
Carsten Juel -Chr is t iansen 

Woest i jn, 
centrum en periferie 

In het laat-modernisme werd de woest i jn metafoor voor de naamloze onein-
digheid. De onbewoonbare, schaduwloze woest i jn vormde een myth ische 
ruimte, die men s lechts gedurende een beperkte t i jd kon verdragen. 
De woest i jn was de plaats waar men het zuivere l icht ervoer. Zand en licht. 
De ul t ieme nivel lering van alle verschi l len. Einde en begin. De woest i jn was 
de ruimte van het symbool. 

De ui tgestrekte stedeli jke periferie was haar profane tegenhanger. Vol 
met sporen van het spel der machten. Getekend door de regulerende 
ingrepen van anonieme overheidsinstant ies. A l les wat door het begrip 
'ontwikkel ing ' werd gedekt, bewoog zich voort door de ruimte en drukte er 
zijn stempel op. 

De periferie was de ruimte van de sporen. De ruimte van de index. 
De histor ische stadscentra waren de theatrale ensceneringen van de 

goddeli jke machten. De axiale organisat ie van het centrum nam het l ichaam 
van de toeschouwer op in een hiërarchische ruimte, beheerst door een 
centrale f iguur. Een toren, een koepel, een lantaarn representeerden de 
autor i te i t die het geheel een betekenis gaf. De burgers spiegelden zich in 
de stad, ondervonden de wereldorde in haar st ructuur , en herkenden zichzelf 
in de friezen boven de deuren en de vensters. 

De representat ieruimte van het centrum was een picturale ruimte. 
De ruimte van het ikoon. 

Het centrum, de periferie, en de woest i jn vormen zones of onderdelen van 
de ruimte. De stad, het cu l tuur landschap en het 'onbruikbare' weerspiegelen 
de drie aspecten van het teken: ikoon, index en symbool. Van een afstand 
bekeken zijn ze gescheiden als landschappen en categorieën, maar van 
d ichtb i j vormen ze fenomenen die niet meer te onderscheiden zijn. Verweven 
en verwisseld, zoals de beleving van de 's teenwoest i jn ' en de 'fata morgana' . 

De ruimte is een ui tgevouwen teken. Het teken is een ingevouwen ruimte. 
Het indexerende is het ruwe en geopende oppervlak van het teken, dat 

verschi jnt bij de produkt iehandel ingen. Het is het aspect van het teken, dat 
het teken het sterkst bij de visuele ruimte laat aanslui ten, en het losrukt van 
zijn verwijzingen. Het is de tekening, de oml i jn ing of de periferie van het 
teken. 

De periferie is de grens tussen het onbetekenende en het betekenende of 
tussen de begrensde en onbegrensde betekenis. Een grensgebied, dat 
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massief noch stabiel is, maar eerder een membraan, waardoor het beteke-
nende en het onbetekenende ui tgewisseld en omgekeerd kunnen worden. 

De periferie van de stad is, net als het grensgebied, de ruwe kant van de 
ruimte, gevuld met nog onverklaarde sporen. Het is deze negatieve inter-
pretat ie van het indexerende, die de openheid van de marginale zone 
teweegbrengt. In zijn onverklaarbaarheid bevat deze een over het hoofd 
geziene betekenis, en door zijn niet- ident ieke en toch waarneembare 
ident i te i t opent zich een nieuwe ruimte voor de beschouwer . Deze openheid 
verbindt de ruimte van de periferie met die van het denken. Zonder r icht ing 
en zonder de verdwi jnpunten van de nostalgie of de utopie. En toch lokt het. 

Het vraagt onze aandacht, onze scherpzinnigheid en biedt n ieuwe 
ervaringen. De innige on tmoet ing van stad en horizon. De s tuwkracht van 
de snelweg. Een onbekende en zuivere mater ia l i te i t in de goederen van de 
opslagloodsen, de enorme massieve ci l inders van messing en koper. A l die 
inwendige zaken die door het gebruik ontsloten worden. Kano en roller-ski. 
Het savanne-acht ige bestaan tussen de enclaves. Het onbehagen zowel 
groot als klein te zijn. De hele beleving van suspense, twi j fel, spanning en 
opwinding, die de periferie kenmerkt. 

Om zich in deze suspense te kunnen begeven moet er een verandering in 
het denken van het arch i tec ton ische systeem van binnenuit optreden. Het 
begrip ruimte staat op het spel en dient u i tgebreid te worden om de schok-
ken, die de ervar ing van de periferie teweegbrengt, aan te kunnen. De schok 
die de periferie veroorzaakt is het onvermogen om onderscheid tussen 
natuur en cu l tuur te maken. Het is een snel afgl i jden naar een archaïsche 
toestand van vóór de scheid ing, waar de ruimte tegeli jk natuurl i jk en 
arch i tec ton isch was, waardoor al wat in het verleden l igt plotsel ing ver-
dwijnt. De beëindig ing van de representat ie. Het ui teenval len van de vaste 
betekenis tot een algemene potentiële betekenis. 

De vorm van het model voor deze ruimte is nog verborgen. Noch gecen-
treerd en stabiel, als in de klassieke ikonische ruimte, noch expansief en 
dynamisch, als in de moderne opvolger. Ook niet ent ropisch, zoals in de 
woest i jn, waar de malende bewegingen van het modernisme, daar ze steeds 
meer massa moest bevatten, tenslot te haar energie u i tput te. Waarschi jn l i jk 
moet men het eerder zien alsof deze verschi l lende modellen in de periferie 
u i tgewisseld worden. Hier tekent zich, in een staat van opbouw, het model af 
dat de mens, middels de arch i tectuur , een plaats in de ruimte verschaf t . De 
periferie werkt. 

In de opgeschor te ruimte wordt het aan het subject overgelaten om de 
wereld bijeen te houden. Tegeli jk met het wegval len van een col lect ief 
begrip voor de visuele en ruimtel i jke orde, is de grens tussen de ruimte en de 
taal ook veranderd. Het besef van de ruimtel i jkheid van de tekst en de 
tekstual i te i t van de ruimte is een deel van onze huidige ervar ing. Maar al te 
vaak is d i t zodanig ui tgelegd, dat de ruimte plat is geworden. Huizen worden 
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afbeeldingen, steden col lages. De ruimte in het beeld van de geschreven 
tekst. 

Vanuit het ruimtel i jke aspect bekeken, wordt een meer complexe 
dr ied imensional i te i t z ichtbaar, waar zich uit het exterieur een interieur, 
een subject plooit. Net als de lus van een lijn vormt de plooi een absoluut 
onderscheid en een onverbrekeli jke verbondenheid. Het is een dr iedimensio-
nale plooi, een knoop - met discursieve, ruimtel i jke, en temporele d imensies 
- die het denken, het l ichaam en de biograf ie van het individu, of het ge-
schr i f t , de stad en de geschiedenis van het col lect ief plooit. Deze niveaus 
schi jnen verschi l lende ar t icu la t ies van dezelfde f iguur te beschri jven. Het 
eindige en het oneindige als verschi l , gescheiden, maar nu en dan t i jdel i jk 
verbonden door fenomenen als 'stem', ' l icht ' en ' r i tme'. Fenomenen - bekend 
van de extase - die vroeger tot de rekwisieten van de openbaring behoorden. 

In deze dr iedimensional i te i t vormen ruimte en arch i tec tuur wel een tex-
tuur, maar geen tekst in d iscurs ieve zin. De ruimte behoudt haar zinnel i jkheid 
en p last ische ar t icu la t ie terwi j l wij haar beschouwen. De relat ie tussen 
ruimte, l icht en l ichaam vormt een apart register, een ervar ingsgebied dat, 
aangezien het opnieuw gedefinieerd kan worden door een latere overweging, 
een nieuwe ruimte schept. Een f igurale ruimte, die de visuele ruimte met de 
ruimte van het bewustzi jn verbindt. Het is deze beweging tussen de waarne-
ming en het denken buiten de vastgestelde banen om, die op gang gebracht 
wordt in de periferie. 

Zoals de ordening van a l fabet ische tekens in een tekst een lezer schept, 
zo kan de geïndexeerde ruimte van de periferie op haar beurt een zwerver 
scheppen, een nomade, een 'stalker ' .1 Op de rand van de representat ie-
ruimte, tussen het onbetekenende en betekenende, on thu l t en construeert de 
stalker de f igurale ruimte2 die de grens tussen het zinneli jke en het verstan-
deli jke overschr i jdt , en die het mogeli jk maakt zich in de periferie te bewegen 
en wel l icht te beweren, dat er alleen periferieën bestaan. Dat de periferie zich 
heeft uitgezaaid. 

De f iguur van de peri fer ieruimte is een kruis of een kruis ing tussen 
organische t i jd en atmosfer ische t i jd, tussen het gecentreerde en ongecen-
treerde, tussen het ikonische en het symbol ische. Tussen centrum en woest-
ijn. 

Deze f iguur bevest igt de concrete locat ies in de periferie, die men beleeft 
als een energiereservoir , alsof zij een speciaal a rch i tec ton isch potent ieel 
bevat. In andere woorden: deze wi jst de leemten en scheuren in het netwerk 
van de periferie aan, waar betekenis en niet-betekenis in elkaar overgaan. 
Het zijn de leemten in het labyrint, waar de verhouding binnen/bui ten gaat 
schommelen. Waar men naar buiten treedt, als men binnenkomt, en binnen-
treedt als men buitenkomt. Deze openingen in het net van de periferie 
worden gekenmerkt door een ruimtel i jke doorkru is ing van de tegenstel l ingen 
in het cu l tuur landschap, die in hun concrete samensmel t ing ervaren worden 

1 
Titel van een film van Andrej Tarkovskij, 1979. 

2 
Het begrip 'figurale ruimte' komt uit J.F. Lyotard, 
Discours, Figure, 1971, pp. 71-72. In de context van dit 
artikel wordt het gebruikt voor een bestanddeel, dat 
zich in een ruimtelijke organisatie bevindt. 







als de toegang tot een hogere dimensie en als een op de spi ts drijven. A lso f 
men op de grens staat, zelf de kruis ing is. 

Wanneer men het Val lensbaek-moerasgebied doorkruist of op de 
Hersted-heuvels staat,3 kan de ervar ing van het begrip leemte of scheur in 
het netwerk van de periferie verduidel i jk t worden. A fs lu i t ingen die zich 
openen, openingen die zich slui ten, zodanig dat zij de ruimte ar t iculeren en 
de waarnemer zodanig 'verheffen', dat beide betekenissen van het woord 
beleefd worden. Het zijn deze 'spat iër ingen' in het net, deze gesloten en 
open tekens, die men respectievel i jk 'monument ' en 'niche' noemt.4 

Ook al bestaan ze in de periferie als een wezenlijk deel van het netwerk, 
het is daarnaast ook mogeli jk ze te begri jpen als een soort matrix, die aan de 
vorm voorafgaat. Het monument en de niche, de leemte en de scheur zijn 
principiële verschi l len die al t i jd de ruimte bepalen, en die het netwerk of het 
stadspatroon voortbrengen, ongeacht of ze van het begin af aan een fys ieke 
vorm hebben of niet. De toren, de kerk, de beurs, het stat ion, het plein, de 
stadswal enzovoort, kunnen gezien worden als dergeli jke vormen die vooraf-
gaan aan de primaire elementen, gevormd in de matr ices van de leemte en 
de scheur.5 

De matrices zijn zowel werkzaam in het centrum als in de periferie, maar 
de betekenis van hun vormgeving verandert. De betekenis is daarom duide-
lijk in de representat ieruimte, waar ze gemater ia l iseerd zijn als gedenkteken 
en plein. De centrale f iguur, die de betekenis waarborgt en waakt over de 
sociale u i twissel ing. In de f igurale ruimte die nu door de periferie gedefi-
nieerd is worden de matr ices met andere programma's geladen en trekken 
andere betekenissen aan. Hier worden ze tot teken voor de dialoog van het 
subject met de ruimte. 

In de openingen van de periferie neemt de bezoeker de rol van de centra-
le f iguur op zich. Maar op het moment dat deze persoon probeert de wereld 
samen te houden, wordt hij erin geworpen. Een perspect iv ische omkering, 
die beleefd wordt als een opheff ing van het verschi l tussen binnen en 
buiten. Het z ichtbaar maken van de ruimte. Aanwezigheid. De ervar ing van 
een 'plaats ' , die in prakt isch en sociaal opzicht al een dijk, een wegvertak-
king, een vlakte is. 

De korte afstand tussen het gewone en het sublieme, die a l t i jd het 
authent ieke aanduidt. 

Vertaling: Gilbert Hansen, Jurjen Zeinstra 

3 
Een kunstmatig groengebied in de westelijke periferie 
van Kopenhagen. 

4 
Zie voor deze begrippen: Carsten Juel-Christiansen, 
Monument <£ Niche, Kopenhagen, 1985. 

5 
Het matrixbegrip is een begrip van verschil, dat doet 
denken aan Rossi's typebegrip, maar ook aan zijn 
begrip van de primaire elementen. Zie Aldo Rossi, 
The Architecture of the City, Cambridge Mass./Londen, 
The MIT Press, 1982, pp. 40 en 86. O
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