaan 
exploreren. kortom, wat voor mij het meest relevant was binnen dit onderzoek is 
niet hoe ik la Petite Ceinture door middel van het medium film probeerde weer te 

geven. Mijn filmopdracht moet eerder als een vertrekpunt beschouwd worden. Het 
interessantste binnen dit experiment was net hoe met behulp van het medium dans 

een onbepaalde stedelijke ruimte kon worden geëxploreerd en gerepresenteerd. het 
einde van mijn erasmus ervaring was ondertussen aangebroken. ik moest de ruimte 

van la Petite Ceinture achter me laten. De talrijke belevenissen die ik er heb meege-
maakt, zou ik alvast nooit meer vergeten.
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       LUIK   iii BUITEN KLASSIEK SPOOR TREDEN

    NOTIE VAN BELEVING EN MEDIUM DANS  
      IN EEN BREDER KADER GEPLAATST

    CASE STUDIES

    ONTMOETINGEN EN KRITISCHE 
      TERUGBLIK



HET DERDE LUIK VAN DEZE THESIS BESTAAT UIT KRITISCHE REFLECTIES EN BIJKO-

MEND THEORETISCH MATERIAAL DIE HET MEDIUM IN KWESTIE BESPREEKT EN TEGEL-

IJK BEVRAAGT. ER WORDT GETRACHT OM ‘OUT OF THE BOx’ TE DENKEN WAARDOOR 

HET DERDE LUIK STEEDS START MET HET MOTTO ‘BUITEN KLASSIEK SPOOR TREDEN’. 

HIERMEE WORDT NAGEGAAN HOE MEN OVER LA PETITE CEINTURE SPREEKT IN AN-

DERE LITERATUUR DIE GEEN DEEL UITMAAKT VAN HET STEDENBOUWKUNDIG ONDER-

ZOEKSMATERIAAL. ZO WORDT GEKEKEN WAT DEZE ‘MEER’ OF ‘ANDERS’ VERTELLEN 

DAN IN HET ExPERIMENTEEL EN KLASSIEK SPOOR TE ONTDEKKEN VALT. BINNEN HET 

DERDE LUIK WORDT VERVOLGENS OOK DIEPER INGEGAAN OP STEDENBOUWKUNDIGE 

CONCEPTEN EN DE PROBLEMATIEK ROND ONBEPAALDE STEDELIJKE RUIMTE. STEEDS 

OPNIEUW WORDT GETRACHT TE ONTDEKKEN OP WELKE MANIER HET BESPROKEN ME-

DIUM EEN ROL KAN SPELEN IN DE ExPLORATIE EN REPRESENTATIE VAN DERGELIJKE 

RUIMTE. DAARENBOVEN WORDEN OOK VERSCHILLENDE POTENTIES EN CASE STUDIES 

BESPROKEN DIE HET AANGEHAALDE THEORETISCH KADER TOEPAST OP CONCRETE 

EN INSPIRERENDE VOORBEELDEN. IN HAAR GEHEEL KAN HET DERDE LUIK DAN OOK 

BESCHOUWD WORDEN ALS ‘KRITISCH OOG’ DIE EVENEENS IN CONFRONTATIE WORDT 

GEBRACHT MET BEIDE VOORGAANDE LUIKEN EN ZO OP HET DUBBEL SPOOR TERUGB-

LIKT VANUIT DE THEORETISCH OPGEDANE KENNIS.



SNAPSHOT 1

BUITEN KLASSIEK SPOOR TREDEN

AnAlYse ‘lieuX inAccoutuMÉs’
“etre danseur, c’est choisir le corps et le mouvement du corps 
comme champ de relation avec le monde, comme instrument de 
savoir, de pensée, et d’expression.”227  deze woorden sluiten aan 
bij mijn overtuiging dat dans in staat is een vorm van kennis en 
ervaring over te dragen. Daarom koos ik ervoor binnen het experi-
menteel spoor de ruimte van la Petite Ceinture te gaan exploreren 
aan de hand van het medium dans. Als architect-choreografe ga ik 
de relatie lichaam/ruimte gaan aftasten om zo een gezicht – beschr-
ijving – schaal van de plek te bekomen. Wel moet worden vermeld 
dat ‘Lieux inaccoutumés’ ook beelden bevat uit een plek gelegen 
in ieper. het gaat om een stuk autosnelweg die nooit in gebruik 
werd gesteld. beide onbepaalde stedelijke ruimtes heb ik in mijn 
film tegenover elkaar gezet en hun landschappen in elkaar laten 
overvloeien. binnen dit onderzoek wordt enkel verder ingegaan 
op de beelden die in la Petite ceinture werden genomen. het is 
reeds duidelijk dat de ring niet door één bepaald beeld kan worden 
weergegeven. op die manier heb ik ook getracht aan de verschil-
lende aspecten van de ruimte uitdrukking te geven. de vraag is nu 
in hoeverre dit al dan niet op dezelfde manier en in dezelfde graad 
van relevantie gebeurt in vergelijking met het medium tekst en fo-
tografie? Vooraleer we de verschillende media naast elkaar kunnen 
leggen, moet er dus eerst gekeken worden welke benaderingen aan 
bod komen. dit wordt aan de hand van volgende snapshots geana-
lyseerd - ‘Lieux inaccoutumés’ kan bekeken worden aan de hand 
van de dVd die bij deze thesis werd gevoegd. indien er zich prob-
lemen zouden voordoen, kan de film ook online terug gevonden 
worden door ‘Lieux inaccoutumés’ in Youtube in te tikken.
bij snAPshot 1 zien we een eerste beeld genomen in Parijs, in de 
omgeving van ‘Parc des buttes chaumont’. Van op een afstand 
wordt naar de lagergelegen sporen gekeken. dit is een plaats in de 
stad waar de ‘wereld van la Petite ceinture’ zich blootgeeft. de 
twee lagen van stad en ‘anti-stad’ zijn  duidelijk te zien. de sporen 
verdwijnen in de donkere schaduw van de tunnel. naast de mensen 
die wandelen op de brug, ligt het er onder de brug eerder verlaten 
– leeg bij. 
snAPshot 2 werd op dezelfde locatie genomen, maar deze keer 
wordt vanuit de ruimte van la Petite Ceinture gefilmd, kijkend in de 
richting van de bovenliggende stad. Vanuit een schaduwplek zien 
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we in het daglicht van de stad de mensen over de brug wandelen en 
de auto’s voorbijrazen. het beeld waarbij het spel van de wolken-
hemel en het invallend zonlicht de kijker bijna verblindt, laat het 
mysterieuze – magische aspect van de plek naar boven komen. 
bij snAPshot 3 bevind ik mij deze keer in de donkere tunnel-
ruimte, nog steeds op dezelfde locatie. in de verte zie je duidelijk 
beweging van een bende jongeren die er rondhangen en volop de 
tunnelmuren aan het volspuiten zijn. naast het artistiek – graffiti 
aspect wordt hier dus ook sterk menselijke aanwezigheid get-
oond. Vanuit de verte zie je mij gehaast voorbijlopen, alsof ik op de 
vlucht ben voor iets. de plek wordt zo ook benaderd als verboden  
- taboe – gevaar – avontuur.  het is niet meteen duidelijk waar 
ik vandaan kom en waar ik naartoe loop. het felle licht die op het 
einde van de tunnel naar binnen valt, toont de jongeren als vage 
schimmen, wat terug iets mysterieus - magisch met zich mee-
brengt.
in snAPshot 4 wordt eveneens een overdekte ruimte getoond, al 
is die ruimte deze keer veel groter en overweldigender. boven-
dien werd dit beeld op een andere locatie genomen, in de buurt 
van Porte de clignancourt en Porte de la chapelle. het ritme van 
de kolommen, de sporen en de verlichting laat de rijkheid van de 
treininfrastructuur en haar landschap zien. hiermee wordt het as-
pect van geschiedenis – patrimonium – ruïne – nostalgie in beeld 
gebracht. bovendien wordt de ruimte nog intenser ervaren door 
de kleurrijke sporen die op de kolommen werden aangebracht. la 
Petite ceinture laat opnieuw zijn artistiek – graffiti kenmerk naar 
boven komen.
op snAPshot 5 zie je mij alleen langs een muur vol graffiti be-
wegen. door mijn lichaam tegen de muur aan te drukken, tracht 
ik de ruimte beter de begrijpen en probeer ik mijn eigen weg in de 
wereld van la Petite ceinture te vinden. het geeft me een gevoel 
van vrijheid – ontsnappen aan de drukte van de stad. deze indruk 
leunt dicht aan bij het aspect van verboden – taboe – gevaar – 
avontuur. er ligt een volledig nieuwe wereld aan mijn voeten, 
klaar om ontdekt te worden.
in snAPshot 6 wordt de plek op een brutale manier als verboden – 
taboe – gevaar – avontuur ervaren. Mijn lichaam ligt in een zeer 
kwetsbare positie. het feit dat de sporen niet meer functioneren, 
verhindert niet een onrustig gevoel te weeg te brengen. deze keer 
werkt het perspectief van de ruimte nog veel overweldigender dan 
in snapshot 4 en vormt het bijna een ‘eerbetoon’ aan de architec-
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turale ruimte van de spoorinfrastructuur. bij deze komt ook weer 
de notie van geschiedenis – patrimonium – ruïne – nostalgie 
aan bod. opnieuw wordt het artistiek – graffiti spel in dit beeld 
duidelijk. de combinatie van licht en schaduw samen met het ritme 
van de pilaren die oneindig lijken verder te rijken, mee met de rich-
ting van de sporen, brengt ook hier een mysterieuze – magische 
indruk met zich mee. 
snAPshot 7 toont een ander perspectief van de kolommenruimte. 
Mijn lichaam beweegt met vallen en opstaan doorheen de ruimte, 
alsof ik opnieuw mijn eigen weg probeer te vinden, helemaal op 
mijn eentje. een plek waar ik kan doen wat ik ook maar wil doen. 
Zo komt opnieuw de notie van vrijheid – ontsnappen naar boven, 
die tegelijk samenhangt met het aspect van verboden – taboe – 
gevaar – avontuur. 
in het voorlaatste beeld van la Petite ceinture, snAPshot 8, bevind 
ik mij nogmaals in een tunnelruimte. op de achtergrond zie je ook 
het omliggende sporenlandschap. opnieuw zoek ik er mijn plek en 
mijn manier van bewegen om mijn beleving en de ruimte te kunnen 
vertalen. dit beeld draagt veel aspecten in zich. het groen zoekt 
er zijn weg tussen de sporen en lijkt binnenkort het geheel steeds 
meer te domineren. Natuur – biodiversiteit – ecologie – wande-
ling is dus aan de orde.  de rijkheid van de architecturale ruimte 
toont ook de waarde van geschiedenis – patrimonium – ruïne 
– nostalgie. opnieuw ben ik alleen in de donkere schaduw van 
de tunnel wat het aspect verboden – taboe – gevaarlijk – avon-
tuurlijk aankaart. in de verte zie je langs beide kanten de sporen 
verderlopen, links opnieuw in de vorm van een tunnel. de vraag 
reist meteen; wat zou er zich daar afspelen? Mysterie – magie ten 
top. hiernaast krijgt ook het artistiek – graffiti aspect opnieuw de 
aandacht. 
snAPshot 9, het laatste beeld genomen in la Petite ceinture, toont 
hoe ik over de hekken kruip, terug de stad in. de informele in-/uit-
gang wordt zo getoond en wijst meteen op het nodige lef dat hierbij 
gepaard gaat. Zo wordt nogmaals de notie van verboden – taboe 
– gevaar – avontuur duidelijk. ik lijk ook hier te zoeken naar een 
vorm van vrijheid – ontsnapping. wegvluchten van het drukke 
stadsleven of soms ook van het gevaarlijke leven in de ‘anti-stad’. 
op de voorgrond ligt tal van rommel en toont la Petite ceinture 
vanuit zijn trash – vuil – sluikstorten aspect. ook komt de notie 
van artistiek - graffiti terug duidelijk in beeld. 
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uit deze beeldanalyse kan worden geconcludeerd dat de graad van 
relevantie, wat de verschillende benaderingen van la Petite cein-
ture betreft, anders verdeeld zijn dan wat in de teksten en foto’s van 
het klassiek spoor terug te vinden valt. Binnen dit experimenteel 
onderzoek van het medium dans komt het aspect van verboden – 
taboe – gevaar – avontuur het meest aan bod. wel komt dit over-
een met het neerschrift van mijn eigen ervaringen uit het experi-
menteel spoor van deel 1.228 dit lijkt logisch aangezien het medium 
dans net wordt ingezet om uitdrukking te geven aan de beleving 
van de plek en een poging die plek te ‘vertalen’. 
het punt die als tweede het meest aan bod komt is het artistiek 
– graffiti aspect. deze benadering is eveneens sterk aanwezig 
in mijn fotografisch werk uit het experimenteel spoor van deel 
2. wanneer men zich werkelijk in de ruimte van de kleine ring 
begeeft, valt deze kleurrenrijkdom  niet weg te denken. bovendien 
komt hier in ‘Lieux inaccoutumés’ nog een nieuw aspect aan bod, 
dat van vrijheid – ontsnappen. dit wordt vooral duidelijk aan 
de manier waarop ik mij doorheen de ruimte beweeg. dit aspect 
hangt uiteraard sterk samen met dat van verboden – taboe – gevaar 
– avontuur. Ook het aspect mysterieus – magisch wint aan be-
lang. bovendien valt er op de beelden opnieuw weinig menselijke 
aanwezigheid op te merken. Toch duidt de graffiti en afval op het 
feit dat er wel degelijk activiteit op de sporen heerst. deze dub-
belheid maakt het geheel nog des te mysterieuzer en bevreemdend, 
aangezien men zich afvraagt of ik daar helemaal alleen ben in 
de sporenruimte of niet? dit alles wijst nogmaals op de beleving 
van de plek in haar totaliteit, die met het medium dans sterk kan 
worden overgedragen. 
binnen dit deel over medium dans hebben we enkel en alleen 
het experimenteel spoor die la Petite Ceinture in beeld brengt. 
Aangezien er binnen het klassiek spoor nog niet met het medium 
dans werd gewerkt om la Petite ceinture te representeren, wordt 
dit spoor afgebeeld aan de hand van een blanco pagina. Vervolgens 
lijkt het interessant dit experimenteel onderzoek te gaan situeren 
binnen reeds bestaande werken die zich toespitsen op dans en be-
weging in de ruimte/plek.
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NOTIE VAN BELEVING EN MEDIUM DANS IN EEN 
BREDER KADER GEPLAATST

Uit voorgaand experimenteel onderzoek blijkt duidelijk dat het 
medium dans met haar notie van beleving een relevante bijdrage 
kan leveren binnen de exploratie en representatie van onbepaalde 
stedelijke ruimte. in het volgende deel wordt een theoretisch 
kader opgebouwd waarbinnen de relatie tussen de plek en de 
expressievormen van dans onderzocht en beschreven worden. Op 
die manier wordt de werking en rol van het medium dans duidelijk 
en kan vervolgens een kritische blik geworpen worden op het 
voorgaand experimenteel spoor. Wat bovendien opvalt binnen dit 
discours, is dat enkele belangrijke figuren - zoals Guy Debord, 
Archigram, Stalker, Lynch, etc. – die reeds werden aangehaald in 
deel 1229 omtrent de problematiek rond onbepaaldheid in de steden-
bouw, opnieuw aan bod zullen komen. deze protagonisten deden 
ons namelijk inzien dat we moeten losbreken uit de gebruikelijke 
manier van exploreren en representeren om op een interessante 
manier met onbepaalde stedelijke ruimte om te gaan. in het vol-
gende zal nogmaals blijken dat ook zij de notie van beleving en 
ervaring sterk vooropstellen en op die manier duiden op wat het 
medium dans voor de stedenbouw kan betekenen. “The deficiency 
of words, symbols and visual information is that they cannot com-
municate experience from one person to another. we can agree to 
agree, but there remains only mutual incomprehension.”230  Zoals 
reeds aangehaald in deel 1231, staat Archigram bekend voor hun 
zoektocht naar nieuwe communicatiemogelijkheden binnen archi-
tectuur. Ze duiden op de zieltogende conditie van de conventionele 
architecturale communicatie bestaand uit lectuur, planning en het 
architecturaal nieuwsblad. diana taylor, een Amerikaanse profes-
sor in ‘Performance studies’ spreekt over het belang van perform-
ance en hoe dit medium meer kennis kan bevatten dan wat in tekst 
en documenten in het algemeen te vinden valt. hierbij maakt ze 
een onderscheid tussen ‘the archival’ waarbij binnen deze thesis de 
media tekst en fotografie behoren, en ‘the repertoire’ waarbij het 
medium dans kan gerekend worden. “archival memory exists as 
documents, maps, literary texts, letters, archaeological remains, 
bones, videos, films, cd’s, all those items supposedly resistant to 
change. The repertoire enacts embodied memory; performances, 
gestures, orality, movement, dance, singing – in short, all those 
acts usually thought of as ephemeral, nonreproducible knowledge. 
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Repertoire, etymologically ‘a treasure, an inventory’, also allows 
for individual agency, referring also to ‘the finder, discoverer’ 
and meaning ‘to find out’.”232  Zo kan volgens haar het medium 
dans gezien worden als een manier om kennis en betekenis te 
gaan ‘ontdekken’. diana taylor ziet performances dan ook steeds 
verbonden aan een specifieke site: “intelligible in the framework 
of the immediate environment and issues surrounding them.”233  
de schotse cultureel antropoloog Victor turner spreekt over de 
oorsprong van performance en gelooft in hun universaliteit. hij 
beweert dat een volk elkaar kon begrijpen en groeien doorheen 
hun performances. Maar hiertegenover bestaat ook het geloof in 
de geconstrueerdheid en kunstmatigheid van performance. iets wat 
opgelegd is en ingaat tegen echtheid en waarheid. de vraag kan 
worden gesteld hoe dit alles in zijn werking gaat, hoe dans kennis 
kan inhouden en overdragen? Moet er bovendien een onderscheid 
gemaakt worden in het zelf beleven en exploreren van de ruimte 
tegenover kijken naar iemand die de ruimte beleeft en exploreert?

PAssieF beleVen
“Mais moi, Socrate, la contemplation de la danseuse me fait 
concevoir bien des choses, et bien des rapports de choses qui, 
sur-le-champ, se font ma propre pensée, et pensent, en quelque 
sorte, à la place de Phèdre.”234  hiermee drukt de Franse dichter 
Paul Valéry in zijn ‘l’Âme et la danse’ uit hoe het observeren van 
een danseres, hier meer bepaald het personage van Phèdre, je aan 
het denken kan zetten en hoe men zelfs in staat is zich in de plaats 
van de danseres te stellen. Zo spreekt de Franse schrijfster, criticus 
en danshistoricus laurence louppe over een zekere intensiteit die 
dans in zich heeft. “La danse comme poétique du mouvement ne 
vaut ni par l’originalité ni par la configuration spatio-temporelle 
de ce dernier, mais par l’intensité de l’expérience qui le porte et 
qu’il transporte.”235  hierin is het woord ‘transporte’ dus van groot 
belang. dit duidt op de kracht van dans om ook ervaring ‘over te 
dragen’. de beweging vormt zo de link tussen de intentie van de 
danser en hoe we die intentie vervolgens waarnemen.236  de vol-
gende vraag luidt dan hoe een dergelijke performance kan worden 
geregistreerd om zo het medium dans te kunnen vastleggen en haar 
belichaamde kennis over te dragen aan anderen? Mijn beleving om-
trent la Petite Ceinture werd geregistreerd in de film ‘Lieux inac-
coutumés’. is dit voldoende om mijn ervaring en opgedane kennis 
over te dragen aan de buitenwereld? diana taylor spreekt er als 
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volgt over: “a video of a performance is not a performance, though 
it often comes to replace the performance as a ‘thing’ in itself. The 
video is part of the archive; what it represents is part of the reper-
toire. embodied memory, because it is live, exceeds the archive’s 
ability to capture it.”237  hiermee duidt ze op de moeilijkheid die 
verbonden is aan het medium van dans en de notie van belev-
ing. hoe kan deze verworven kennis worden vastgelegd? ook het 
Italiaans creatieve onderzoeksnetwerk ‘Stalker’ reflecteert hierover. 
Zoals reeds aangehaald, bestaat hun onderzoeksveld uit negatieve 
ruimte, het interstitiële en de marge, achtergelaten ruimtes of ge-
bieden in transformatie. dit alles plaatsen ze onder de noemer van 
‘Actual territories’ omdat ze vooral de focus willen leggen op wat 
ze kunnen ‘worden’. Ze duiden op de moeilijkheid om dergelijke 
ruimtes intelligent en conceptueel weer te geven omdat ze connec-
ties met het heden missen en daarom vreemd zijn aan de eigentijdse 
taal. “Their conscious presence cannot come about by direct expe-
rience, they are to be physically witnessed rather than represented. 
The archive of experiences is the only form of mapping possible for 
these ‘actual Territories’.”238   bovendien leven we vandaag in een 
steeds maar toenemende gemediatiseerde wereld, wat ook een sterk 
effect heeft op onze manier van ervaren en communiceren. Archi-
gram probeert hiermee om te gaan en gaat op zoek naar een manier 
om media positief in te zetten. Media en beeld wordt ingezet als 
tool om de architecturale verbeelding te bevrijden en zo ook het 
publiek aan te trekken. Ze laten zich niet beïnvloeden door de 
oprijzende publiciteit maar maken van ‘media’ een ‘architecturaal 
medium’. “what remained compelling about archigram’s work for 
progressive architects was the possibility of an architecture without 
architecture, organizing experience without incarcerating it.”239  
ook bij hen staat de notie van ervaring en beleving van de ruimte 
centraal, maar meer bepaald van een onbestaande, imaginaire 
ruimte. hierin verschillen ze dus van dit onderzoek, waarin op zoek 
gegaan wordt naar manieren om een bestaande onbepaalde ruimte 
te gaan exploreren en representeren. Bovendien wordt het gebruik 
van media en beleving ook bekritiseerd: “The depersonalization 
of direct experience by the media and information systems places 
sensory barriers between the designer and the environment that 
inhibit the visualization and understanding of landscapes as real 
places.”240  deze kritiek wordt geuit binnen het onderzoek naar de 
identiteit van een plek. het gevaar zou liggen in het potentieel van 
de media om ons inzicht, begrip en bewustzijn van een plek en de 
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omgeving te doen afnemen. Zo wordt dus gepleit voor een actieve 
beleving van de ruimte, waarbij aanwezigheid en deelname binnen 
de exploratie van ruimte wordt vereist.

ActieF beleVen
“C’est la question de l’enregistrement, la différence entre la trace 
passée et la trace actuelle produite par l’événement en cours. 
aujourd’hui, la vidéo de danse peut tenir lieu de notation, de rap-
pel à investir autrement. Mais ce n’est pas plus de l’événement. Du 
reste, souvent la caméra ne sait pas où se mettre. Donc, produire 
du langage, soit. Mais pour qu’il vive, il faut pouvoir y entrer et 
en sortir avec son corps”241  Met deze woorden drukt de Franse 
filosoof en psychanalist Daniel Sibony zijn bedenkingen uit op het 
vlak van passieve beleving wat dans betreft. hij ziet het vastleggen 
van dans aan de hand van een video aanvaardbaar als manier om 
het te bewaren, maar toch onvoldoende om het dansevenement 
werkelijk te doen ‘leven’. is het dan als het ware voldoende om 
aanwezig te zijn waar het evenement plaatsgrijpt en ernaar te ki-
jken? of wordt er verwacht ook werkelijk mee te dansen vooraleer 
je een bepaalde beleving kan ervaren? “Mais c’est sur ‘l’actant’ de 
l’art – sur le danseur – qu’opère l’action originaire - cathartique 
ou interprétante. Sur le public en revanche, elle fait l’effet d’une 
impression, d’une prise à témoin; c’est différent de l’essentiel 
remaniement que produit l’interprétation, où le sujet lui-même 
s’engage.”242  daniel sibony pleit er werkelijk voor om zelf te 
bewegen en de beleving gewaar te worden. wanneer we enkel 
kijken naar dans, zijn we slechts getuigen die een eigen interpre-
tatie vormen van wat we zien. binnen de kunstwereld wordt vaak 
nagedacht over de manier waarop we interageren met onze omgev-
ing, hier meer bepaald met objecten. de oostenrijkse beeldhouwer 
Franz west spreekt eveneens over de grote invloed van de opko-
mende virtuele wereld die een bedreiging vormt voor de tastbare, 
fysische en fenomenologische ervaring tussen mensen, objecten en 
hun omgeving. Zijn kunstobjecten, ‘Adaptives ’ genaamd - beeld 
88, worden voorgesteld in een omgeving die het publiek uitnod-
igt om ermee te gaan interageren. “in his ‘adaptives’, he makes 
us explicitly aware of how an object’s meaning depends on how 
we interact with it. as we touch his works, interact with them and 
move them, we experience a perceptible, almost existential close-
ness to the sculptures.”243  enkel kijken en denken over objecten 
en onze omgeving blijkt volgens Franz west dus niet voldoende 
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te zijn om de verschillende betekenissen ervan te gaan ontdekken. 
ook de Amerikaanse kunstenaar bruce nauman vraagt het pub-
liek om in contact te treden met zijn kunstwerk, meer bepaald de 
‘Green light corridor (1970)’ - beeld 89. door het publiek te laten 
bewegen doorheen een smalle structuur, volledig belicht door een 
groene neongloed, wil hij vooral een verhoogd bewustzijn creëren 
tussen het lichaam van de bezoeker en de ruimte waarin hij zich 
begeeft. “here he is clearly articulating an interest in making per-
formances that attend to the process of sensing and experiencing 
instead of producing singular meanings or representations.”244  dit 
onderzoek is interessant, ook wat de ruimte van la Petite ceinture 
betreft. Zoals reeds aangetoond kan een dergelijke ruimte niet door 
één enkele representatie worden voorgesteld. de rijkheid van de 
plek ligt net in haar diversiteit en onmogelijkheid ze tot één enkele 
betekenis te reduceren. Zo wordt ook binnen het onderzoek van 
het situationisme met hun ‘naked city’ - beeld 86 - eerder gepleit 
voor een gefragmenteerde en diverse representatie van de stad, in 
plaats van het te beschrijven vanuit één getotaliseerd perspectief. 
Met Parijs als voorbeeld, plaatsen ze hun door beleving geken-
merkte ‘naked city’ tegenover het ‘Plan de Paris’. de stad wordt 
ervaren aan de hand van een bewegingsmodel die ‘dérivé’ wordt 
genoemd – reeds aangehaald in Deel 1245 - en verplaatsingen organ-
iseert rond ‘psychogeographical hubs’. deze verplaatsingen creëren 
verhalen die doorheen de tijd ontstaan zijn in tegenstelling tot de 
schijnbaar tijdloze beschrijving die in de ‘Plan de Paris’ wordt naar 
voor geschoven. “The Naked City makes it clear, in its fragmenting 
of the conventional, descriptive representation of urban space, that 
the city is only experienced in time by a concrete, situated subject, 
as a passage from one ‘unity of atmosphere’ to another, not as the 
object of a totalized perception.”246  deze woorden duiden op de 
overtuiging dat een stedelijke ruimte vanuit eigen ervaring moet 
geëxploreerd worden door zelf in die plek aanwezig te zijn en zich 
doorheen de stad te bewegen van de ene plek naar de ander. Zo kan 
volgens hen de stad niet enkel objectief en afstandelijk beschreven 
worden, want dan lijkt het alsof je de stedelijke ruimte telkens in 
haar totaliteit zou kunnen waarnemen. de notie van subject wint 
hierbij dus aan belang. 
Vervolgens kan men zich de vraag stellen hoe het observeren van 
een ruimte in zijn werking treedt? Verschilt die observatie van 
persoon tot persoon? Kevin lynch spreekt over de beeldvorming 
van de stad in zijn boek ‘the image of the city’. binnen die bee-
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ldvorming beschouwt hij niet enkel de statische en fysische delen 
van de stad, maar wijst hij erop dat de bewegende delen, met in 
het bijzonder de mensen en hun activiteiten, hierin even belangrijk 
zijn. Zo wordt het subject niet enkel als een observator van de stad 
beschouwd maar werkelijk als deelnemer die zich samen met de 
anderen in de stad begeeft. De exploratie en beeldvorming van de 
omgeving gaat volgens lynch als volgt te werk: “environmental 
images are the result of a two-way process between the observer 
and his environment. The environment suggests distinctions and 
relations, and the observer – with great adaptability and in the 
light of his own purposes – selects, organizes, and endows with 
meaning what he sees. The image so developed now limits and 
emphasizes what is seen, while the image itself is being tested 
against the filtered perceptual input in a constant interacting 
process. Thus the image of a given reality may vary significantly 
between different observers.”247  Dus de exploratie van de ruimte 
zou volgens hem wel degelijk van persoon tot persoon verschillen. 
wat kan een dergelijk subjectief oordeel dan betekenen binnen het 
stedenbouwkundig onderzoek? waar vooral naar gestreefd moet 
worden, is een zo uitgebreid mogelijke exploratie, die de diversiteit 
van een onbepaalde ruimte kan ontdekken. hoe meer indrukken 
hoe rijker de beeldvorming. Maakt het dan uit of dit nu een objec-
tieve of subjectieve indruk is die wordt ingezet? het samenbrengen 
en tegenover elkaar zetten van de verschillende observaties is wat 
de exploratie juist interessant maakt. Binnen het onderzoek van 
onbepaalde ruimte wordt niet gestreefd naar één representatie, 
aangezien haar specificiteit net ligt in haar ondefinieerbaarheid. Wel 
moet uit de exploratie blijken wat hun waarde is of kan zijn. ‘Stalk-
er’ noemt hun manier van exploreren ‘crossing’ – zoals reeds werd 
aangehaald in deel 1 omtrent het begrip ‘representatie’.248 interes-
sant hier is dat er wordt gezocht naar een evenwicht tussen de ver-
schillende indrukken die soms wat tegenstrijdig kunnen zijn. Geen 
definitie of normering, maar een poging tot het in relatie brengen 
van de verschillende observaties. Zo kan een algemeen bewustzijn 
gevormd worden zonder de exploratie tot het medium van tekst en 
kaart te moeten reduceren. ‘stalker’ wijst bovendien op het belang 
van perceptie. er wordt namelijk gepleit voor een geïntensiveerde 
waarneming waarbij men zich moet kunnen openstellen en oog 
hebben voor wat onbepaalde stedelijke ruimte te bieden heeft.249  er 
moet voorkomen worden al te snel te blijven vasthangen aan een 
bepaalde beeldvorming. elke stadsgebruiker heeft vaak een beeld 
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voor ogen die enerzijds gekenmerkt wordt door collectief geheugen 
en anderzijds door zijn of haar reeds opgedane ervaring.  dit is uit-
eraard interessant, maar toch moet men ook in staat zijn hiervan los 
te komen, om ook andere indrukken van de te exploreren ruimte te 
kunnen waarnemen. “we contend that children, for instance, with 
their urge to explore and discover, interact with their surroundings 
more actively, experimentally and uninhibitedly. They do not yet 
have any precise ideas of what a town should be like.”250 hiermee 
leunen de woorden van de duitse stadsplanners bernd Kniess en 
leonhard lagos Kohlhoff dicht aan bij waar wim cuyvers over 
spreekt. in zijn zoektocht naar de ware publieke ruimte, focust hij 
zich op de ruimte van overtreding. ook volgens hem moeten we 
kunnen denken als een klein kind, maar eerder in de zin van een 
kind die iets fout wil doen. op die manier zouden we de stad beter 
kunnen gaan ontdekken.251  niet de voorkant van de stad, waar 
alles kan gezien en gecontroleerd worden, maar net die interessante 
achterkanten, ondeugend, spannend, waar alles mogelijk is. 
een intensieve waarneming en beleving door zelf aanwezig te zijn 
en te bewegen doorheen de stedelijke ruimte, blijkt dus een inter-
essante manier om de ruimte te gaan exploreren. In het volgende 
gaan we dieper in op de manier van ‘bewegen in de ruimte’, meer 
specifiek hoe dans kan worden ingezet als architecturaal medium 
binnen het stedenbouwkundig onderzoek. het werk van de bra-
ziliaanse choreograaf Gustavo ciriaco en de oostenrijkse Andrea 
sonnberger ‘here whilst we walk (2006)’ - beeld 87 - vormt 
alvast een interessant voorbeeld. “it shows how simple and unusual 
reorganisations of bodies and their situation in space activate new 
possibilities for rethinking the urban. Creating mute assemblages 
of bodies, and dispersing them in the city, these works literally 
show dance changing places.”252  Al gaat het in dit thesisonderzoek 
niet zozeer om het ‘veranderen’ van een plaats, maar wel om die 
plaats in al haar aspecten te gaan ontdekken. dans kent alvast een 
lange geschiedenis en is sterk geëvolueerd de laatste decennia. Zo 
lijkt het interessant te gaan kijken waar de moderne en hedendaagse 
dans voor staat en wat ze vandaag kan betekenen binnen dit onder-
zoek. 

Moderne en hedendAAGse dAns, de breuK Met de 
KlAssieKe stijl
wat hedendaagse dans betreft, als stijl die tegenwoordig aan de 
orde is, lijkt hun manier van waarnemen interessant binnen dit 
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onderzoek. Vooral het ‘tastzintuig’ wordt sterk ingezet. “La vision, 
ici, s’allie avec le sens le plus développé par la danse contempo-
raine, la tactilité, afin de comprendre l’architecture corporelle. La 
main, alors, on toute autre partie du corps, peut se faire l’oeil.”253  
Al gaat het hier om het aftasten van het lichaam, toch kan dit nog 
verder gaan in het aftasten van een bestaande ruimte. Zo kun-
nen we naast alleen maar kijken, werkelijk in contact treden met 
de te exploreren ruimte, op zoek naar betekenis. Interessant aan 
de hedendaagse dansbeweging is haar verscheidenheid aan cho-
reografen. het is een dansstijl die tal van verschillende personal-
iteiten in zich opneemt en iedere choreograaf wil iets van zichzelf 
brengen en zijn identiteit laten gelden. binnen de geschiedenis van 
de dansstijlen was het niet de hedendaagse dansstijl, maar eerder 
moderne dans die zorgde voor een breuk binnen het dansdiscours. 
“Modern dance is a movement devised not for spectacular display, 
as was the ballet, not for self expression…but it is movement made 
to externalise personal authentic experience.”254  Moderne dans 
ging voornamelijk in tegen de klassieke dansstijl. Ze zette zich af 
tegen hun strenge vormen en regels die vaak traditioneel maar soms 
ook willekeurig werden vastgelegd. de opkomst van de roman-
tische dansstijl vormde reeds een tegenkanting ten opzichte van 
de koude esthetiek die de klassieke stijl kenmerkte. Zo maakten ze 
zich los van al dat formalisme en kozen ze ervoor vrije en persoon-
lijke expressie te geven aan hun emotionele ervaringen. Wanneer 
vervolgens de moderne dans ‘geboren’ werd, was dit vooral vanuit 
het doel de idealen van de romantische beweging in praktijk om te 
zetten.255 “Ce début, ce fut la découverte de la substance même de 
la danse qui, pour la dans moderne, est le mouvement. Cette décou-
verte a permis à la danse de devenir, pour la première fois, un art 
indépendant, totalement autonome, directement relié à la vie, objet 
d’une variété infini.”256  dit maakt moderne dans interessant binnen 
dit onderzoek naar media om stedelijke ruimte te gaan exploreren. 
net zoals architectuur dicht staat bij het leven en de maatschappij, 
zo kan dans relevant zijn als medium om te gaan ontdekken wat 
zich afspeelt in de stedelijke ruimte en de omgeving van de mens 
in het algemeen. ook het feit dat dans nu als een kunstvorm kan 
worden beschouwd, houdt in dat dans spreekt of toont wat moe-
ilijk in woorden kan worden omgezet.257 hierin ligt dan ook de 
oorsprong van het dansfenomeen. wanneer de primitieve mens iets 
wou uitdrukken die moeilijk in woorden te gieten viel, probeerde 
hij dit te doen via dans. Zonder dieper in te gaan op het spirituele 
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aspect die hiervan aan de basis ligt, lijkt het wel interessant zich 
af te vragen hoe dans een uitdrukking kan zijn van een bepaalde 
gedachte. een vraag die de laatste decennia vaak werd gesteld 
binnen de danswereld. “La modernité en danse consiste souvent 
à questionner ce qui semble reçu ou inscrit dans le corps.”258  in 
wat volgt wordt niet zozeer gefocust op het onderscheid die bestaat 
tussen moderne dans en hedendaagse dans. hedendaagse dans 
moet echter gezien worden als een evolutie van moderne dans en 
niet als een poging om tegen de moderne beweging in te gaan. er 
wordt beroep gedaan op teksten die handelen over beide periodes, 
aangezien de denkwijzen van beide stromingen relevant zijn binnen 
dit onderzoek. 

dAns Als MAnier VAn denKen, weten en ‘ sPreKen’
“Le corps est le miroir de la pensée.”259  is dit werkelijk zo? indien 
ja, hoe treedt dit dan in zijn werking? Anna halprin stelt zich even-
zeer de vraag. Als één van de pioniers van de hedendaagse dans, 
wou ze zoveel mogelijk grenzen doorbreken - beeld 90 en 91. Ze 
verhuisde uit de theaters, vergrootte de interactie tussen dansers 
en het publiek en introduceerde de taal van alledaagse beweging 
in haar werk. haar man lawrence halprin was een landschap-
sarchitect waarmee ze vaak samenwerkte en interessante creaties 
mee realiseerde. deze relatie danseres/architect is alvast boeiend, 
aangezien ze zich lieten inspireren door elkaars werk. Anna hal-
prin hield dan ook ten volle van experimenteren en stelde hierbij 
alvast interdisciplinariteit voorop. “j’ai entrepris la recherche de 
nouvelles directions. j’ai proposé des ateliers expérimentaux pour 
danseurs auxquels étaient conviés plasticiens, musiciens, acteurs, 
architectes, poètes, psychologues et réalisateurs de cinéma. L’idée 
d’appeler ce groupe ‘Dancers’ workshop’ m’est venue de l’école 
expérimentale du Bauhaus dans l’allemagne pré-nazie. au sein de 
notre groupe, la préoccupation était de redécouvrir les fondements 
de nos pratiques en nous libérant de toute catégorie antérieure ou 
idée préconçue.”260  doorheen haar carrière heeft ze zich steeds 
afgevraagd hoe niet alleen het verstand een beweging doet aangri-
jpen, maar ook hoe het lichaam zelf iets kan meedelen aan de hand 
van haar eigen bewegingen.261 trisha brown beschrijft alvast hoe 
vanuit een vrije impuls, gedachten worden omgezet in bewegingen: 
“au moment d’inventer, il y a une pensée, un motif, un message 
envoyé, et le corps s’emballe dans l’action. a la seconde du faire, 
il y a la même seconde de savoir et, à ce second-là, la décision 
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est prise de poursuivre ou d’essayer de nouveau. Si on choisit de 
poursuivre, si les critères sont évidents, alors certaines forces dans 
un certain axe se mettent en marche pour donner chair à la mé-
moire du premier acte. je dis ‘premier acte’, parce que l’innocence 
présente au moment de faire avant de savoir est reconquise égale-
ment. La création est de ce fait re-création. La re-création d’une 
impulsion libérée.”262   ook omgekeerd, beweert ze dat wanneer 
men dans wil verwoorden, je als het ware bijna aan het liegen 
bent.263  daniel sibony spreekt over het lichaam als middel om 
een tekst te schrijven, een textuur van bewegingen die ontcijferd 
en geïnterpreteerd moet worden aan de hand van wat het lichaam 
neerschrijft. op die manier werkt het medium dans bevrijdend en 
komen we los van wat enkel met woorden kan worden gezegd. Zo 
ziet hij dans als fysiek bewijs van woorden en hetgeen onzegbaar is 
als mentaal bewijs van dans.264  binnen zijn psychoanalyse meent 
hij ook te zeggen dat het werkpunt van dans en de mogelijkheid 
tot communiceren vertrekt vanuit ‘het zijn’: “Pour que se parlent 
et communiquent les corps et les pensées faites corps, la danse 
découvre l’importance de travailler du point de vue de l’être, plutôt 
que de l’image.”265  Zo ook speelt volgens hem elke gedachte zich 
af tussen waarneming en representatie, tussen hetgeen plots naar 
boven komt en hetgeen opgeroepen wordt door herinnering.266  de 
Franse danseres nathalie brissonnet sprak hier ook over tijdens een 
gesprek met haar in la rochelle in Frankrijk. naast haar dans-
voorstellingen, werkt ze ook met mensen die mentaal of fysisch 
gehandicapt zijn of psychotische problemen hebben. hierbij laat 
ze hen op hun eigen manier dansen, om zo hun eigen bewegingen 
naar boven te halen. ‘Andere bewegingen’ dan gebruikelijk, maar 
toch een zoektocht naar wat op een natuurlijke manier vanuit elk 
specifiek lichaam naar boven komt.  Zo haalt ze haar inspiratie ook 
uit bepaalde plekken en landschappen die haar lichaam ‘anders’ 
doen bewegen.267 hier wordt in het deel ‘ontmoetingen en kri-
tische terugblik’ dieper op ingegaan. dansen als manier om buiten 
jezelf te treden, maar ook om jezelf te leren kennen. daniel sibony 
vat het als volgt samen: “au fond, la danse est une psychanalyse 
physique; tel serait le fantasme dominant. auto-analyse même: 
conversation incessante entre mémoire et perception, dans les deux 
sens; entre oubli de soi et trouvaille de soi; entre ce qui se dit et 
ce qu’on ressent; ce que montre le geste et ce que l’on croyait.”268 
dansen kent dus als het ware een wisselwerking tussen wat we 
ondergaan en wat we erbij denken. de Amerikaanse danscriticus 
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john Martin, die de moderne beweging hielp oprijzen, laat met vol-
gende wetenschappelijke redenering het fysieke en het psychische 
samenkomen:“ils ont donné au mouvement physique le nom de 
kinêsis. On peut lire que la kinêsis s’accompagnerait d’une dimen-
sion psychique appelée metakinêsis. Selon la théorie qui établit ce 
lien, le physique et le psychique ne seraient que deux aspects d’une 
seule et même réalité sous-jacente.”269  door deze link te leggen 
tussen beweging en persoonlijke ervaring, mentale en emotionele 
bagage, wordt het volgens hem als het ware onmogelijk iedereen 
eenzelfde beweging aan te leren.270  hierin komt dan weer het sub-
jectieve aspect naar boven. Maar binnen dit onderzoek gaat het niet 
om het uitvoeren van al dan niet gelijke bewegingen. wat van be-
lang is, is de ervaring en beleving van een subject die de stedelijke 
ruimte exploreert en hoe de hierbij opgedane kennis kan overgedra-
gen en vertaald worden door middel van het medium dans. daniel 
sibony brengt alles samen en toont zo de relevantie van dit psycho-
analytisch aspect binnen dit onderzoek: “aujourd’hui, des danseurs 
parlent de retour à l’être, aux sources du mouvement, à l’énergie 
interne; ils parlent d’état mental, d’instinct, d’expression juste, de 
liberté, de pensée sincère, d’émotion…ils parlent de lieu, de loi, 
d’inconscient, de transmission, d’espace, de rythme, de corps, de 
risque, d’angoisse, d’image, de temps retrouvés. ils en parlent com-
me de choses où ils sont par ailleurs – par le corps – impliqués.”271  
Belangrijke woorden in deze opsomming zijn instinct – vrijheid 
– plek – onbewust – ruimte – etc. Alhoewel we te maken hebben 
met subjectieve indrukken van een plek die wordt geëxploreerd, 
duiden bovenstaande analyses toch op een zeker instinctief, eerlijke 
en ‘juiste’ indruk. laurence louppe spreekt over hoe beweging en 
gebaar van elkaar verschillen. hierin lijkt de notie van beweging 
dan ook het dichtst bij de uitdrukking van het instinctieve, eerlijke 
en ‘juiste’ indruk te liggen. “Pour l’acceptation commune, le geste 
a une intention, une vie, alors que le mouvement peut aussi bien 
résulter d’un automatisme humain que de n’importe quelle anima-
tion d’un objet ou d’un mécanisme non humain. On peut dire aussi 
que le mouvement concerne l’ensemble du corps, et que le geste 
n’en est qu’un fragment, du moins dans sa visibilité. Ce qui rend 
le mouvement plus global, plus proche du postural, et donc d’une 
charge inconsciente plus intéressante sur le plan poétique que le 
geste fractionné, dont la configuration répond à une décision, une 
émission plus claire.”272  Wanneer de plek wordt geëxploreerd door 
dans, gaat het dus vooral om ‘bewegen’ in de ruimte, eerder dan het 
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uitvoeren van een ‘geste’, aangezien laatstgenoemde beschouwd 
wordt als iets wat volgt uit een intentie, een beslissing. waar bin-
nen dit onderzoek naar gezocht wordt is hoe door beweging een 
plek kan ‘vertaald’ worden. het dansen aan de hand van ‘gestes’ 
leunt dus als het ware eerder aan bij het opvoeren van een inges-
tudeerd stuk of improvisatie op basis van beslissingen die losstaan 
van wat de ruimte in het lichaam laat oproepen. naast ‘vertalen’ 
spreekt de britse artiest Pablo bronstein over het ‘markeren’ van de 
ruimte door middel van dans: “Dance, for him, as with drawing or 
architecture, can demarcate space: ‘it is another way of drawing. 
You mark space out, you mark territories out, and dimensions and 
volumes with gestures, positions of people on a plane.’”273  
het is alvast duidelijk dat het medium van dans op één of andere 
manier in staat is een bepaalde gedachte over te brengen en de rela-
tie met de plek waarin de danser zich bevindt naar boven te laten 
komen. in het volgende wordt gekeken naar wat de relatie lichaam/
ruimte of lichaam/plek kan inhouden en hoe hierover wordt gespro-
ken binnen het bestaand dansdiscours.   

lichAAM in relAtie Met de ruiMte/PleK
de notie van ‘ruimte’ maakt een belangrijk deel uit van het ar-
chitecturaal discours. Al kunnen we de betekenis van ‘ruimte’ 
niet gelijkstellen aan die van ‘plek’, toch lijkt het interessant te 
onderzoeken wat de relatie lichaam/ruimte betekent binnen de 
danswereld. ruimte maakt in het algemeen deel uit van ons leven. 
Zo is laurence louppe ervan overtuigd dat wie nog nooit in zijn 
leven de ruimte waargenomen heeft als iets wat door het lichaam 
wordt voortbewogen en vormgegeven, duidelijk een fundamen-
tele ervaring negeert. dans is volgens haar dan ook zonder twijfel 
voorbestemd, binnen onze cultuur, om via het lichaam deze ervar-
ing te delen. niet alleen om de ruimte zelf te voelen, maar ook als 
manier om de ruimte te kunnen waarnemen en begrijpen.274 ook 
de Franse choreograaf dominique dupuy bevestigd dit: “Danser, 
c’est rendre l’espace visible.”275  Maar hoe treedt dit dan in zijn 
werking? susan leigh Foster, een Amerikaanse professor in chore-
ografie, geschiedenis en theorie van het lichaam, beschrijft ruimte 
als een coproductie tussen lichaam en omgeving. het is niet iets 
waarin je beweegt, maar iets wat je definieert door te bewegen. Zo 
gaat volgens haar elk lichaam een duet aan met de ruimte.276 trisha 
brown ziet deze relatie als volgt: “le corps génère le mouvement, 
le mouvement génère l’espace, l’espace régénère le corps.”277  
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deze wisselwerking is uitermate interessant. Aangezien de ruimte 
een invloed heeft op het lichaam, wordt deze invloed vertaald en 
leesbaar gemaakt door de bewegingen die de ruimte in het lichaam 
teweegbrengt. wel mogen we niet vergeten dat het gaat om ‘ruimte’ 
en niet om ‘plek’. laurence louppe bevestigd dit onderscheid. Ze 
beschrijft ruimte als iets wat nooit gegeven is, iets die we bewerken 
zoals de ruimte ons steeds bewerkt. ruimte is iets wat geprodu-
ceerd wordt door ons bewustzijn. iets wat leeft, beweegt, denkt 
en bedacht wordt. een plek daarentegen slaat enerzijds op een 
concrete locatie en anderzijds op een kader waarbinnen de dingen 
gerepresenteerd worden. Ze is er bovendien van overtuigd dat dans 
de poëzie van een plek niet negeert. de laatste decennia werden 
reeds talrijke voorstellingen gedaan waarbij de dans zich ‘in situ’ 
afspeelt.278  
in het volgend hoofdstuk worden een aantal voorbeelden aangereikt 
die op één of andere manier ingaan op de verschillende thema’s 
die hierboven werden aangehaald, in het bijzonder de relatie tussen 
lichaam en ruimte/plek. hierbij wordt vervolgens hun relevantie 
besproken binnen dit onderzoek naar manieren om het medium van 
dans in te zetten als exploratie van onbepaalde ruimte. 

CASE STUDIES

trishA brown (1936-…)
Als Amerikaanse choreografe en danseres, is ze algemeen bekend 
binnen de hedendaagse dansstijl. Met haar werk ‘equipment 
Pieces’ confronteert ze het lichaam met zijn omgeving. hiermee 
probeert ze te ontdekken op welke manier het lichaam en zijn 
beweging in een gegeven architecturale context, onze ruimtelijke 
perceptie kan manipuleren.279 Met ‘Man walking down the side 
of a building’ (1970) - beeld 93 - of ‘walking on the wall’ (1974) 
gebruikt ze harnassen en katrollen om haar dansers aan op te 
hangen zodat een nieuwe ruimte voor lichamelijke aanwezigheid 
kan gecreëerd worden in de stedelijke ruimte en representatieve 
ruimte van een museum. Met haar ‘roof Piece’ (1971) - beeld 
92 - test ze enerzijds hoe geïmproviseerde bewegingen van op 
een afstand worden waargenomen en hoe deze getransformeerd 
worden doorheen een opeenvolging van nagebootste bewegingen. 
Maar dit stuk gaat anderzijds ook om het onthullen van de groot-
sheid en het private aspect die de daken, gelegen in het centrum 
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van Manhatten, kenmerken en wat voor een sculpturaal effect hun 
watertorens teweegbrengen.280 “Le fameux ‘Man walking Down the 
Side of a Building’ ou ‘Roof’ de Trisha Brown peuvent être con-
sidérés comme des oeuvres in situ, même si la question du site n’y 
est pas prioritaire: ‘a Man…’ déconstruirait plutôt le site urbain 
par la mutation perspective et de la distribution du poids dans le 
corps.”281  dit onderscheidt haar ergens toch van het onderzoek die 
gevoerd wordt binnen deze thesis. Alhoewel ze ‘ter plekke’ werkt 
en in confrontatie treedt met die plek en zo verschillende aspecten 
van die plek laat zien, is haar hoofddoel niet meteen een zoektocht 
naar de ‘vertaling van de plek’ doorheen het medium dans. toch 
lijkt dit voorbeeld relevant binnen dit onderzoek aangezien ze 
streeft naar een ‘andere manier van kijken’, waardoor we bewuster 
een plek gaan waarnemen. wat haar werk bovendien ook linkt 
aan dit onderzoek is haar interesse in ‘verlaten gebieden’. Vol-
gens haar weigert een dergelijk terrein de danser te ‘domineren’ 
of te ‘ordenen’, aangezien ze niet meer als scène, opgericht door 
één of ander institutie, functioneert. “Ne demeurent alors pour 
lui que les espaces inoccupables, inutiles, les espaces rebuts, sur 
quoi la société et le système ne peuvent faire jouer aucune plus-
value; toits, murs, plans d’eau, désertés par les passages humains. 
Non seulement, le corps y échappe à la Loi, mais il en inverse les 
données en soi, redistribuant dans des marches sur les façades 
et l’organisation gravitaires, et le rapport général du corps à 
l’horizon.”282  hiermee leunt trisha brown ook aan bij waar wim 
cuyvers over spreekt in zijn zoektocht naar de ‘ware publieke 
ruimte’: “Niet geprivatiseerd, niet particulier, niet economisch, niet 
opgeëiste en niet gecontroleerd.”283  de ruimte waar iedereen op 
elk ogenblik zou kunnen doen wat hij maar zou willen doen. dit 
bevestigt nogmaals op welke manier onbepaalde stedelijke ruimte 
waarde kan hebben.

PinA bAusch (1940-2009)
niet alleen trisha brown laat zich fascineren door dergelijke ver-
laten gronden, ook Pina bausch laat zich erdoor inspireren.“Pina 
Bausch part de ce qui subsiste sous les ruines des villes alle-
mandes. Mais ce sol ruiné n’a rien d’un symbole de mort ou de 
disparition: au contraire, ce sont ces trouées qui rétablissent les 
rythmes perdus; la légèreté aussi est implacable, D’où ce monde 
‘intermédiaire’ d’un espace où les errances dans les décombres 
gravitaires du sol peuvent se vivre comme ressort.”284  onbepaalde 
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terreinen vormen dus een inspiratie voor haar dans. Zo bouwen 
haar bewegingen voort op het ritme aanwezig in de ‘brokstukken’ 
die achterblijven. dit ritme duidt zowel op wat de plek op dat mo-
ment kenmerkt als wat verloren gegaan is. in de recent uitgebrachte 
film ‘Pina’ (2011) van Wim Wenders, waarbij haar dansers een 
hommage brengen aan haar jarenlange werk, wordt onder andere 
gedanst in de kolenmijn en industriecomplex ‘Zollverein’ gelegen 
in het duitse ruhrgebied. in 1986 werd het werk in de mijnen er 
stopgezet. ondertussen zijn er al tal van renovatiewerken uit-
gevoerd om het gehele gebied een nieuwe bestemming te geven. 
toch worden talrijke gebieden nog door een zekere onbepaaldheid 
gekenmerkt. In de film zie je het lichaam van een vrouw doorheen 
de industriële plek bewegen - beeld 94. op haar pointes laat ze de 
kijker de ruimte mee ervaren. Alleen en verward, maakt ze draai-
ende bewegingen en lijkt ze haar eigen weg in die onbeheersbare 
ruimte te zoeken. je voelt meteen de immense schaal die het hele 
complex kenmerkt. Ook spelen er zich scènes af op tussenstroken 
langs drukke wegen. een verliefd koppel beweegt er tussen het 
ritme van de auto’s. hun langzame bewegingen staan in confron-
tatie met de snelheid waarbij het verkeer voorbijraast. Zo wordt de 
kijker zich sterker bewust van de plek waarin de dansers zich be-
geven. in een andere scène, waarbij een vrouw in avondkledij zich 
telkens als een plank laat neervallen op de grond, is deze gewaar-
wording nog sterker. de ene keer op een grasveld - beeld 95, de 
andere keer op een betonnen trap. net op het laatste nippertje vangt 
een tweede danser de vrouw op, vooraleer ze knal tegen het gras of 
het harde beton zou neerploffen. Een simpel gebaar, maar efficiënt 
in wat deze beweging verteld over de karakteristieken van de plek. 
Zo zijn er tal van voorbeelden in haar werk, waarbij de beleving 
van een plek sterk naar boven komt. Pina is er ook zelf van over-
tuigd dat dans meer kan tonen dan hetgeen enkel in woorden kan 
worden vertaald: “er zijn natuurlijk situaties waarin je niets meer 
kunt zeggen en echt sprakeloos bent. je kunt de dingen alleen aan-
geven. Ook als ik woorden gebruik, gaat het niet om de woorden, 
maar meer om het oproepen van iets. en het is daar dat het dansen 
weer begint.”285  waar woorden het eindpunt vormen van het ver-
haal die je wil vertellen, vormt dans als het ware een beginpunt die 
het verhaal kan verderzetten. dit duidt op de relevantie van de ver-
schillende media die in dit onderzoek aan bod komen. Allen zijn ze 
belangrijk en het is net in het samenleggen van verschillende media 
dat het ‘verhaal van de plek’ in zijn totaliteit kan worden ontdekt. 
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deborAh hAY (1941-…)
de Amerikaanse choreografe werkt vooral binnen de hedendaagse 
dansstijl. Ze danst met en in de wereld die haar omringt - beeld 
96. Ze communiceert met het natuurlijke en sociale landschap om 
zo hun constante verandering te voelen en bloot te leggen. haar 
werk draagt iets spiritueels met zich mee. Ze probeert een soort van 
gemeenschapsgevoel te laten ontstaan tussen al wie aanwezig is 
tijdens haar opvoering. naast het spirituele aspect van haar werk, 
is dit interessant in de manier waarop ze haar publiek betrekt in de 
opvoering en hoe ze haar beleving van de ruimte aan hen probeert 
over te dragen. “her choreography is informed by her willingness 
to see the world as motion, to see that movement is everywhere. 
Dancing is the activity of being present in and consciously aware 
of one’s own movement as part of this flux.”286  die beweging ziet 
ze in het heen en weer bewegen van de bomen, in mensen die even 
stilstaan aan de hoek van de straat, in een krant die over het voet-
pad heen door de wind wordt mee geslingerd, in een vogel die op 
een elektriciteitsdraad landt, etc.287  Om een plek te exploreren, 
moeten we dus als het ware met de beweging van de plek meebe-
wegen. Aan de hand van die beweging wordt zo iets over die plek 
verteld. 

julie desPrAiries (1975-…)
de Franse choreografe en danseres julie desprairies spreekt ook op 
deze manier over dans en zijn relatie tot een bepaalde plek. Ze ziet 
dans als een manier om “Rendre visible le mouvement des lieux.”288 
Zo ziet ze de architecturale ruimte als een opmerkelijke scenografie 
die inspiratie biedt bij het bedenken van een choreografie - beeld 
97. Haar choreografie vloeit als het ware voort uit wat ze ter plekke 
opmerkt. Alle karakteristieken van een architecturale ruimte; mate-
rialen – vormen – licht – ritme, werden namelijk door een architect 
bedacht naar de schaal van de mens, de manier waarop hij in de 
ruimte beweegt en handelt.289 haar werk is vooral picturaal, wat de 
plek betreft. Soms zelfs fotografisch. Ze ziet de plek als een soort 
van decor. Hierin verschilt ze sterk met mijn experimenteel werk, 
waarin ik de plek probeer te ‘vertalen’ aan de hand van dans. toch 
merkt julie desprairies op: “Mais l’architecture n’est pas seule-
ment une question de formes. L’histoire et les pratiques des usagers 
– habitants, commercants, employés, écoliers – sont au coeur de 
la recherche mise en place.”290  dit laatste is interessant, aangez-
ien we het binnen dit onderzoek niet hebben over plekken die nog 
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steeds functioneren zoals ze door een architect bepaald werden. de 
plek wordt op een andere manier gebruikt. daarom mag dus niet 
alleen naar de vorm worden gekeken, maar ook naar hoe die vorm 
wordt ingezet. wat vroeger een oud stationsgebouw was van la Pe-
tite ceinture, wordt nu als kraakpand ingenomen. een ruimte tus-
sen twee kolommen wordt vandaag toegeëigend door een dakloze 
als slaapruimte. dit onderscheid is belangrijk. Kijk niet alleen naar 
wat de vorm vroeger heeft betekend toen de architect hem bedacht 
heeft, maar kijk ook naar hoe die vandaag wordt ingezet.
Om Deel 3 af te sluiten, worden tenslotte twee figuren aangehaald 
die ik als belangrijk acht in het ontwikkelen van mijn film ‘Lieux 
inaccoutumés’ en in de opbouw van deel 3 in zijn geheel. de archi-
tect/cineast Anne Philippe en de danseres nathalie brissonnet fo-
cussen allebei op de relatie dans/plek en boden mij tijdens verschil-
lende ontmoetingen de nodige achtergrond om mijn experimenteel 
werk op te bouwen en vervolgens ook kritisch terug te blikken op 
het afgewerkte resultaat. 

ONTMOETINGEN EN KRITISCHE TERUGBLIK

ontMoetinG Met Anne PhiliPPe 
Anne Philippe is een Franse architect en cineast. ik leerde haar 
kennen tijdens mijn verblijf in Parijs, want ze was de professor die 
mij begeleide bij het maken van mijn film ‘Lieux inaccoutumés’. 
een maand na mijn thuiskomst in belgië, ben ik haar nog eens in 
Parijs gaan opzoeken om enerzijds over haar eigen werk te praten 
en anderzijds een kritische blik op dat van mij te werpen. 
Zelf werkt ze ook rond dans. in het begin van haar carrière richtte 
ze de groep ‘estAnn. compagnie de vidéo-danse.’ op. de werken 
die ze binnen deze instelling maakte, waren voornamelijk gericht 
op het nadenken over een plek door middel van dans. hiermee sluit 
dit werk sterk aan bij mijn experimenteel onderzoek. Zo toonde ze 
me enkele van haar films. ‘Sourdre Surgir’ was haar allereerste film 
die ze binnen de opgerichte compagnie maakte. hierin plaatst ze 
beeld en lichaam tegelijk op de scène. terwijl het lichaam beweegt, 
wordt op de achtergrond een projectie afgespeeld van hetzelfde 
lichaam. het verschil tussen beide is echter dat het lichaam van 
de projectie zich in een bepaalde plek bevindt, in tegenstelling tot 
het lichaam aanwezig in de zaal die beweegt in de representatieve 
ruimte van de scène. door beiden met elkaar te confronteren, 
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wordt meteen ook gereflecteerd over het verschil tussen een ‘image 
enregistré’ en een ‘image direct’. Dit sluit aan bij de reflecties over 
actief en passief beleven binnen dit onderzoek. in hoeverre dans en 
zijn relatie tot een plek van belang zijn enerzijds, maar ook in ho-
everre we de beleving van een plek mee kunnen ervaren indien we 
al dan niet aanwezig zijn op die plek en al dan niet erin meebewe-
gen. een ander werk van haar is ‘broken line’. hierin gaat ze op 
zoek naar “comment un moment donné, l’émotion pouvait conduire 
un mouvement qui pouvait construire l’espace autour de lui.”291   
In deze korte film zie je een meisje langs de Seine wandelen. Ze 
laat haar meeslepen in haar emoties en de ruimte wordt getoond 
vanuit haar standpunt. Zo zien we enerzijds de invloed van haar 
emoties op haar ruimte-ervaring, maar ook hoe die ruimte-ervaring 
opnieuw haar emoties beïnvloedt. dit toont duidelijk de relatie en 
wisselwerking, eveneens besproken binnen dit onderzoek, tussen 
het lichaam en de ruimte/plek. Anne Philippe trekt dit onderzoek 
nog verder en gaat kijken hoe de architectuur van een museum de 
bewegingen van de bezoeker gaat bepalen. dit legt ze vast in haar 
film ‘Corps dévoilé’ - beeld 98. de bezoeker wordt als het ware 
een danser, geleid door de bewegingen die de plek haar opleggen. 
Ook haar film ‘Oublie-moi’ handelt over deze wisselwerking. 
hierin volg je twee dansers die zich elk in een afzonderlijk be-
staand appartement bewegen - beeld 99. Zo wordt een choreografie 
getoond die vertrekt vanuit de plek zelf. eén van de dansers is 
nathalie brissonnet, die ik later ook ontmoet heb in Frankrijk. in 
de volgende paragraaf wordt hier verder op ingegaan. 
Het werk van Anne Philippe sluit dus duidelijk aan bij mijn experi-
menteel onderzoek. bij deze leek het interessant ook eens naar haar 
kritische blik te vragen wat mijn film ‘Lieux inaccoutumés’ betreft. 
Alhoewel ze mij tijdens het maken van deze film heeft begeleid, 
wordt toch getracht vanop een afstand en vanuit haar eigen werk 
hierover te reflecteren. Zo blijkt ze enkele dingen nog te missen 
in mijn film: “Parfois on a encore l’impression que le lieu est un 
décor pour toi. Ça manque encore d’une économie du mouvement. 
Parfois tu bouges trop. Quelque fois, ça manque d’intériorité.”292  
Dit slaat vooral op de delen van de film waarin ik doorheen de 
verschillende plekken passeer en soms bewegingen uitvoer die 
weinig door de plek zelf worden voortgebracht. want dit is net wat 
ze interessant vindt aan mijn onderzoek. de zoektocht om een plek 
te ‘vertalen’. Af en toe voelt ze dit wel in mijn werk en motiveert 
ze mij dus hierin verder te gaan: “Comment un lieu provoque 
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un mouvement du corps. Parfois on aperçoit la violence du lieu, 
parfois on aperçoit la douceur du lieu. De cette manière tu montres 
le mémoire du lieu et l’intérieurité du paysage. vous avez vraiment 
lancé quelque chose. Votre film est un vrai début sur un travaille 
des lieux. un tel recherche aide à comprendre les lieux et à leur 
redonner quelque chose de toi, qui est à l’ordre de l’humanité.”293  
hiermee bevestigt ze dan ook meteen waarin ik naar op zoek ben 
binnen dit experimenteel onderzoek. Om verder te reflecteren over 
deze link dans/plek, gaf ze mij vervolgens de contactgegevens van 
nathalie brissonnet, waarmee ze heeft samengewerkt. 

ontMoetinG Met nAthAlie brissonnet
in het verlengd weekend van 1 mei ben ik naar la rochelle gere-
isd, gelegen net voorbij midden Frankrijk, om de Franse danseres 
nathalie brissonnet te ontmoeten. tijdens haar studies heeft 
nathalie o.a. de opleiding dans doorlopen in het conservatorium 
van Poitiers, waar ze is opgegroeid en nog steeds woont. daarnaast 
heeft ze al tal van reizen en ervaringen achter de rug. Zo deed 
ze in new York mee aan stages van bekende choreografen zoals 
Anna halprin en trisha brown. Momenteel is ze bezig met haar 
performance ‘racine d’ailleurs’ - beeld 100 - die ze o.a. in la 
rochelle heeft opgevoerd. tijdens ons gesprek laat ze mij hiervan 
een film zien en bespreekt ze haar achterliggende ideëen. Dit naast 
een ander werk van haar, ‘supercherie’ genaamd, die zich afspeelt 
in een varkensstalling die niet meer functioneert en dus leegstaat. 
het volledige gesprek is terug te vinden in bijlage: ‘Gesprek met 
Nathalie Brissonnet’. Fascinerend is hoezeer mijn experimenteel 
onderzoek bij dat van haar aansluit. door mijn werk met dat van 
haar te confronteren, wordt meteen duidelijk in hoeverre haar werk 
toch ergens al dan niet met dat van mij verschilt en wordt zo ook 
vanuit een kritische blik naar mijn onderzoek gekeken. een boe-
iend gesprek dus. 
ik vroeg haar hoe ze haar eigen werk zou beschrijven. “je tra-
vaille beaucoup avec le ressenti, avec les sensations, les cinq sens 
en faite. après, j’aime de m’inspirer des lieux. j’aime danser et 
faire danser les gens ailleurs et autrement. Ça veut dire utiliser un 
espace donné qui ne soit pas forcément un espace de danse. juste-
ment pour nourrir le mouvement autrement. utiliser les aspérités 
du sol, la profondeur, la murée, les arbres, les gens qui passent. 
La vie d’un lieu. utiliser les appuis. Sentir le vent.”294  in de loop 
van het gesprek wordt duidelijk hoe we beiden rond hetzelfde 
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thema werken maar hoe we toch vanuit een andere motief rond de 
relatie ‘dans en plek’ vertrekken. nathalie, als danseres, werkt met 
een bepaalde plek als bron van inspiratie voor haar dans. ik, als 
architect, werk daarentegen met dans om een plek te exploreren 
en die op één of ander manier te kunnen ‘vertalen’. Zo vroeg ik 
haar om mijn film ‘Lieux inaccoutumés’ met haar werk te vergeli-
jken. “je me souviens des passages furtifs, rapides. en faite, vous 
ne vous installez pas. je pense que la différence avec moi est que 
je m’installe dans le lieu. j’essaie de trouver ma place, comment 
l’habiter avec ma danse. Les passages dans les paysages que vous 
avez filmé, c’est comme vous n’êtes pas y restés.”295  deze opmerk-
ing was voor mij op het eerste zicht verwonderlijk, aangezien ik 
net streef naar de beleving van een plek en die probeer te vertalen 
door middel van mijn bewegingen en door mijn aanwezigheid 
in de plek. Zo reflecteerden we samen verder wat hiervan aan de 
basis zou kunnen liggen. Misschien ligt het aan het feit dat ik naar 
een plek kijk vanuit een architecturale blik en ik zo meer ruimte 
ervaar dan enkel deze die mijn lichaam inneemt. of waarschijnlijk 
heeft het ook te maken met de manier waarop gefilmd wordt. In de 
werken van nathalie is haar publiek steeds aanwezig in de ruimte 
en kan ze het publiek niet zomaar overal meesleuren. Ze installeert 
zich op één plek en laat alle aandacht op haar richten. wat la Petite 
ceinture daarentegen kenmerkt, is haar diversiteit aan plekken die 
elkaar opvolgen doorheen het volledige traject van de ring. Mijn 
bedoeling is dan ook om die diversiteit aan plekken in mijn film 
naar boven te laten komen. of misschien heeft het ook te maken 
met een soort van innerlijk ritme. dat van haar is duidelijk trager 
dan dat van mij. dat ritme heeft te maken met leeftijd, karakter, 
achtergrond, etc. Met mijn opleiding als architect, kijk ik vanuit 
deze opgedane bagage naar een plek. Vanuit het intellect, terwijl zij 
de ruimte eerder vanuit haar lichaam ervaart. bovendien wordt ik 
misschien, tegen al mijn doelstellingen in, toch nog gedetermineerd 
door de ‘snelle, bewegingsvolle wereld’ waarin we vandaag leven. 
stedenbouwkundig onderzoek spreekt er nochtans zo uitgebreid 
over. we zijn als maar in beweging, rijden van de ene stad naar de 
andere, reizen van het ene land naar het andere. we zijn alsmaar 
‘onderweg’. de opkomende digitale en virtuele wereld verhoogt dit 
aspect alleen maar. we lijken steeds minder in staat te zijn ergens 
werkelijk ‘aanwezig’ te zijn, stil te staan. Hoezeer ik in mij experi-
menteel onderzoek ook pleit om aanwezig te zijn in een plek en die 
te gaan beleven, toch lijkt mijn werk hier nog niet de volle honderd 
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procent aan te beantwoorden. nochtans blijkt die snelle beweging 
op één of andere manier ook een vertaling van de plek te zijn. de 
aanwezige treinsporen provoceren een soort van vooruitgaande 
beweging. het feit dat ik er mij bovendien niet altijd veilig voelde 
maar er toch steeds alleen naar toe moest, bracht ook een zekere 
onrust met zich mee die voelbaar wordt doorheen mijn snelle ritme 
van bewegen. Alsof ik niet ‘durf’ te blijven stil staan. dit is dan 
ook het aspect die voor mij het sterkst aan bod kwam doorheen 
mijn beleving van la Petite ceinture.
Kortom, de indruk en ‘vertaling’ die af te lezen valt uit mijn be-
wegingen zijn dan toch terecht. wel geef ik nathalie brissonnet en 
zo meteen ook Anne Philippe gelijk in hun kritiek dat mijn beweg-
ingen niet altijd voortvloeien vanuit de plek. Alhoewel dit nochtans 
hetgene is wat ik nastreef, moet hier toch nog aan gewerkt worden. 
in die zin was het ook interessant om er met een danseres over te 
kunnen praten. want duidelijk lijkt nathalie, die als danseres een 
groter lichaamsbewustzijn kent, ergens meer instaat te zijn haar 
lichaam door een plek te laten ‘opnemen’. de steun en het enthou-
siasme die zowel nathalie brissonnet als Anne Philippe me gaven,  
zorgden alvast voor het nodige vertrouwen om dit onderzoek rond 
het medium dans op te bouwen en sporen me zelfs aan het onder-
zoek van deze thesis ook na mijn architectuurstudies verder te 
zetten.   395
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conclusie



SAMENGEVAT

de fascinatie voor onbepaalde stedelijke ruimte vormde alvast het 
vertrekpunt van dit thesisonderzoek. de vaststelling dat de steden-
bouw vandaag dan ook meer en meer met dergelijke ‘nieuwe’ 
ruimtes geconfronteerd wordt en ze het stedelijk landschap steeds 
meer lijken te bepalen, bood alvast de nodige motivatie om zich te 
gaan verdiepen in deze overweldigende wereld van onbepaaldheid. 
bovendien gaf mijn vijf maand durende verblijf in Parijs mij de 
kans een staaltje van onbepaalde stedelijke ruimte te gaan onder-
zoeken; la Petite ceinture. reeds na enkele onderdompelingen 
in deze quasi ‘onvatbare’ ringruimte van Parijs, begonnen al snel 
vragen op te rijzen; beschikt het huidig stedenbouwkundig discours 
– waarbij tekst, kaart en fotografie als gebruikelijke representa-
tiemethodes worden ingezet - over de geschikte tools en methodiek 
om deze ‘nieuwe’ ruimtes te begrijpen en te beschrijven? of vereist 
onbepaalde stedelijke ruimte een andere aanpak? welke rol kan 
kunst hierbij spelen? Moet het begrip ‘representatie’ bovendien in 
vraag worden gesteld? welke plaats krijgt identiteit en ‘plek’ in het 
onderzoek naar onbepaalde stedelijke ruimte? Kan de notie van be-
leving hier een meerwaarde bieden? de keuze om het medium dans 
in dit onderzoek op te nemen, vloeide hier alvast uit voort. 
het geheel samenvattend werd de onderzoeksvraag als volgt 
opgesteld: Hoe kunnen we onbepaalde ruimte gaan exploreren 
en representeren? op welke manier kunnen bepaalde vormen van 
tekst, fotografie en dans worden ingezet als interessant alterna-
tief binnen de huidige stedenbouwkundige onderzoeksmethodes, 
die steeds minder geschikt blijken om deze ‘nieuwe’ onbepaalde 
ruimte te gaan vatten? hierbij werd ‘la Petite ceinture’ als onder-
zoeksmodel ingezet.
de opbouw van deze thesis werd als het ware opgevat als ‘drie 
boeken in één boek’ die elk van hen doorheen het thesisverhaal 
lopen en telkens op hun manier de drie media tekst, fotografie en 
dans bespreken. Het eerste boek/luik – experimenteel spoor - laat 
dan ook zien hoe la Petite ceinture beschreven en gerepresenteerd 
wordt aan de hand van mijn eigen ervaringen. hierbij wordt zelfs 
neergeschreven hoe ik die representaties – vooral deze aan de hand 
van de media fotografie en dans – produceer. Op die manier krijgen 
de representaties alvast een extra stem en worden ze in een groter 
geheel geplaatst. de rijkheid van de ring wordt uitgebreid aange-
haald en laat zien hoe de notie van ‘beleving’ een meerwaarde kan 
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vormen als tool om de ruimte beter te gaan vatten.
Het tweede boek/luik – klassiek spoor - toont hoe la Petite Ceinture 
binnen het stedenbouwkundig discours wordt beschreven. wat hier 
opvalt is hoe verschillende onderzoeken en benaderingen op de 
kleine ring worden losgelaten als pogingen om een zekere controle 
op deze quasi ‘onvatbare’ ruimte te hebben. Als eenduidig beeld 
van een vooropgezet idee of een geïdealiseerd verleden wordt de 
onbepaaldheid die de ring in zich draagt als het ware geobjec-
tiveerd in een ‘thematische’ ruimte. de twee thema’s geschiedenis 
– patrimonium – ruïne – nostalgie en natuur – biodiversiteit – 
ecologie – wandeling staan dan ook bovenaan het lijstje en lijken 
te strijden voor de eerste plaats. bovendien moet hierbij worden 
aangehaald dat deze voorkeursstrijd vooral gestuurd wordt door de 
beide eigenaars van de ring; Ville de Paris en rFF. de vrijheid van 
het stedenbouwkundig platform, die de ring analyseren en nadenk-
en over haar mogelijke toekomst, lijkt dan ook behoorlijk gekrenkt 
door de wensen die beide eigenaars opleggen. wat bovendien 
opvalt, is hoe hun stedenbouwkundig vertoog vooral gebruik maakt 
van kaartmateriaal en bijhorende wetenschappelijke tekst. hier en 
daar worden ook foto’s opgenomen, maar die worden duidelijk nog 
niet voldoende ingezet als een manier om de rijkheid van de ruimte 
te gaan weergeven. het blijven snelle snapshots die het nodige be-
wijsmateriaal leveren ter ondersteuning van hun kaart- en tekstver-
toog. Geen beelden die op zich staan en op een autonome manier 
een verhaal zouden kunnen brengen. 
in de confrontatie van dit dubbel spoor wordt alvast duidelijk dat la 
Petite Ceinture op een verschillende manier wordt geëxploreerd en 
gerepresenteerd. wat opvalt is dat het klassiek spoor eerder vertrekt 
vanuit een soort ‘wens’ in plaats van te kijken naar ‘wat er is’. de 
manier waarop dergelijke ruimtes onderzocht en weergegeven 
worden, heeft duidelijk een grote invloed op de toekomst van de 
ring. het is dus van belang na te denken of er met alternatieve 
representatiemethodes geen rijkere beschrijving van de ring 
mogelijk is dan in het klassiek spoor af te lezen valt. het derde 
boek/luik bevestigt deze bedenking dan ook en gaat kijken naar 
bestaande voorbeelden en theorie om meer inzicht te verwerven in 
de werking van de verschillende media en op welke manier ze dan 
net moeten worden ingezet om op een interessantere manier met de 
wereld van onbepaaldheid om te gaan. het derde luik van deel 1 
start alvast met het kijken naar hoe la Petite ceinture wordt gerep-
resenteerd in andere literatuur, buiten het stedenbouwkundig 

discours. opvallend is hoe in deze meer verhalende teksten tal van 
andere aspecten van de ring aan bod komen. het stedenbou-
wkundig onderzoek heeft dus duidelijk nood aan alternatieve tools 
om met onbepaalde stedelijke ruimte om te gaan. het theoretisch 
kader die vervolgens rond deze problematiek wordt opgebouwd, 
bekrachtigt dan ook deze vaststelling. het boek ‘talking cities’ 
vormt hierbij een boeiend neerslag van de gelijknamige expositie 
die in 2006 plaats vond in duitsland en een collectief debat op punt 
stelde rond het hervormen en heractiveren van marginale, residuele 
en publieke ruimtes die onze hedendaagse steden kenmerken. ook 
Alan berger bracht in datzelfde jaar zijn boek ‘drosscape’ uit en 
liet ons zien hoe met onbepaalde stedelijke ruimte moet worden 
omgegaan. hij is er dan ook van overtuigd dat de ontwerper niet 
vanuit expliciete en eenduidige kennisvormen mag vertrekken, 
maar eerder moet streven naar complexe denkprocessen waar 
interactie en reactie voorop staan. Zijn onderzoek is het resultaat 
van langdurig veldwerk en directe ervaring met de Amerikaanse 
‘dross’. dit bewustzijn ontpopt bovendien al in de jaren ’60 waar 
protagonisten als Guy debord en Archigram op zoek gaan naar 
nieuwe vormen van beschrijving en eveneens de notie van ervaring 
en beleving vooropstellen. het onderzoek naar alternatieve beschri-
jvingstechnieken wordt in dit thesisonderzoek alvast verdergezet. 
wat blijkt, is dat kunst hierbij een aanzienlijke rol kan spelen. door 
wetenschappelijke disciplines met artistieke disciplines te laten 
confronteren, kan er vanuit deze interdisciplinariteit op zoek 
gegaan worden naar nieuwe kennisvormen. lucy lippard maakt er 
ons van bewust dat kunstenaars er beter toe in staat zijn een plek te 
gaan ‘decoderen’ en een ‘multilayered view’ van de plek te gaan 
aflezen. Wel gaat ze kritiek uiten op ‘site-specific art’ zoals ‘land 
art’ die pretendeert werkelijk iets over de plek te vertellen. Volgens 
haar moet kunst dan ook ‘place-specific’ zijn om een bepaalde plek 
te gaan representeren. jan Kolen en ton lemaire schrijven op een 
andere manier over ‘land art’ en verwijten lippard dan ook al te 
nostalgisch naar een plek te kijken. ‘land art’ acht volgens hen veel 
belang aan de notie van beleving waardoor de kunstenaars op die 
manier een directe confrontatie met de werkelijkheid en de natuur 
willen nastreven. beide visies zijn interessant. waar in dit the-
sisonderzoek naar gestreefd wordt, is het ontdekken van ‘alle of 
toch zoveel mogelijk facetten die de onbepaalde stedelijke ruimte 
in zich draagt of in zich kan dragen’ zodanig dat vanuit die totaliteit 
en dat samenspel van betekenissen naar de ruimte in kwestie kan 
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gekeken worden. in dat opzicht kan ‘land art’ wel interessant zijn 
aangezien men er op die manier in slaagt een plek ‘op een andere 
manier te gaan bekijken’ en men zo kan loskomen van een eigen 
vooropgesteld beeld waar we vaak onbewust aan blijven 
vasthangen. Vervolgens valt op dat de notie van ‘plek’ en ‘ident-
iteit’ van belang zijn in dit onderzoek. wat ‘plek’ kan betekenen 
binnen de wereld van onbepaalde ruimte hangt af van hoe men het 
begrip ‘plek’ definieert. Lucy Lippard, Marc Augé en Wim Cuyvers 
geven hiervan alvast hun diepgaande definities waarbij vervolgens 
kan geconcludeerd worden dat onbepaalde stedelijke ruimte wel 
degelijk als ‘plek’ kan worden beschouwd. het is maar hoe je het 
zelf interpreteert of beleeft. haar relevantie lijkt dan ook te liggen 
in de manier waarop onbepaalde stedelijke ruimte de rol van 
‘anti-stad’ kan vervullen. een plek waar je aan de stad kan ontsnap-
pen en alles kan doen wat je maar zou willen doen. een plek om tot 
inzicht te komen. inzicht in jezelf, in de maatschappij, in het leven. 
een plek van ‘re-creatie’. de potentie van la Petite ceinture werd 
dan ook vanuit dit standpunt besproken. een ‘anti-stad’ als wil-
dernis of leegte. Fascinerend aan deze potenties is hoe naar de 
wereld van la Petite ceinture kan gekeken worden vanuit ‘wat is’ 
en je vervolgens de verbeelding kan laten spreken naar wat de ring 
zou worden, moest je hem laten liggen in zijn huidige toestand. het 
creatief onderzoeksnetwerk stalker is er zelfs van overtuigd dat een 
soort van ‘anti-stad’ de stad zelfs kan verrijken en doen herleven. 
deze motivatie en de uitgewerkte potenties van wildernis en leegte 
zijn alvast overtuigend om onbepaalde ruimte te midden van de 
stad op te nemen en te behouden. Moet een representatie vervol-
gens een ‘verbeelding’ zijn, of eerder een ‘uitbeelding’ of ‘afbeeld-
ing’? In de verschillende reflecties rond het begrip ‘representatie’ 
wordt al snel duidelijk dat je het begrip breed kan opvatten en 
zowel verbeelding, uitbeelding en afbeelding als ‘representaties’ 
kunnen worden beschouwd. interessant is ook het onderscheid 
tussen een representatie als ‘afgeleide vorm’ of een representatie 
die eerder ‘ervaringen en belevenissen’ overbrengt. is de ene te 
bepaald en de ander te vaag? Kijk je door het ene te ‘kortzichtig’ en 
blijf je door het ander als het ware ‘verblind’ door de veelheid aan 
informatie? nee, we kunnen concluderen dat beiden als relevant 
moeten worden geacht. enerzijds hebben we nood aan een soort 
van ‘afgeleide vorm’ zoals bijvoorbeeld een foto, die je in staat stelt 
het gefotografeerde in alle rust en van op een afstand te gaan 
contempleren. die afstand en stilstand kan alvast helpen meer 

inzicht te verkrijgen in wat het beeld representeert. Anderzijds 
kunnen ervaringen, belevenissen en hun neerschriften/registraties, 
ons beter in staat stellen die ‘afgeleide vormen’ in een groter kader 
te plaatsen en de context begrijpen waarin we ze moeten lezen. 
Vandaar wordt in dit onderzoek gestreefd naar een wisselwerking 
tussen beiden en komen we bovendien tot de conclusie dat we de 
rol, betekenis en representatie van onbepaalde stedelijke ruimte 
moeten bevragen en blijven bevragen, aangezien haar werkelijk-
heid voortdurend evolueert en als het ware nooit ‘volledig gekend’ 
kan zijn. de verschillende representaties van la Petite ceinture die 
in deze thesis aan bod komen, moeten dan ook opgevat worden als 
‘korte contacten/revelaties/representaties’ die een beeld van de ring 
trachten over te brengen. eigen tekst en beelden worden tegenover 
bestaande tekst- en beeldmateriaal geplaatst. Vervolgens worden 
beiden dan weer aangehaald in de meer theoretische tekst van het 
derde luik. op die manier wordt gestreefd naar een ‘circulatie van 
ideeën’ die zich voor een stuk ook bij de lezer/kijker zelf situeert. 
Zo wordt eveneens getracht ergens los te komen van de verschil-
lende representaties zodat de lezer ook tussen de ‘lijntjes/beelden’ 
in kan lezen en er zijn eigen verbeelding kan op los laten. het 
geheel aan kennisvormen die deze thesis op dergelijke wijze 
bundelt, heeft als streefdoel zo goed mogelijk de rijkheid van de 
ring over te dragen naar diegene die zelfs nog geen voet op de 
sporen heeft gezet. in het derde luik van deel 2 wordt vervolgens 
dieper ingegaan op het medium fotografie. Wanneer er gekeken 
wordt naar het fotografisch materiaal van la Petite Ceinture uit 
bronnen die niet tot het stedenbouwkundig discours behoren, moet 
worden vastgesteld dat ook hier de foto’s enkel in combinatie met 
tekst terug te vinden zijn. een groot verschil dan wel is dat deze 
tekst niet wetenschappelijk van aard is, maar eerder een verhalende 
structuur aanneemt en vaak belevenissen en avonturen, al dan niet 
waargebeurd, beschrijven. de foto’s die dergelijke tekst accompag-
neren, bestaan dan ook uit rijkere beelden die meerdere aspecten 
van de ring in een enkel beeld weergeven en op zich al veel over la 
Petite ceinture vertellen, zonder hierbij op de tekst te moeten 
steunen. De relevantie van het medium fotografie ligt dan ook in de 
manier waarop ze in staat blijkt te zijn ons op een andere manier 
naar de buitenwereld te laten kijken. een dergelijk ‘scherp oog’ 
doet onze perceptie verhogen en doet ons dingen opmerken waar 
we anders gewoon zouden aan voorbijlopen. Fotografie is een 
manier om de dingen in het licht te stellen zodat een bepaald 
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inzicht kan verworven worden, zonder daarmee steeds te pretend-
eren de ‘waarheid’ te vertellen. Men kan dan ook niet ontkennen 
dat foto’s altijd genomen worden vanuit een bepaald standpunt, 
binnen een bepaald kader. interessant aan dirk lauwaerts vertoog 
is dan ook dat foto’s voor hem ‘denkende beelden’ zijn/worden. 
Het medium fotografie kan zo eerder worden ingezet om ‘vragen te 
stellen’ dan werkelijk ‘feiten af te beelden’. op die manier loopt 
haar relevantie alvast parallel met wat we concludeerden rond het 
begrip ‘representatie’. we moeten de rol, betekenis en representatie 
van onbepaalde stedelijke ruimte bevragen en blijven bevragen. 
opnieuw wordt vervolgens de notie van ‘plek’ aangehaald en hoe 
het medium fotografie zich hiertegenover verhoudt. Het fototoestel 
zet ons nooit ‘in’, maar steeds ‘tegenover’ een plek. de manier 
waarop je het kader kiest en zo een ‘selectie’ maakt van wat je wil 
vastleggen, staat dan ook voorop en overstijgt het ‘realisme’. 
Zowel wim cuyvers als dirk lauwaert lieten ons inzien wat de 
notie van plek en fotografie met elkaar gemeen hebben. Hun 
associaties van ‘nis’ en ‘weerstand’ wijzen er nogmaals op hoe 
fotografie een ‘verhoogde graad van perceptie’ teweegbrengt en zo 
een plek beter kan worden opgemerkt en waargenomen. het hele 
gebeuren dat gepaard gaat met het fotograferen van een ‘plek’ toont 
bovendien ook hier hoe de notie van aanwezigheid en beleving 
opnieuw een grote rol speelt. Diane Arbus en de herfotografie van 
recollecting landscape laten alvast zien dat de ‘afstand’, die de 
foto creëert, tegelijk ook doorbroken kan worden om in staat te zijn 
de opgedane ervaring en beleving over te brengen. bij Arbus krijg 
je soms zelfs het gevoel dat je zelf aanwezig bent in de kamer waar 
het gefotografeerde zich afspeelt. in het vervolg van deel 2 wordt 
ook de geschiedenis van de stadsfotografie aangehaald. De belan-
grijkste strekking voor dit onderzoek is dan ook die van ‘new 
Topographics’, ontstaan met de gelijknamige expositie die 
plaatsvond in 1975 in New York. Hun fotografie focust op de 
‘posturbane leegte’. er doet zich een soort dedramatisering voor 
die een leegte zonder tragiek en spel kenmerkt. bernd en hilla 
becher vormen hier de protagonisten bij uitstek. hun aandacht gaat 
vooral uit naar de alledaagse, anonieme omgeving, bij voorkeur 
onbestemde gebieden die opduiken tussen stad en platteland in. de 
thematiek van restruimte is vanaf de jaren ’60 – ’70 in het collec-
tief geheugen van de maatschappij gekomen door fotografie. Het 
fotografisch werk van de Bechers werkte hier alvast sterk aan mee 
en maakt ook meteen hun relevantie voor dit onderzoek duidelijk. 

het raakpunt tussen onbepaalde stedelijke ruimte en het medium 
fotografie is significant. Het werk van de Bechers toont een soort 
vaststelling zonder affect waardoor de kijker als het ware ‘onder-
prikkeld’ wordt en zich hierbij tegelijk vragen begint te stellen. 
interessant is hoe de kijker vervolgens zelf een antwoord op zijn 
vragen begint te formuleren. de rol van ‘beleving’ lijkt hier dus 
niet aan de orde en toch laten de bechers met hun foto’s ‘denkende 
beelden’ zien waarbij de afstand die ze creëren plaats maakt om de 
verbeelding van de kijker te laten spreken. het vormt alvast 
nogmaals een bewijs dat binnen dit thesisonderzoek niet gezocht 
wordt naar één bepaalde manier van exploreren en representeren. 
het doel is net zoveel mogelijk verschillende tools en vormen van 
representaties in te zetten en die te laten samenwerken zodat ze in 
hun geheel de rijkheid van onbepaalde stedelijke ruimte kunnen 
overbrengen en deze zelfs in hun verscheidenheid kunnen gaan 
bevragen. dit ‘in vraag stellen’ is trouwens iets wat ook de disci-
pline van de ‘filosofie’ kenmerkt. In het geheel van deze thesis 
komen hier en daar enkele filosofische stemmen aan bod die ons 
aansporen om onze blik te verruimen en een kritisch oog te on-
twikkelen. In Deel 2 komt de rol van filosofie zelfs expliciet aan 
bod omdat ze een nauwe band heeft met het medium fotografie. 
beiden veranderen en herinterpreteren dan ook de werkelijkheid 
rond ons heen. Roland Barthes spreekt over de ‘fotografische 
paradox’ en moedigt ons aan om de paradox te denken aangezien 
die ons aanzet tot reflectie, ten einde onze verwachting aan te 
passen aan de reële situatie. ook zou volgens hem de foto ‘niet 
betekenisdragend’ zijn aangezien barthes de betekenis van een foto 
niet in het object zelf maar eerder in de waarnemer lokaliseert. 
interessant hier is de ‘impliciete kennisvorm’ die in dergelijke 
beelden schuilt. iets waar dit thesisonderzoek en het geheel van zijn 
opbouw naar streeft. De drie case studies – Jan Kempenaers, 
Recollecting Landscapes, Wim Cuyvers en Marc De Blieck – vor-
men elk van hen dan ook een goed voorbeeld van hoe met foto’s, al 
dan niet in combinatie met tekst, een dergelijke impliciete vorm 
van kennis bekomen kan worden. jan Kempenaers doet dit op een 
gelijkaardige manier zoals de bechers dit deden, door de afstand 
die hij creëert in zijn foto’s en daarmee een soort van ‘platheid’ 
teweegbrengt waardoor de kijker opnieuw zelf de betekenis van de 
foto tracht te bevragen en te achterhalen. het voorbeeld van 
Recollecting Landscape laat met haar herfotografie zien hoe het 
samenbrengen van drie fotoreeksen meer kennis oplevert dan 
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wanneer de fotoreeksen elk afzonderlijk zouden bestudeerd 
worden. Pieter uyttenhove merkte dan ook op dat ondanks de 
subjectiviteit die elke fotograaf er bewust of onbewust heeft 
ingelegd, de collectie dankzij haar accumulatie en continuïteit in de 
tijd, het statuut van observerend oog krijgt. hij gaat zelfs verder: 
“een collectie als die van Massart-Charlier-kempenaers evolueert 
van een panoramisch observatie-instrument naar een intelligente 
geheugenbank die het voorwerp van zijn kennis transformeert: 
‘Recollecting Landscapes’.”296  dit voorbeeld vormt alvast een heel 
inspirerend werk voor dit onderzoek. het tijdsbestek die dit the-
sisonderzoek slechts in zich kon opnemen, is niet voldoende om tot 
een dergelijk intelligent apparaat te komen zoals dat van recollect-
ing Landscape. Wel toont deze herfotografiemethodiek aan hoe met  
een aantal ‘korte contacten/revelaties/representaties’ een beeld en 
kennis van stedelijke ruimte kan worden gecreëerd. iets waar dit 
thesisonderzoek alvast naar streeft. de case studie die het werk van 
wim cuyvers en Marc de blieck bespreekt, is baanbrekend in de 
manier waarop ze fotografie en tekst - die zowel op een artistieke 
als op een wetenschappelijke manier het verhaal opbouwt en de 
wereld van de restruimte overbrengt – combineren en zo in staat 
zijn een ‘multilayered view’ van de plek weer te geven. in het lezen 
van hun boek lijkt het alsof je als lezer de plek als het ware kan 
‘(her)betreden’. de manier waarop de foto’s genomen werden en 
de wijze waarop de tekst werd samengesteld, zorgt zowel voor een 
grote betrokkenheid en tegelijk voor voldoende afstand om je eigen 
verbeelding te laten spreken. Geen expliciete vertaling/uitbeelding 
van wat er zich daar afspeelt in de restruimtes langs de belgische 
autosnelwegen, maar een indirecte vertaling waarbij de restruimte 
vanuit verschillende perspectieven en achtergronden wordt be-
schreven. deze case studie toont aan hoe de media tekst en fo-
tografie in combinatie met elkaar alvast kunnen leiden tot een 
samenhangend geheel waarin beide media elkaar versterken. Met 
deel 1 en deel 2 werden twee media besproken die reeds ge-
bruikelijk zijn binnen het stedenbouwkundig discours. wel werd 
hierbij gezocht naar alternatieve manieren om beide media in te 
zetten en grenzen te doorbreken. in deze zoektocht naar nieuwe 
vormen om onbepaalde stedelijke ruimte te gaan exploreren en 
representeren, leek het vervolgens interessant om ook een medium 
te onderzoeken die nog niet vertrouwd is binnen het stedenbou-
wkundig onderzoek. er werd dan ook gezocht naar een medium die 
nog verder kan gaan dan wat de media tekst en fotografie in zich 

dragen. dit dan vooral wat de notie van ‘beleving’ betreft, die het 
experimenteel spoor van deze thesis kenmerkt. Een medium die de 
betrokkenheid met de onbepaalde ruimte vergroot en een positie 
van ‘participant’ inneemt, eerder dan enkel die van ‘observeerder’. 
Zo merkt johan swinnen op dat diegene die ziet, het zichtbare 
slechts kan bezitten als hij ervan bezeten is, als hij er deel van is. 
hij is er van overtuigd dat de fotograaf diegene is die er het meest 
deel van kan zijn. binnen deze thesis wordt dan ook als derde 
media gekozen voor het medium ‘dans’, naar de mening dat de 
danser net diegene is die het meest deel kan zijn van het zichtbare, 
van de plek. Zo spreekt de Franse danseres julie desprairies over 
‘mouvement des lieux’ en laat haar bewegingen hierdoor inspir-
eren. Ze is bovendien niet de enige die haar inspiratie zoekt in de 
stedelijke ruimte die haar omringt. de hedendaagse architectuur is 
‘stroomondersteunend, stroomversterkend, egaliserend’ geworden. 
Met de gedachte dat dergelijke stedelijke ruimte op een alternatieve 
manier onderzocht kan worden door in deze stroom mee te bewe-
gen of net tegen deze egaliserende stroom in te gaan en de ‘wer-
kelijke’ beweging van een plek te gaan ontdekken, lijkt het medium 
dans alvast een boeiende keuze. opvallend hierbij is dat het 
klassiek spoor van dit laatste deel er ‘blanco’ bij staat. hetgeen nog 
eens extra de nadruk legt op het feit dat dit medium ‘nieuw’ is voor 
het stedenbouwkundig discours en dit thesisonderzoek open staat 
voor experiment en uitdaging om te gaan ‘ontdekken’ welke 
troeven dit medium te bieden heeft. “etre danseur, c’est choisir le 
corps et le mouvement du corps comme champ de relation avec le 
monde, comme instrument de savoir, de pensée, et d’expression.”297  
deze woorden sluiten aan bij de overtuiging dat dans in staat is een 
vorm van kennis en ervaring over te dragen. in de loop van deel 3 
wordt dit alvast bevestigt. opvallend is hoe enkele belangrijke 
figuren – zoals Guy Debord, Archigram, Stalker, Lynch, etc. – die 
reeds werden aangehaald in deel 1 omtrent de problematiek rond 
onbepaaldheid in de stedenbouw, hier opnieuw aan bod komen. 
deze protagonisten deden ons namelijk inzien dat we moeten 
losbreken uit de gebruikelijke manier van exploreren en represen-
teren en focussen zich op de rol van ervaring en beleving om op 
een interessante manier met (on)bepaalde stedelijke ruimte om te 
gaan. Aangezien bij het medium dans de notie van beleving en 
ervaring eveneens sterk voorop staat, wordt meteen een raakpunt 
gecreëerd tussen beide disciplines en wordt duidelijk op welke 
manier het medium dans iets voor de stedenbouw kan betekenen. 
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ook diane taylor laat met haar onderscheid tussen ‘the Archive’ en 
‘the repertoire’ zien op welke manier het medium dans een bi-
jdrage kan leveren in vergelijking met media zoals tekst en fo-
tografie die zij tot ‘the Archive’ rekent. Performances, bewegingen, 
dans, etc. hebben de meerwaarde ‘embodied memory’ voort te 
brengen en vormen volgens haar bovendien een manier bij uitstek 
om kennis en betekenis van een specifieke site te gaan ‘ontdekken’. 
Vervolgens werd de vraag gesteld op welke manier het medium 
dans kennis kan inhouden en ‘overdragen’? hierbij werd een 
onderscheid gemaakt tussen actief en passief beleven. beide 
vormen blijken dan ook interessant te zijn. toch kan niet ontkend 
worden dat het ‘actief beleven’ en meer bepaald ‘een plek ervaren 
door er zelf in te bewegen of te dansen’ alvast als meest waardig 
kan worden geacht. dit bevestigt daniel sibony eveneens. wel 
moet hierbij worden opgemerkt dat de opgedane ‘actieve beleving’ 
van de plek van persoon tot persoon kan verschillen, vooral wan-
neer het om onbepaalde stedelijke ruimte gaat. Met de dansexpo 
‘Move. choreographing You’ (2011, londen) gingen verschillende 
kunstenaars alvast de uitdaging aan om dit ‘actief beleven’ en een 
‘hogere graad van perceptie’ bij de toeschouwers aan te wakkeren. 
de interactie met het kunstobject stond dan ook voorop en maakte 
van de toeschouwer als het ware een ‘danser’. wat kan een dergeli-
jk subjectief oordeel vervolgens betekenen voor het stedenbou-
wkundig onderzoek? Zoals reeds werd aangehaald, pleit deze thesis 
voor het samenbrengen van zoveel mogelijk verschillende in-
drukken – objectief of subjectief – zodanig dat ze in hun geheel de 
rijkheid van onbepaalde stedelijke ruimte kunnen gaan vertalen. 
binnen dit onderzoek wordt niet gestreefd naar één representatie, 
aangezien de specificiteit van onbepaalde stedelijke ruimte net ligt 
in hun ondefinieerbaarheid. Wel moet uit de exploratie blijken wat 
hun waarde is of kan zijn. het is dan ook vanuit dit standpunt dat 
het idee van ‘crossing’ die het italiaans onderzoeksnetwerk stalker 
bedenkt, enorm inspirerend werkt. Bij hun manier van exploreren 
en representeren, wordt gezocht naar een evenwicht tussen de 
verschillende opgedane indrukken die soms wat tegenstrijdig zijn. 
Geen definitie of normering, maar een poging tot het in relatie 
brengen van de verschillende observaties. Zo kan een algemeen 
bewustzijn gevormd worden zonder de exploratie tot het medium 
van tekst en kaart te moeten reduceren. stalker wijst eveneens op 
het belang van perceptie. er wordt namelijk gepleit voor een 
geïntensiveerde waarneming waarbij men zich moet kunnen 

openstellen en oog hebben voor wat onbepaalde stedelijke ruimte te 
bieden heeft. er moet bovendien voorkomen worden al te snel te 
blijven vasthangen aan een bepaalde beeldvorming. in het vervolg 
van deel 3 wordt dan ook verder een theoretisch kader opgebouwd 
waarbinnen de relatie tussen de plek en de expressievormen van 
dans onderzocht en beschreven worden. Zowel moderne als 
hedendaagse dans blijken interessant te zijn voor dit onderzoek. 
Moderne dans vormde in het begin van de twintigste eeuw een 
breuk met de klassieke stijl en maakten zich los van het formalisme 
ten voordele van een vrije en persoonlijke stijl. ‘beweging’ staat 
dan ook voorop en dans evolueert meer en meer naar een onafhan-
kelijke kunst die dichter staat bij het dagelijkse leven. hedendaagse 
dans vloeit vervolgens voort uit de moderne stijl en wordt geken-
merkt door een verscheidenheid aan choreografen die elk hun eigen 
visies over dans uitdrukken. Vaak laten ze zich inspireren door een 
bepaalde ‘plek’ en hechten ze veel waarde aan het tastzintuig. dat 
dans een manier is van denken, weten en spreken, wordt bevestigd 
door het werk en vertoog van protagonisten zoals Anna halprin, 
trisha brown, daniel sibony en laurence louppe. het medium 
dans werkt bovendien ‘bevrijdend’ en doet ons loskomen van wat 
enkel met woorden kan worden gezegd. ook de ‘psychanalyse’ van 
daniel sibony komt even aan bod en laat zien hoe elke gedachte 
zich afspeelt tussen waarneming en representatie, tussen hetgeen 
plots naar boven komt en hetgeen opgeroepen wordt door herinner-
ing. het is dan ook het naar buiten brengen van die ‘gedachte’ die 
het medium dans zo interessant maakt voor dit onderzoek. op 
eenzelfde manier zoals bij het concept van ‘crossing’, kan dansen 
een verhoogde graad van waarnemen teweegbrengen en kunnen 
gedachtes die de plek doet oprijzen bij de danser, aan de hand van 
verschillende  expressievormen worden vertaald. Hoe het lichaam 
in relatie staat met de ruimte/plek komt vaak aan bod binnen de 
danswereld. Zo zou volgens trisha brown het lichaam een beweg-
ing voortbrengen, die beweging zou vervolgens de ruimte gener-
eren en tenslotte zou de ruimte dan weer het lichaam beïnvloeden. 
Aangezien de ruimte een invloed heeft op het lichaam, wordt deze 
invloed vertaald en leesbaar gemaakt door de bewegingen die de 
ruimte in het lichaam oproept. de notie van ruimte kan niet voll-
edig gelijk gesteld worden aan die van ‘plek’. wel is het zo dat de 
wisselwerking tussen lichaam/plek gelijkaardig werkt als die van 
lichaam/ruimte. Vooral de choreografen van hedendaagse dans 
focussen zich sterk op die relatie van lichaam/plek. het is dan ook 
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omwille van die reden dat de gekozen case studies – Trisha Brown, 
Pina bausch, deborah hay en julie desprairies - voorbeelden 
aanhalen uit de hedendaagse dansstijl en tonen hoe bij elk van hen 
de choreografie sterk inspeelt op de plek. Wel wordt niet steeds 
getracht een soort ‘vertaling’ van de plek te geven, zoals mijn werk 
‘Lieux inaccoutumés’ uit het  experimenteel spoor van Deel 3 naar 
streeft, maar wordt ook gepoogd om door middel van dans ons op 
een ‘andere’ manier naar de plek te leren kijken. beide doelstel-
lingen zijn alvast relevant binnen dit thesisonderzoek. om het 
geheel af te sluiten, werden tenslotte twee figuren aangehaald die ik 
als belangrijk acht in het ontwikkelen van mijn danswerk ‘Lieux 
inaccoutumés’ en in mijn thesisonderzoek rond het medium dans in 
zijn geheel. de architect/cineast Anne Philippe en de danseres 
nathalie brissonnet focussen beiden op de relatie dans/plek en 
boden mij tijdens verschillende ontmoetingen de nodige achter-
grond om mijn experimenteel werk op te bouwen en vervolgens 
ook kritisch terug te blikken op het afgewerkte resultaat. interes-
sant hierbij is alvast hoe mijn vertrekpunt en manier van werken 
– als architecte - sterk verschilt met dat van Nathalie Brissonnet 
– als danseres. Nathalie werkt met een bepaalde plek als bron van 
inspiratie voor haar dans. ik werk daarentegen met dans om een 
plek te exploreren en die op één of andere manier te kunnen 
‘vertalen’. na ons werk met elkaar te vergelijken, kan toch wel 
besloten worden dat een danseres een groter lichaamsbewustzijn 
kent en ergens net iets meer in staat is om haar lichaam door een 
plek te laten ‘opnemen’. het laat zien dat het interessant kan zijn 
binnen het stedenbouwkundig onderzoek werkelijk met dansers te 
gaan werken. Het getuigt alvast van een geslaagd experiment om 
zich binnen deze thesis rond onbepaalde stedelijke ruimte te gaan 
verdiepen in een alternatief medium zoals dat van dans.

EINDCONCLUSIE

binnen het geheel van dit thesisonderzoek, kunnen we vooreerst 
concluderen dat onbepaalde stedelijke ruimte inderdaad nood heeft 
aan alternatieve manieren van exploratie en representatie. Belan-
grijk hierbij is het ontwikkelen van een open blik, een verhoogde 
graad van perceptie die een andere manier van kijken en beschri-
jven mogelijk maakt. Verschillende filosofische stemmen doorheen 
dit thesisonderzoek, helpen alvast de blik te verruimen en kritische 

vragen te stellen. ook het italiaans creatief onderzoeksnetwerk 
stalker vormt hier met hun concept van ‘crossing’ de inspiratie-
bron bij uitstek om te begrijpen welke aspecten van belang zijn om 
onbepaalde stedelijke ruimte in haar totaliteit te gaan vatten. bin-
nen dit vraagstuk blijkt enerzijds de rol van kunst en anderzijds de 
beleving van de plek relevant om op een vernieuwende en alterna-
tieve manier te leren kijken. De media fotografie en dans brengen 
alvast deze meer artistieke kennisvorm met zich mee. het eerste 
boek/luik die het experimenteel spoor van dit thesisonderzoek be-
spreekt, laat tegelijk op een overtuigende manier zien welke meer-
waarde de notie van ‘beleving’ aan de exploratie en representatie 
van onbepaalde stedelijke ruimte kan bieden en op welke wijze 
de media tekst, fotografie en dans in staat zijn een bepaalde ervar-
ing/beleving over te brengen. het onderzoeksmodel van la Petite 
Ceinture wordt in het experimenteel spoor op een rijkere manier 
weergegeven dan in het klassiek spoor - die het stedenbouwkundig 
discours kenmerkt - te ontdekken valt. lucy lippard bevestigt 
binnen haar vertoog dan ook dat kunst en beleving van groot 
belang zijn om een ‘multilayered view’ van een plek te bekomen. 
binnen dit thesisonderzoek wordt dan ook niet gezocht naar een 
identiteit of één mogelijke representatie van onbepaalde stedeli-
jke ruimte. Fascinerend is net hoe het samenbrengen van zoveel 
mogelijk verschillende indrukken, kennisvormen en representaties 
de rijkheid van onbepaalde ruimte zoals die van la Petite ceinture 
kan overdragen. Er wordt niet gepleit om het experimenteel spoor 
en artistieke kennisvormen als ‘beste’ manier van exploreren en 
representeren naar voor te schuiven en het klassiek spoor, die het 
gebruikelijk discours van de stedenbouw aankaart, als oninteressant 
te beschouwen. nee, het streefdoel ligt net in de confrontatie van 
zoveel mogelijk verschillende beschrijvingsvormen – zowel via 
de media tekst, fotografie als dans, zowel objectief als subjectief, 
zowel wetenschappelijk als artistiek van aard, etc. Geen afschrijv-
ing van de huidige stedenbouwkundige methodiek maar een oproep 
om zich open te stellen voor nieuwe exploratie- en beschrijving-
stechnieken en deze in hun onderzoek op te nemen. want naast 
de rol van beleving die je als het ware het gevoel geeft werkelijk 
in de naar voor gebrachte ruimte aanwezig te zijn, leert dit the-
sisonderzoek eveneens dat ‘afstand’ ook als interessante strategie 
kan worden ingezet om inzicht te verwerven in de kwaliteit van 
onbepaalde ruimte. dit aspect van ‘afstand’ wordt vooral duidelijk 
aan de hand van het medium fotografie die je naar de buitenwereld 
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laat kijken doorheen een bewust gekozen kader. Fascinerende 
voorbeelden die in dit thesisonderzoek aan bod komen, zijn dan 
ook recollecting landscapes, het titelloos boek van wim cuyvers 
en Marc de blieck, het concept ‘crossing’ van stalker, etc. Ze 
tonen alvast hoe verschillende exploratie- en representatievormen 
kunnen gecombineerd worden en door hun samenspel nog meer 
kennis opleveren dan wanneer ze elk afzonderlijk zouden worden 
bestudeerd. binnen deze thesis komt zowel eigen werk als werk 
van anderen aan bod. een moeilijkheid lag dan ook in het interpre-
teren van mijn zelfgeproduceerde tekst, beelden en danscreaties. 
representaties van anderen kan je van op een afstand bekijken. 
Met eigen werk wordt dit alvast iets minder evident. Vooral wan-
neer wordt nagedacht op welke manier een dergelijk experimenteel 
spoor kan worden opgenomen in het stedenbouwkundig onderzoek. 
Zoals reeds werd aangehaald in het begin van deze thesis, biedt het 
‘impliciete’ hierop een antwoord. Zowel de thesisopbouw als het 
streefdoel om zo veel mogelijk verschillende representatievormen 
samen te brengen, zet ‘confrontatie’ voorop en tracht aan de hand 
van ‘korte contacten/revelaties/representaties’ een beeld van la Pe-
tite Ceinture op te bouwen. Door tekst, beeld en dansvormen – van 
eigen en bestaand werk - aan elkaar te linken en via het theoretisch 
kader van het derde boek/luik ook telkens vanuit een kritisch oog 
terug te blikken, wordt een ‘circulatie van ideeën’ mogelijk die 
zich ook voor een stuk bij de lezer/kijker situeert. op die manier 
wordt eveneens getracht ergens los te komen van de verschillende 
representaties zodat de lezer ook tussen de ‘lijntjes/beelden’ in kan 
lezen en er zijn eigen verbeelding kan op los laten. Geen vorm van 
‘expliciete kennis’ die het wetenschappelijk vertoog kenmerkt en 
directe kennis produceert. Maar ‘impliciet’, het zoeken naar kennis, 
die je zelf niet expliciet kan maken. Het geheel aan representaties 
die in deze thesis worden opgenomen, kunnen dan ook het best 
gelezen worden in confrontatie en samenspel met elkaar zodat er 
meer kennis uit kan gehaald worden, dan moesten we ze elk af-
zonderlijk bekijken. niet blijven steken in objectief kaartmateriaal 
begeleid door wetenschappelijke tekst en foto’s, aangezien dit een 
gebruikelijke methodiek is om stedelijke ruimte te gaan plannen 
en ‘bepalen’. het geheel van deze thesis laat zien dat men ‘anders’ 
naar onbepaalde stedelijke ruimte moet gaan kijken om oog te 
hebben voor de kwaliteiten die ze in zich draagt. haar belang en 
potentie ligt dan ook vooral in haar ‘anders zijn dan de stad’, een 
‘alternatieve wereld’, een ‘anti-stad’. wim cuyvers vertoog sluit 

hier alvast bij aan en laat ons kijken naar de ‘achterkanten’ van de 
stad als ware publieke ruimte; niet geprivatiseerd, niet economisch, 
niet gecontroleerd. een plek waar we alles zouden kunnen doen 
wat we maar zouden willen doen, waar we even kunnen ontsnap-
pen. de aangehaalde potenties van wildernis en leegte laten dan 
ook een geslaagde ‘alternatieve wereld’ zien. ik ben bovendien 
benieuwd welke ‘alternatieve wereld’ de lezer zich zal voorstellen 
bij het bestuderen van dit thesismateriaal. hun indruk vormt als het 
ware een ‘vierde luik’ waarmee de drie luiken, opgenomen in dit 
onderzoek, kunnen geconfronteerd worden. Aangezien de werkeli-
jkheid van onbepaalde stedelijke ruimte voortdurend evolueert en 
als het ware nooit ‘volledig gekend’ kan zijn, verzekert dit geheel 
aan confrontaties dan ook de rol, betekenis en representatie van 
onbepaalde stedelijke ruimte te bevragen en te blijven bevragen. 
deze concluderende woorden vormen dus geen eindpunt maar net 
een vertrekpunt van waaruit de lezer zijn kritische verbeelding kan 
loslaten en met zijn eigen interpretaties de onbepaalde wereld van 
la Petite ceinture nog verder kan verrijken.
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GESPREK MET NATHALIE BRISSONNET



inleidinG
in het verlengd weekend van 1 mei ben ik naar la rochelle gere-
isd, gelegen net over midden Frankrijk, om de Franse danseres 
nathalie brissonnet te ontmoeten. ik kwam met haar in contact via 
Anne Philippe, die tijdens mijn erasmusverblijf in Parijs mij bege-
leidde in het maken van mijn film ‘Lieux inaccoutumés’. Tijdens 
haar studies heeft nathalie brissonnet o.a. de opleiding dans door-
lopen in het conservatorium van Poitiers, waar ze is opgegroeid 
en nog steeds woont. daarnaast heeft ze al tal van reizen en ervar-
ingen achter de rug. Zo deed ze in new York mee aan stages van 
bekende choreografen zoals Anna halprin en trisha brown. naast 
haar dansvoorstellingen, werkt ze ook met mensen die mentaal of 
fysisch gehandicapt zijn of psychotische problemen hebben. hierbij 
laat ze hen op hun eigen manier dansen, om zo hun eigen beweg-
ingen naar boven te halen. ‘Andere bewegingen’ dan gebruikelijk, 
maar toch een zoektocht naar wat op een natuurlijke manier vanuit 
elk specifiek lichaam naar boven komt.  Momenteel is ze bezig met 
haar performance ‘racine d’ailleurs’, die ze o.a. in la rochelle 
heeft opgevoerd. Tijdens ons gesprek laat ze mij hiervan een film 
zien en bespreekt ze haar achterliggende ideëen. dit naast een an-
der werk van haar, ‘supercherie’ genaamd, die zich afspeelt in een 
varkensstalling die niet meer functioneert en dus leegstaat. 
Aan de hand van dit gesprek is het vooral fascinerend hoezeer mijn 
experimenteel onderzoek bij dat van haar aansluit. Door mijn werk 
met dat van haar te confronteren, wordt meteen duidelijk in ho-
everre haar werk toch ergens al dan niet met dat van mij verschilt 
en wordt ook meteen vanuit een kritische blik naar mijn onderzoek 
gekeken. een boeiend gesprek dus. 

GesPreK
jn : Qu’est que vous pouvez me raconter autour de votre perform-
ance ‘supercherie’ ?

nb : je danse dans une porcherie qui était abandonnée. Mes danses 
sont toujours très lentement. il y avait une chaise avec lequel je 
danse aussi. ça donne une certaine échelle. il y des musiciens 
présents. 

jn : est-ce que pour vous, danser dans un tel endroit abandonné, 
est aussi un essai d’explorer ou de sentir le lieu ?

nb : oui, c’est ça. et aussi pour trouver des  mouvements que je ne 
pourrais pas trouver ailleurs. Par rapport à l’espacement, ma danse 
est inspirée. Mais aussi, avec la danse dans un tel paysage, on voit 
le lieu autrement que si on arrive comme ça. la danse donne une 
autre poésie. 

jn : comment est-ce que vous avez choisi la musique ?

nb : je n’ai pas choisi la musique. j’ai choisi les musiciens. ils 
improvisent au même temps que moi, par rapport au lieu mais aussi 
par rapport au moi qui danse. 

jn : est-ce que vous avez fait cette performance plusieurs de fois 
avant qu’ils l’ont filmé ?

NB : Non, une fois. Une seule prise. Après le film a été projeté au 
fond de cet espace. et puis des photos de la performance ont été 
prises et après elles ont été retravaillées et elles ont été exposées 
dans la porcherie. 

NB : Maintenant je vous montrerai le film de ma performance de 
vendredi passé ici à la chapelle. elle s’appelle ‘racine d’ailleurs’. 
normalement je fais la performance dans une jardin, mais à cause 
du mauvaise temps, on a fait la performance dans une chapelle. 
c’est avec un musicien claude tchatmitchian qui joue le contrebas. 
il est assez connu en France. 

jn : est-ce que votre danse est d’abord par rapport au musique ou 
plus par rapport au lieu ?

nb : oui, d’abord c’est le lieu. je m’inscris dans le lieu, je 
danse par rapport au lieu, son espacement, etc. d’abord j’installe 
l’espace. ça veut dire ; où est-ce que je mets les spectateurs ? com-
ment est-ce qu’ils peuvent entrer. Qu’est-ce qu’ils voient en arriv-
ant ? Quand ils entrent, il y a une espace vide sauf le contrebas, la 
racine et quelques galets. en ligne, parallèle avec la racine. 

jn : est-ce que les idées autour cette performance de ‘racine 
d’ailleurs’ sont les mêmes comme ‘supercherie’ ? 

nb : oui, vous avez raison. c’est moi qui demande au musicien 
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d’improviser par rapport au lieu et par rapport à moi qui essaie 
de pouvoir penser le lieu. Quand moi je danse avec la racine, le 
musicien joue quelque chose plus harmonique, comme un chant 
qui vient de loin, qui vient d’ailleurs. je crois que ça ramène une 
profondeur.  
on peut remarquer aussi que je danse autrement avec la racine dans 
cet endroit de la chapelle que si je dansais dans un jardin. ici, avec 
le sol qui glisse, je ne peux pas me supporter à la racine. Alors, 
encore une fois, la danse se dépend du lieu.

jn : Pourquoi est-ce que vous mettez la racine dans le lieu ? Pour-
quoi vous travaillez avec la racine ?

nb : d’abord, ce qui m’intéresse sont des choses naturelles. la 
racine est un objet naturel que j’aime beaucoup et que j’ai décou-
vert pendant mes voyages. ça devient d’un arbre qui s’appelle le 
‘banian’. c’est un arbre avec lequel on médite, sous lequel on se 
recueille. Par exemple le banian de l’Inde. Vous devrez s’imaginer 
un arbre assez grand avec ses branches qui sont des racines. ça fait 
comme un labyrinthe. 

jn : si je pourrais essayer de résumer votre performance dans une 
phrase, est-ce que je pourrais dire qu’avec cet objet de racine vous 
entrez dans une sorte de méditation. de cette façon vous méditez 
sur toi-même et aussi sur le lieu.

nb : oui, voilà. c’est comme ça. 

jn : est-ce que vous pouvez me décrire votre travail de danse ?

nb : je travaille beaucoup avec le ressenti, avec les sensations, les 
cinq sens en faite. Après, j’aime de m’inspirer des lieux. J’aime 
danser et faire danser les gens ailleurs et autrement. ça veut dire 
utiliser un espace donné qui ne soit pas forcément un espace de 
danse. justement pour nourrir le mouvement autrement. utiliser 
les aspérités du sol, la profondeur, la murée, les arbres, les gens qui 
passent. la vie d’un lieu. utiliser les appuis. sentir le vent. 

jn : c’est intéressant la différence entre votre travaille et la mi-
enne. Vous, comme danseuse, vous travaillez avec des lieux pour 
qu’ils inspirent votre danse. Moi, comme architecte, je travaille 

avec la danse pour qu’elle puisse me dire quelque chose autour du 
lieu, pour qu’elle puisse ‘traduire’ le lieu. 

bn : oui, c’est intéressant. Quand moi je parle des aspérités. ça 
peut être les aspérités d’un mur, qui fait vibrer le corps autre-
ment. Après j’utilise des lignes aussi, des lignes que je vois dans 
l’environnement. Par exemple la ligne de l’horizon, la ligne d’un 
mur et amener ça dans ma danse. Ajouter une nouvelle ligne avec 
mon corps allongé. Parfois il y a des cadrages dans le sol. tous ça 
permet de tracer une route, un parcours pour la danse. Grace à ça, 
j’entre dedans. Des textures, des qualités différentes. Ce sont des 
supports à ma danse. 

JN : Vous avez vu mon film ‘Lieux inaccoutumés’. Qu’est-ce que 
vous en pensez. il y a des choses comparables/différentes par rap-
port à votre travail ?

nb : je me souviens des passages furtifs, rapides. en faite, vous 
ne vous installez pas. je pense que la différence avec moi est que 
je m’installe dans le lieu. j’essaie de trouver ma place, comment 
l’habiter avec ma danse. les passages dans les paysages que vous 
avez filmé, c’est comme vous n’êtes pas y restés. Comme un grand 
air. Peut-être comme si dans le paysage, du point de vue d’un 
architecte, il y a plus de place que votre corps. Par contre, moi, 
je cherche à m’ancrer dans cet endroit là, à trouver ma place et 
peut-être d’y rester. chez vous c’est juste le paysage qui est le plus 
important, qui est plus fort. C’est un choix en faite. Pourquoi pas. 
Moi je ne travaille pas en pensant que je suis filmée. Je pense plus 
dans le sens que les gens sont là, donc j’arrête et ils me regardent. 
chez vous c’est différent avec l’image de la caméra. les scènes ne 
peuvent pas être trop long, ceux qui regardent ne peuvent pas être 
ennuyés. Mais je m’en fou, si c’est ennuyeux ou pas. Je m’installe 
et voilà.  

JN : Aussi chez toi c’est seulement un endroit que vous explorez. 
Moi, par contre, il y a des plusieurs endroits que je passe. 

nb : oui, c’est ça. il y a ce côté du voyageur qui va vite, qui va 
d’un lieu à l’autre. 

jn : c’est aussi parce que cet endroit de la Petite ceinture est une 
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sorte de boucle, une ‘ceinture’. Alors je voudrais montrer les dif-
férentes atmosphères.

nb : d’accord. il y un moment que je trouvais intéressant, un 
moment où quelqu’un se déposait. il y avait un fauteuil et les gens 
passaient. ça ressemble plus à mon travaille, où je m’installe. 
Même si il y avait la caméra, il y avait ce rapport avec la publique. 
la publique qui passe en voiture rapidement. Quand-même, moi je 
le trouve intéressant à votre travail de voir aussi plus le paysage. 

JN : Vos remarques sont aussi intéressantes par rapport aux cer-
taines aspectes d’urbanisme. Aujourd’hui, on est dans un état où 
tout le monde voyage, passe d’une ville à l’autre, d’un pays à 
l’autre. Aussi avec ce monde virtuel des portables, d’internet, etc. 
parfois il semble qu’on n’est jamais ‘sur place’, qu’on est toujours 
en mouvement, qu’on ne sait plus d’être vraiment présent dans un 
lieu. 

nb : c’est intéressant.

JN : Par contre, moi, je veux montrer avec mon film qu’on doit ap-
prendre à regarder plus profondément au lieu et donc pas seulement 
y passer. Pour qu’on ne voit pas seulement les choses superficiel, 
mais de vraiment sentir le lieu. Surtout par rapport aux endroits 
abandonnés. les gens parlent beaucoup d’histoire de la Petite cein-
ture mais pas vraiment de sa signifiance aujourd’hui. C’est ça que 
je veux découvrir avec la danse.
Donc, vos réflexions autour de mon film sont intéressant, comme 
apparemment je n’ai pas encore réussi à être vraiment intégrée dans 
le lieu.

nb : c’est une histoire de rythme intérieur aussi. Moi j’ai un 
rythme intérieur beaucoup plus lent que le tien. ça dépend aussi 
de votre caractère, que tu es jeune et que tu es architecte. il y a une 
espèce d’énergie, l’intensité de votre travail. Vous lisez les lieux 
plus rapidement que moi, parce que vous avez appris des choses 
par rapport aux lieux. Moi, je ne l’ai pas appris, moi j’ai appris des 
choses par rapport au corps. toi, tu l’as appris par l’intellect.  

JN : Avant que j’ai fait le film, je suis y allée plusieurs fois. C’est 
aussi une différence entre mon travail et la tienne. en plus, moi 

j’avais donc déjà plein d’impression autour de cet endroit de la Pe-
tite Ceinture. Surtout ce côté dangereux, mystérieux. Comme moi, 
j’y allais toute seule, plein de gens me disait. ‘Faites attention, n’y 
allez pas toute seule’. 

nb : Ah, oui. Mais c’est ça aussi. comme tu ne te sens pas toujours 
à l’aise, tu n’y restes pas très longtemps sur un même endroit. tu 
passes vite de l’un à l’autre parce que tu ne te sens pas très à l’aise 
pour vraiment s’installer là.

JN : Oui, exactement. Alors, cette rapidité de mes mouvements 
raconte quand-même quelque chose autour du lieu.  

jn : dans ma recherche, je parle autour l’importance de la danse 
moderne et la danse contemporaine. je n’écrit pas vraiment beau-
coup autour ce qui distinguer l’un de l’autre, mais plus de ce qu’il 
dit globalement, après la rupture avec la danse classique. 
est-ce que vous pensez qu’il est nécessaire de quand-même faire la 
distinction entre les deux?

nb : non

jn : comment est-ce que vous pourriez décrire leur relevance dans 
ma recherche?

nb : c’est intéressant à la danse contemporaine avec la multitude 
des chorégraphes. c’est plein de personnalités différentes. la danse 
contemporaine, c’est l’identité d’une personne de dire quelque 
chose. comme on a tous des personnalités différentes, des socia-
bilités différentes. etre plus au moins sur l’image, qu’est-ce qu’on 
peut donner à voir ? techniques, pas de techniques, plus dans le 
sensible, plus dans la performance physique, dans ce que je sais 
faire avec mon corps. Qu’est-ce que je veux montrer à dire avec 
mon corps ? 
Il y a un livre qui est très intéressant : danse extérieur. C’est sur la 
danse dans le paysage. il y a plein de chorégraphes différents. il y a 
aussi un dvd. donc ça pourrait vraiment nourrir votre travail.
Par rapport au personnalité, il y par exemple un acrobate qui pour-
rait grimper sur la lumière, sauter du haut. Moi je suis plus dans la 
poésie du lieu, pas le spectaculaire. Mais voilà, tout est intéressant 
en faite, l’un n’est pas mieux ou moins bien que l’autre. C’est une 
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personnalité qui se dessine aussi. en plus, le lieu est très important, 
c’est une sorte de moyen. 

jn : comment décririez-vous la différence entre la danse contem-
poraine et la danse moderne ? 

nb : la danse contemporaine est issue de la danse moderne. la 
danse moderne c’était les années trente – quarante. Elle travaille 
à partir de la forme, la forme d’un mouvement. c’est le corps, le 
corporal. le lieu devient après. etre consciente sur la rythme phy-
sique. 

jn : on appelle la danse contemporaine aussi la danse ‘postmod-
erne’, comme quelque chose qui n’est plus ‘moderne’. Quand-
même, je ne sens pas la différence entre la danse moderne et 
la danse contemporaine comme on pourrait distinguer la danse 
moderne de la danse classique. la danse moderne était plus un 
nouveau style contre les idées de la danse classique. Par contre, j’ai 
l’impression que la danse contemporaine n’est pas contre les idées 
de la danse moderne. il me semble que la danse contemporaine est 
plus une évolution de la danse moderne ?

NB : Oui, exactement. 

jn : est-ce que vous êtes aussi convaincu qu’avec la danse, on peut 
traduire des choses qu’on ne peut pas vraiment dire avec des mots, 
spécifiquement par rapport au lieu ?

nb : oui, je suis convaincue. Avec la danse, on peut dire autre 
chose, montrer le lieu autrement. 

JN : Est-ce que vous avez des gens ou des exemples qui vous inspi-
rez ?

nb : oui. je suis toujours intégré par les professeurs qui travail-
lent autour de l’improvisation. la danse contacte par rapport avec 
l’autre ou avec un support. 

jn : oui, moi j’ai fais la danse contacte à Paris. c’était nouveau 
pour moi, mais très intéressant. en plus, ça peut être le contacte 
entre deux corps, mais aussi entre votre corps et le lieu ?

nb : oui, bien sur.
en faite, j’ai traversé plusieurs écoles, plusieurs sensations avec 
plusieurs danseurs. je suis allée à new York pour travailler avec 
trisha brown. ce n’était pas elle qui donnait les stages, c’était ses 
danseurs. en tous cas, ça ma beaucoup inspirer sur le géométrie de 
l’espace. et puis un mouvement du corps qui est très détaché. on 
le s’appelle ‘technique relise’. on n’était pas dans quelque chose 
très musculaire. Plus dans l’espèce d’abandon du poids, transfert du 
poids. 

jn : dans ma recherche, j’ai aussi lu autour du trisha brown. Par 
exemple avec leur ‘Man Walking down the Side of a Building’ 
elle veut donner une autre perception du lieu. donc pas toujours 
‘traduire’ le lieu.

NB : Oui, exactement. C’est montrer le lieu dans une autre couleur. 
c’était aussi ça qui m’intéressait pour travailler avec elle, sauf que 
finalement les stages que j’ai faits avec elle, on n’était pas du tout 
là dedans. C’était surtout autour du répertoire, apprendre des exer-
cices du mouvement. c’était intéressant pour mon corps, de passer 
dans un autre mouvement. Quand-même ce qui m’intéressait le 
mieux c’était ce regard là, dans les environnements, dans les lieux. 
Mais ça, c’était surtout dans les années soixante, soixante-dix. 
Après ces deux stages, je me suis dit, non, je m’ennuie, ce n’est 
pas ça que j’ai envie de faire. j’étais encore à new York. c’est 
comme ça que j’ai rencontré Anna halprin. je me suis dit, quelle 
est la source de ce travail là ? et en faite, à ce moment là, trisha 
brown travaillait avec Anna halprin. donc je suis allée travailler 
avec Anna halprin et je m’ai senti vraiment bonne. c’était ce qui 
m’intéressait.  elle donne des clés pour trouver sa danse. Par rap-
port à soit son corps, soit le lieu, puisque le lieu est très important 
pour Anna halprin. donc voilà, ce stage s’est passé chez elle, dans 
un lieu sublime. sur un seul endroit au milieu des arbres. on est 
allé dans la forêt pour danser. ce n’était pas là même chose, et ça 
c’était très important. j’habitais vraiment ma danse, à cet endroit 
là. et c’est comme ça que j’entend suivi pouvoir faire ce travaille 
avec ‘racine d’ailleurs’. Parce que c’est ‘ailleurs’ que j’ai trouvé 
les choses. 
du coup, je suis revenu en France, j’ai repensé au stage que j’ai 
fait chez Patricia Kuypers avec la danse contacte improvisation. je 

433



me suis dit qu’avec elle, j’ai senti cette liberté là aussi. elle a une 
simplicité d’aborder des mouvements, une manière très organique, 
avec la terre, des sites, des organes. Moi qui parle, plus qu’ appren-
dre des enchainements et faire pareil. j’ai compris à un moment 
donné que non, ce n’est pas ça. j’ai envie de personne qui m’aidait 
à…comme je fais dans mes ateliers. je cherche aider les gens à 
trouver leur danse avec leurs particularités. donner des clés. Final-
ement c’est rare d’entrainer les gens comme ça. c’est plus facile de 
donner un enchainement que d’avoir une personne avant toi et de 
lui donner des clés fondamentales. 
Alors, pour mon recherche en France et mon projet de ‘racine 
d’ailleurs’ chez penser à Patricia Kuypers d’être mon regard ex-
térieure. donc, à partir de juillet, je vais travailler avec elle. Pour 
qu’elle me pousse, qu’elle m’amène ailleurs. je sais qu’avec elle, 
avec ses mots, ça m’aura plus facile et évident. en faite, quand 
on agrandit dans une ville, comme chez moi c’est Poitiers, on est 
entouré par plein d’amies, tes professeurs, tes chorégraphes. Mais, 
ils te connaissent trop bien. ils ont déjà une image conçue sur toi. il 
faut se confronter à l’autre, à la différence, à des gens qui n’ont pas 
vu nous grandir. A Poitiers, les gens m’ont vu grandir et évoluer, ils 
connaissent ma vie. j’avais envie de neutralité. 
une femme qui ma aussi beaucoup touché et qui est une chorégra-
phe française très connue; odile duboc. elle avait une façon très 
sensible de parler des mouvements. je pense que ce sont les trois 
personnes – Trisha Brown, Anna Halprin et Odile Duboc – qui 
étaient fondamentale pour construire moi, comme danseuse. ils ont 
confirmé ce que j’avais envie d’être. A côté de ça, j’ai rencontré 
plein de gens que j’ai bien aimé  et après bien sûr il y a mon en-
fance aussi. ça se construit petit à petit, c’est comme un métier. 

JN : Quel est spécifique au travail d’Odile Duboc ?

nb : justement, elle n’était pas du tout dans une danse perform-
ance. elle s’intéressait au lieu. elle a fait quelque chose qui 
s’appelle ‘les fernands’. ce sont des personnages qui se trouvent 
dans un lieu et qui font tous le même mouvement au même temps. 
des mouvements du quotidien. ils sont séparés les uns à côté les 
autres et les gens qui passent s’aperçoivent ou pas qu’il y a un 
événement qui est en train de se produire. Voilà, c’est cette quotidi-
enneté qui m’intéresse dans la danse contemporaine. ‘les fernands’ 
vient d’un prénom français ‘Fernand’. Parce que odile duboc était 

inspiré d’un ‘sdf’, une personne ‘sans domicile fixe’, qui s’appelait 
Fernand et qui faisait toujours des même mouvements, des petits 
gestes répétitifs. ça devenait une danse parce que cette répétitivité 
des petits gestes sortait du quotidien et ça appelle regard. cette 
personne là lui a donné envie de jouer avec ça avec leurs danseurs. 
elle lui a donné un autre regard. 

nb : le mari d’Anna halprin s’appelait lawrence halprin. il était 
un architecte paysagiste. Tous les deux ont travaillé ensemble et 
ils ont créé des choses très intéressantes. laurence n’a fait pas mal 
de parcs à san Francisco. il a aussi pensé une sorte d’espaces de 
communauté. Par exemple il n’y avait pas des barrières qui séparai-
ent les maisons, il y avait une espèce d’organicité où les gens sont 
reliés. Pour que le corps soit bien en faite dans son espace. il était 
très attentif à ça et un des pionniers. 

JN : C’est fascinant de voir les relations entre les deux. Il semble 
qu’ils se sont inspirés l’un de l’autre, comme chorégraphe et archi-
tecte.

NB : Exactement. 
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