Terug naar de ruimte
Judith Reijnders
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R uimte :
Het gebied tussen de waarnemer en haar omgeving; de plek waar beweging
mogelijk is; de leegte waar het perspectief met je ogen speelt; het gat tussen
de objecten in; dat ding wat je eigenlijk helemaal niet ziet, totdat zij wordt
begrensd.

(titelblad)
x,y,z
Judith Reijnders, maart 2020
Een plek in de ruimtelijke dimensie
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DOOR DE RUIMTE
Onderweg: Op een bankje net buiten Maastricht, 8:15
Bestemming: 2 uur lang wandelen.

Vroeg begonnen aan een wandeling om in alle rust van de omgeving te
genieten. De hoger gelegen grasvelden verbergen het uitzicht totdat je
bovenop de heuvel staat. Eenmaal boven ontvouwt er zich een uitzicht over
Maastricht, het Belgische dorpje Kanne en de akkers hiertussen in. Aan
de andere kant een vergezicht naar België, gekenmerkt door draaiende
windmolens. Maar hier, in mijn directe omgeving, niets anders dan een
vredig landschap gespreid over glooiende heuvels.
De lucht is strakblauw. Tussen de heuvels en de grijze bomen verschijnt zo
af en toe een bestelbusje. Over de slingerende landweggetjes wandelen
mensen die net als ik even van het mooie ochtendlicht genieten…
Ooit was communicatie een van de belangrijkste redenen om onderweg te zijn. Te voet,
te paard en vervolgens in steeds sneller bewegende voertuigen werden boodschappen
doorgegeven. Dankzij de transport revolutie ging communicatie in een steeds vlotter
tempo. De reistijd werd korter en korter tot aan het moment waar we nu in leven.
We verplaatsen ons massaal over wegen en straten. In gemotoriseerde voertuigen rest
er voor de mens weinig meer te doen dan wachten met de blik gericht op het doel, de
aankomst. Zittend in een voertuig doorkruisen we de omgeving en stappen we uit zodra
de tijd daar rijp voor is.
Op bestemming wachten we opnieuw een bepaalde tijd tot er weer vertrokken wordt.
Dus ook het zijn op de bestemming heeft haar focus op het volgende doel: vertrekken.
Continue wordt er een spel gespeeld tussen vertrek, reis en aankomst. Wanneer je
een vergadering moet bijwonen, de familie bezoeken of zelfs wanneer je thuis bent.
Je locatie is louter een tijdelijke verblijfplaats totdat je weer vertrekt. Je beweegt je
weliswaar niet fysiek ten opzichte van je omgeving, maar je wacht tot de tijd zich
dusdanig heeft verplaatst zodat je weer in kunt stappen en met haar mee kunt gaan.
Als onderweg zijn betekent dat je wacht tot de volgende actie dan zijn we ten alle tijden
passagiers die wachten op de aankomst in een volgende vertrekhal.
De mens is van nature nomadisch en het is niet vreemd dat we onophoudelijk onderweg
zijn. De afstand die we afleggen om op onze tijdelijke bestemming te komen is een vast
gegeven. Wel hebben we invloed op de manier hoe we op de bestemming komen en
kunnen zo de reistijd beïnvloeden. De ruimte die doorkruist moet worden, wordt niet
opgedeeld in afstand maar in tijd. We razen door de ruimte heen en blijven versnellen
met de eerstvolgende bestemming in het vizier.
Zelfs wanneer er niet de mogelijkheid is om fysiek te reizen is het alsnog mogelijk
in contact te staan met de hele wereld. Dankbaar maken we gebruik van alle digitale
communicatiemiddelen. Of ze nu gebruikt worden om tijd te winnen of omdat het
niet mogelijk is je te verplaatsen. De digitale communicatie biedt nieuwe manieren
om boodschappen over te brengen. Geen voertuig is zo snel dat de reistijd compleet
verdwijnt maar de digitale communicatie maakt het mogelijk aan te komen zonder te
vertrekken.1
1
Virilio, P. (1989a). Het horizon-negatief (pp. 142–148) (Arjen Mulder & Patrice
Riemens, vert.). Amsterdam, Nederland: Duizend & Een.
< A trail of blue salt
april, 2019
How do people use the street? Do they know?
Documentatie van een interventie. Voorbijgangers markeren hun route door het maken van een spoor
van blauw zout.
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Als we onderweg zijn zonder fysiek te verplaatsen en de wereld kunnen zien zonder te
vertrekken. Wat blijft erover van de ervaring van ruimte?
Natuurlijk maak ook ik gebruik van snelle transportmiddelen en digitale communicatie.
De ruimte blijft ongebruikt, wordt misbruikt en onderworpen aan doorkruisingen. Is de
ruimtelijke dimensie waar we doorheen moeten een noodzakelijk kwaad of een plezier?
Wanneer ik terugkom van een familiebezoek en met de auto de a2 op rij bij knooppunt
Holendrecht word ik verblind door een 6-banen brede snelweg met aan mijn
rechterhand elektriciteitsmasten. De kabels in de lucht weten op magische wijze de
tussenruimte te laten zien en benadrukken de oneindigheid in de lucht. De herhaling
van de masten geeft mijn ogen grip op de weidse omgeving maar tegelijkertijd laat het
beeld van de ontelbare masten mij duizelen. Omringd door weilanden rijden honderden
auto’s in gelijk tempo, verspreid over zes banen, richting de horizon. Kijk ik alleen naar
de medeweggebruikers om mij heen dan lijkt het net alsof alleen de aarde onder ons
beweegt en wij hard ons best doen op onze plek te blijven staan. Aan de andere kant
van de vangrail dansen de koeien, verdwaalde boerderijen en de elektriciteitsmasten
om elkaar heen. Het spel en de magie van het perspectief laat zich aan mij zien terwijl
ik, als gebruiker2 van de ruimte, verder rijd en wacht op de aankomst.

Onderweg: Op een bankje net buiten Maastricht, 8:25
Bestemming: 2 uur lang wandelen.

…Iets in slingerende wegen blijft mij verwonderen. Ze meanderen van links
naar rechts en verstoppen zich regelmatig even achter een heuvel om later
weer zichtbaar te worden. Hier worden de paden begrensd door een berm
van hoog gras, omgeploegde akkers en appelbomen vol met knoppen,
wachtend op de lente.
Wellicht is dit het romantische beeld wat ik voor me heb als ik denk aan het
perfecte landweggetje.
Al van jongs af aan is mij geleerd dat slingerende weggetjes bijzonder zijn.
Een teken van schoonheid in samenhang met plezier. In de auto wanneer
we op vakantie gingen, kon ik me als kind urenlang vermaken met het
eindeloos naar buiten turen. Op zoek naar de bergen want daar gingen
we heen. Zodra we de grote weg verlieten, kreeg m’n vader een grijns op
zijn gezicht. En mijn moeder zou dan zeggen: ‘Hè dat vervelend, nu gaat de
weg slingeren’. Dat was het moment dat ik wist: we zijn op vakantie…

2
Gebruiker: reiziger, waarnemer van de ruimte, Reijnders, J, 2020
<Chalk Rules
Maart 2019
Wat gebeurt er als er een ‘regel’ is?
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IN DE RUIMTE
De wonderen van transport en communicatietechnieken geven ons tijd en macht. Het
biedt uitkomst voor de steeds drukkere dagen.
Als inleiding schreef ik een definitie van ruimte zoals ik ruimte bekeek toen mijn
verwondering over dit onderwerp begon. De lege plek tussen de huizen en op de
wegen. Wat gebeurt er met die ruimte als we haar meten, als we tellen wie er woont,
wanneer we bijhouden wie of wat zich erdoor heen beweegt, wat de temperatuur is en
hoeveel zon er schijnt? Op de bank met mijn laptop op schoot ben ik overal. Ik kan zien
hoe de Grand Canyon er uit ziet, ik weet hoe warm het is in Dakar, ik zoek op hoe druk het
is in Venetië, ik kan zelfs dwalen door de straten van Amsterdam. De 15m2 meter waar ik
me nu in bevind, is fysiek begrensd door vier muren, maar het omvat de hele wereld.
De ruimte ervaring gaat aan ons voorbij, is zij niet vergeten door de snelheid van het
reizen, dan is zij wel vervangen door meetbare feiten, wetenschappelijk verklaarde
kennis en virtuele waarheden. Wat is er gebeurd met de waarde van de daadwerkelijke
ruimte? Waar blijft de persoonlijke ervaring van een omgeving?3
De wereld voelt een stukje anoniemer wanneer ik me realiseer dat ik overal maar
tijdelijk, of helemaal niet, aanwezig ben. Het is niet meer de duur van een reis die de
waarde van de aankomst vergroot, alleen de tijd tussen aankomst en vertrek zal de
waarde bepalen. Denk bijvoorbeeld aan een toerist. Wanneer ik op reis ga en dus echt de
ruimte fysiek ga doorkruisen, begint het al met de vraag hoe ik op mijn bestemming kom
en of ik wel een eindbestemming heb. Begint mijn reis zodra ik de voordeur achter mij
dicht trek of zodra ik aangekomen ben. Eenmaal aangekomen weet ik dat ik maar voor
een bepaalde duur op de plek zal zijn en probeer ik in deze korte tijd zo veel mogelijk
door de stad te dwalen om het gevoel te krijgen de stad te hebben gezien. In contrast met
een bewoner, die waarschijnlijk zijn stad en huis kent door hem te gebruiken en niet door
hem te ontdekken, struin ik uren door de straten om een glimp op te kunnen vangen van
het leven in die stad. Door te lopen en te struinen. Hoe hard ik ook mijn best doe niet op
te vallen als toerist ervaar ik de ruimte als een nieuwkomer. Of ik in San Francisco loop of
struin door een dorpje in Zuid-Frankrijk, ik blijf dwalen door de straten die mij vreemd
zijn om de ruimte in mij op te nemen.
Het machtige gevoel van het invoegen in een geoliede machine als een snelweg.
De euforie van het zigzaggen tussen de bergen door. Of het dwalen door steden. De
uitdaging van het begrip ruimte is juist dat je haar niet kunt zien of grijpen. Het is een
dimensie die niet compleet is met enkel cijfers. Een plek van feiten in combinatie met de
menselijke ervaring.

3
Waar ik mij eerst afvroeg of de ruimte-afstand nog bestaat met de huidige
communicatiesnelheid, vraag ik mij ook af wat de gevolgen zijn in de maatschappij als je de openbare
ruimte niet meer hoeft te benutten?
Het imago van een stad wordt bepaald door het leven op straat. Cultuur wordt gevormd door
integratie en interactie van verschillende mensen, het zijn de dingen die ter plekke ontstaan. Maar wat
kan er nog gebeuren als je huis, je straat en de stad alleen nog een tijdelijke verblijfsplaats is? Wie
vormt er dan de cultuur?
<Dwalen
November 2019
https://www.youtube.com/watch?v=lDxY7ygNWu0
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TERUG NAAR DE RUIMTE
Momenteel woon ik in Maastricht en vind ik op loopafstand kronkelweggetjes over de
heuvels. Ook al ben ik er vaak geweest, het zien va de heuvels met de slingerende wegen
en de veranderende horizon maakt me blij. Deze slingerende wegen staan in contrast
met de ervaring van de rechte 6-baans weg door de polder. Toch zijn ze voor mij even
bijzonder. Het is wellicht de vreugde van het echt onderweg zijn en door de ruimte gaan.
Maar ook de ervaring van de ene rechte weg laat me verwonderen over de meanderende
wegen door de bergen en visa versa.
Als je de tijd neemt de ruimte waar te nemen kun je de kennismaking ermee vergelijken
met de ontwikkeling van een vriendschap. Wanneer twee mensen elkaar voor het
eerst ontmoeten, is de eerste indruk ontzettend belangrijk. Er wordt gepraat over
oppervlakkige onderwerpen die opvallen, duidelijk anders zijn of juist overeenkomen.
Naarmate je iemand beter leert kennen ontstaan er persoonlijke gesprekken. Je leert
elkaar beter kennen en je gaat elkaar beter begrijpen. Uiteindelijk, als je alle lagen van
een persoon hebt leren kennen groei je samen verder.
Ruimte an sich kunnen we niet zien maar wel de grenzen die haar vorm bepalen. We
kunnen kijken naar de architectuur die de kronkelige ruimte vormt van het historische
centrum. Alle objecten vormen onderbrekingen in de ruimte die juist de ruimtelijkheid4
benadrukken. Deze fysiek aanwezige randen en obstakels geven de eerste indruk van de
ruimte.
In gesprek met de ruimte redeneren we verder over de grenzen van ruimte. Kan een
ruimte ook worden afgebakend door regels? Grenzen van dorpen, steden, provincies of
landen zijn op kaarten lijnen maar in de realiteit vaak niet duidelijk zichtbaar. Op ‘andere
grond’ gelden verschillende regels en de omgeving wordt beheerd door andere mensen.
Wanneer je een dergelijke grens oversteekt is er nauwelijks een teken van een directe
verandering. In grensgebieden zie je een overgang van cultuur. De manier hoe de ruimte
is ingedeeld, hoe de huizen zijn gebouwd en de wegen zijn aangelegd. Maar ruimte zoals
de lege ruimte, een ding dat tussen de objecten leeft, is niet zichtbaar begrensd. Dat
betekent dus dat de begrenzing van een ruimte niet altijd zichtbaar hoeft te zijn.
Ruimte wordt opgeëist voor landbouw. Huizen worden gebouwd voor tijdelijke
verblijfsplaatsen en wegen worden aangelegd om een snelle verplaatsing mogelijk te
maken. Je zou kunnen zeggen dat een straat een plek is van gereserveerde ruimte, een
ruimte die alleen mag worden gebruikt voor een beweging. Onderweg razen gebouwen
voorbij, bomen dansen om elkaar heen en de horizon verandert continu van gedaante.
Hoe de gebruiker zich door de ruimte beweegt heeft invloed op de waarneming van de
omgeving.
De openbare ruimte is meer dan wat we visueel waarnemen. Iedere gebruiker kiest
een andere manier om de ruimte door te gaan. Ieders gebruik van de ruimte bepaalt de
identiteit van de ruimte voor een ander. Gebruikers van de ruimte vormen de betekenis
en regels van een plek. Door het observeren van hoe de ruimte wordt gebruikt, kom je
erachter wie of wat de ruimte heeft gevormd tot wat ze nu is.
Wanneer je ruimte begrijpt, zal het nog steeds niet mogelijk zijn haar letterlijk te zien.
Ruimte is een combinatie van meetbare cijfers en menselijke ervaringen.

4
Drie dimensionale volume van leegte, Reijnders, J, 2020.
<Collecting space
September 2019- heden
Vang de ruimte en neem haar mee.
Als er in een afgesloten verpakking de ruimte zit van een plek, wat gebeurd er wanneer deze ruimte
wordt verplaatst? Verplaatsen we ruimte? Een leeg volume? Of enkel de herinnering?
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Als toerist verwonder ik mij over alles wat gewoon is, maar voor mij anders en dus
bijzonder. Het verwonderen over de gewone dingen is de kracht van de toerist.
Accepteren en integreren is de roeping van een bewoner. Dus nu, wanneer ik dwaal door
een stad of omgeving die bij bekend noch vreemd is, neem ik een houding aan waarin ik
mij laat verwonderen door te observeren en integreren. En neem ik de tijd aanwezig te
zijn en de ruimte te begrijpen.

<Point of view
Maart 2020
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R uimte :
Het gebied tussen de waarnemer en haar omgeving; de plek waar beweging
mogelijk is; de leegte waar het perspectief met je ogen speelt; het gat tussen de
objecten in; dat ding wat je eigenlijk helemaal niet ziet, totdat zij wordt begrensd.
Tijdelijke verblijfsplaats; plek voor eigen interpretatie; locatie voor ontmoetingen;
ruimtelijke dimensie; volume; afstand versus tijd; wetenschap en maatschappij +
fenomenologie; weerspiegeling van de samenleving; 1

1

Herziene definitie van het begrip ruimte door Judith Reijnders
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