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niemandsland
Niemandsland, niemands land - land dat niemand toebehoort en 
dus van iedereen is. In de stedelijke omgeving worden er vaak de 
plekken mee aangeduid die (tijdelijk) tussen de mazen van de  
stedenbouwkundige planning door schieten, of op een nieuwe 
bestemming wachten. Plekken waar men nooit naar op weg is, waar men 
onverwacht op stuit, als men er al niet gedachteloos voorbij loopt. De ach-
terkant van de stad. Er gaat vaak een zekere melancholie van uit, maar ook 
het gevoel dat alles nog mogelijk is. Het zijn plekken die betekenis hebben 
voor de omgeving waarvan ze deel uitmaken.
De expositie ‘Niemandsland’ brengt negentien kunstenaars bijeen die hun 
uiteenlopende visies geven op dit aspect van de hedendaagse stedelijke 
omgeving.

Na de val van de Berlijnse Muur in 1989 

heeft Berlijn een gedaanteverwisseling 

ondergaan; de twee stadsdelen werden 

weer met elkaar verbonden en de spo-

ren en wegen weer doorgetrokken. 

Vele opzienbarende en prestigieuze 

bouwprojecten zijn de afgelopen jaren 

in de hoofdstad gerealiseerd, die het 

oude ‘Oost’ en ‘West’-gevoel moesten 

wegvagen. Maar wat is er vandaag de 

dag nog te zien van dit litteken dat van 

1961 tot 1989 de stad meedogenloos 

verscheurde? In 2001 en 2002 toog Kim 

Bouvy met haar camera op pad en 

fietste en wandelde vele malen over 

het voormalige Berlijnse niemandsland 

om de landschappen die daar zijn ont-

staan sinds 1889, vast te leggen. In 

2002 publiceerde zij bij uitgeverij de 

Verbeelding ‘Niemandsland-Berlijn zon-

der de muur’. 

www.kimbouvy.com

Korrie Besems  duitsland

Kim Bouvy  niemandsland- Ber-
lijn zonder de muur

Er is in deze maatschappij geen plek 

meer voor de scharrelmens, laat staan 

voor zelfbouw of alternatief wonen op 

bijzondere plekjes die nog onbebouwd 

en leeg zijn. Want scharrelen gaat nu 

eenmaal goed in gebieden die wij  

niemandsland noemen. De scharrel-

mens neemt bezit van een paar 

vierkante meter niemandsland: verge-

ten plekjes die even geen aandacht 

kregen en daarom in gebruik zijn geno-

men door mensen die wel de 

schoonheid of de mogelijkheden zien 

van zo'n plek. 

Soms word er zelfs gevochten om stuk-

jes niemandsland. Dit zegt iets over de 

behoefte van mensen in Nederland om 

anders te wonen en te leven. Dichter bij 

de natuur te staan. Er zijn vele redenen 

waarom mensen kiezen, bewust of 

gedwongen, om anders te leven. Die 

De scheiding tussen Oost- en West-

Duitsland, de grote verschillen in 

economische ontwikkeling en de ver-

schillende politieke regimes hebben 

zichtbare sporen nagelaten in het 

Duitse stadslandschap. Steden als bij-

voorbeeld Dresden en Berlijn zijn, zoals 

algemeen bekend, met een enorme 

inhaalslag bezig, wat volgens Korrie 

Besems leidt tot zeer boeiende en con-

trastrijke stedelijke landschappen 

waarbij naarstig gezocht wordt naar 

een nieuwe identiteit en waarbij 

bepaalde stukken stad soms ontdaan 

worden van hun historische beladen-

heid

www.korriebesems.nl

In de zomer van 1999, 50 jaar na het 

ontstaan van de BRD en de DDR en 10 

jaar na de val van de muur, heeft Korrie 

Besems een reis door Duitsland 

gemaakt om in een groot aantal ste-

den te kunnen fotograferen. Ze ging 

op zoek naar de verschillen tussen 

voormalig Oost- en West-Duitsland en 

de wijze waarop deze steden zich weer 

opgebouwd hebben na het verwoes-

tende einde van WO II. 

onbestemd en onbepaald, en toch begrensd

plekken zoeken, dicht bij de stad, waar 

je kan wonen in een kleine gemeen-

schap in wagens en caravans. Waar 

mensen elkaar vinden, in een simpeler 

leven, dichter bij de natuur en de ele-

menten.

www.floatingmedia.nl
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anna goos  Fragmenten uit 
‘the ongoing saga oF urBan 
BigFoot’ anja de jong

moldova's Water

De locaties waar deze foto's  zijn 

gemaakt, is mijn eigen woon-omge-

ving: Visveld-Noord in Lent, deel van de 

Waalsprong gemeente Nijmegen. De 

ontwikkelingen in de Waalsprong ken-

merken zich door de verschillende 

belangen van natuur- en cultuurland-

schap tegenover die van 

stadsuitbreiding. Een inspiratiebron 

voor mij om foto's te maken met het 

bestaande OverBetuwse landschap en 

de oprukkende stad op de achter-

grond. 

www.karinbuchholtz.nl

Door globalisering in combinatie met de behoefte van 

steden aan optisch spectaculaire elementen ontstaan 

overal winkelcentra die op elkaar lijken en waar iden-

tieke producten worden verkocht. Ik kijk naar de 

invloed van deze ontwikkeling op nationale en locale 

culturele tradities. Ik zoek naar de botsingen tussen 

tradities en nieuwe ontwikkelingen en de invloeden 

van dit contrast op het straatbeeld. 

Ik hoop daarmee zichtbaar te maken hoe in de door 

mij gekozen steden met ieder hun eigen culturele en 

politieke systemen gereageerd wordt op ontwikkelin-

gen op wereldschaal.

Ik gebruik het fototoestel omdat juist de fotografie 

goed in staat is de verborgen structurele samenhan-

gen in een stedelijke omgeving te openbaren. Mijn 

methode is een combinatie 

van de blik van de flaneur en van nauwgezet onder-

zoek. Tijdens wandelingen stuit ik op 

mijn onderwerpen, waarna ik er een fotonotitie van 

maak.

Op de expositie Niemandsland is een gezamenlijk 

werk te  zien van Hans Eijkelboom en Peter Spaans, 

getiteld No Way Out.

www.photonotebooks.com 

Veranderingen van schaal en beteke-

nis, en een onbepaaldheid van tijd en 

ruimte maken deel uit van mijn werk. 

Zaken zoals tekstfragmenten, graffiti, 

films en muziek vinden na herordening 

een plaats in de werken. 

The ongoing saga of Urban Bigfoot is 

een serie werken op basis van fotogra-

fie, die stads- en andere gezichten 

laten zien en daarnaast het ‘verhaal’ 

vertellen van het karakter Urban 

Bigfoot. Het is geen verhaal met een 

begin en een einde. De werken kun-

nen afzonderlijk en in willekeurige 

Amsterdam-Noord wordt door het IJ 

van de rest van de stad gescheiden. 

Wie hier niets te zoeken heeft, hoeft 

hier nooit een voet te zetten. Het 

stadsdeel bestaat deels uit een haven- 

en industriegebied. Er is hier een wijk 

waar de straten namen hebben gekre-

gen van computeronderdelen. 

Sommige van die namen klinken nu al 

naar gepasseerde technologie, compu-

teronderdelen die al in onbruik zijn 

geraakt. Van de roemruchte tijden van 

de scheepsbouw is hier weinig meer te 

vinden. Het enige wat nooit is veran-

derd is de aperte lelijkheid van het 

gebied.

De foto’s die ik in deze buurt heb 

gemaakt, heb ik samengebracht met 

beelden van het binnenwerk van oude 

computers en enkele andere verouder-

de stukken technologie. De beelden 

van de computers vormen virtuele 

landschappen die misschien wel tast-

baarder zijn dan de vluchtige 

geschiedenis van plekken die lijken te 

zijn voorbestemd voor niets dan de 

vergetelheid. 

www.jorgeheredia.com

Een zwerver neemt de metrolijn waar-

van de eindhalte zich boven de grond 

bevindt. De meest gevreesde halte 

voor hen die het leven boven de grond 

niet kunnen verdragen. Een fel licht 

komt de zwerver tegemoet. De zwer-

ver bevindt zich in Niemandsland als 

hij zijn voeten op het perron zet. De 

zwerver gaat zwerven door de stad die 

Plofzones, grondoorlog, knooppunt 

Prins Clausplein, opgeslokte boerderij-

en en een naturistenwijk: welkom in 

de wondere wereld van het 

Randarchief (over randen en grenzen 

in het algemeen en die van Ypenburg 

in het bijzonder). Door o.a. openbare 

presentaties, lezingen, interviews en 

het aanstellen van een (stads)rand-

dichter onderzoekt PJ Roggeband de 

rafelranden van deze Haagse vinex-

wijk die verrezen is op een voormalig 

militair vliegveld. Het digitale 

Randarchief is het verslag van dit pro-

hij eens verlaten had. Hij zal altijd 

opnieuw zijn richting moeten kiezen. 

Hij komt langs richtingaanwijzers, zoals 

een pianozaak, waar wonderschone 

klanken zijn ziel raken. Tussen de mas-

sief ogende grijze flats en de 

schilderachtige geveltjes bevinden 

zich groenstroken en braak-

liggende terreinen. De zwerver kiest 

voor het park dat hij onverwachts 

tegenkomt. Daar zal hij een plekje zoe-

ken om zich te ontspannen totdat de 

sterrenhemel zich aan hem open-

baart...

www.voyager73.demon.nl 

annemarie de haas  crossing point

pj roggeBand 
logo randarchieF

Harmen de Hoop realiseert kunstwerken in de openbare ruimte 

die zich in eerste instantie niet als beeldende kunst laten herken-

nen. Het zijn werken die soms niet eens worden opgemerkt, 

terwijl ze op een bepaalde, vaak stedelijke locatie een verande-

ring teweegbrengen. Door iets toe te voegen of juist weg te 

nemen of te verschuiven, ontstaat een spel met de waarneming 

van de voorbijganger en wordt het gebruik van een plek ter dis-

cussie gesteld.

Harmen de Hoop bezoekt en fotografeert een onbeperkt aantal 

plekken in de stad, tot hij de juiste locatie voor zijn interventie 

heeft gevonden. Omdat al zijn werken een tijdelijk karakter heb-

ben publiceert hij zijn werk in de vorm van boekjes en 

publicaties.

www.harmendehoop.com

ject en staat vol met impressies, 

verhalen en geluids-fragmenten, soms 

verluchtigd met foto’s of met tekenin-

gen scherper gesteld, en is te 

bewonderen via www.7x11.nl  ‘Langs 

de randen van Ypenburg’ van rand-

wachter PJ Roggeband maakt deel uit 

van 7x11, een initiatief van Artoteek 

Den Haag.

www.elfletterig.nl
www.7x11.nljorge heredia  disKetteWeg

Karin Buchholtz  deur

hans eijKelBoom
no Way out

volgorde bekeken worden. Onze held 

zwerft door de stad, onderwijl het 

leven in het algemeen en zijn eigen 

leven in het bijzonder beschouwend. 

Hij doet dit op een enigszins pompeu-

ze en dubbelzinnige manier. Zijn 

verhaal, zijn beeld, ontwikkelt zich in 

de afzonderlijke delen. 

www.xs4all.nl/~agoos

De Snelweg is het ultieme niemandsland. 

De bedrijfsterreinen, tankstations, motels, 

meubelboulevards, fast-food-ketens, shoppingcentra, 

indoorskihallen, tropische zwemparadijzen en vrijetijds- 

parken langs de snelwegen vormen een sterk op elkaar 

gelijkende, inwisselbare omgeving die zich niets aan-

trekt van de plaats of streek waar ze gelegen zijn. Ook 

de mensen zijn inwisselbaar. Iedereen is als automobilist 

passant. Hierdoor ontbreekt elke vorm van een sociale 

structuur. De snelweg is een parallelle wereld met 

geheel eigen tradities in bouwstijl, keuken, klimaat, nor-

men en waarden.

G.A.N.G. ontwikkelt op dit moment een Parallelle-streek-

kaart. Op de tentoonstelling Niemandsland presenteert 

G.A.N.G. het vooronderzoek naar de Parallelle streek in 

Nederland.

www.stichtinggang.org

harmen de hoop  BasKetBalveld

marloes hoogenstraaten  geen titel

Op de fotowerken van Marloes Hoogenstraaten zijn gebouwen en 

plekken te zien die ooit een functie hadden voor de mens, maar 

op een zeker moment verlaten en in onbruik geraakt zijn. Door 

het ontbreken van de functionaliteit krijgt de plek een nieuwe 

betekenis. De natuur wist de menselijke sporen om weer ruimte te 

maken voor iets nieuws.

Of is er sprake van wederopbouw, zonder dat zichtbaar is waaruit 

deze bestaat?

Foto’s als herinnering aan een verleden of als boodschap aan de 

toekomst.

www.eyephoto.nl

stichting gang  de snelWeg als streeK

toestemmingen en dergelijke voeren, 

proeven maken en aan mijn conditie 

werken om zo optimaal mogelijk voor-

bereid te zijn op de reis en het werken 

ter plekke.

Van Moldavië sprak ik de taal niet en 

op deze reis had ik me nauwelijks kun-

nen voorbereiden. Na vele 

omzwervingen door de hoofdstad Chiş   

ină       u en onderzoek ter plekke koos ik 

uiteindelijk ‘Moldova’s Water’ als onder-

werp voor een serie foto’s.

www.anjadejong.nl

Nadat ik het langlopende 'Borderland 

Project' had 

afgesloten, was de uitnodiging in 2005 

van Galerie Aorta in  Chiş   ină       u  in 

samenwerking met het CBK Dordrecht 

om gedurende drie weken in Moldavië, 

het vergeten armste land van Europa 

te werken voor mij een welkome uitda-

ging om in een kort tijds-bestek een 

afgerond fotografisch ‘verhaal’ te pro-

duceren.

Mijn voorbereiding op elke reis met 

betrekking tot het ‘Borderland Project’ 

bestond uit: het uitgebreid inlezen 

over onderwerp en bestemming, het 

eventueel leren van de taal, een inten-

sieve correspondentie voor 

Institute for Oncology,  Chi ş    ină  u, Moldava 2005, uit de serie Moldava’s Water



Ik loop graag door de stad. Ik heb favo-

riete steden. Ik verbaas me over de 

grootte, de opwinding. Als ik loop wil 

ik soms wel, soms niet fotograferen. 

Ik ben gefascineerd en verwonderd 

door de schoonheid van alledaags-

heid, van verval en onafheid, van 

Tot het einde van de kaart en dan nog 

een heel eind er ver overheen zal ik 

blijven reizen, op zoek naar ‘thuis’.

 

Eindeloze ontdekkingstochten hebben 

mij onder andere gebracht bij de 

thuislozen in Kyoto en hun unieke 

onderkomens heb ik kunnen vastleg-

gen op foto’s en video.

Mijn fascinatie voor verlaten gebou-

wen is ook niet verwonderlijk. In deze 

tijdelijke ruimtes, waarin ik mij bevind 

in het heden, verbonden met herinne-

ringen uit het verleden, ontstaan uit 

deze momenten en ervaringen mijn 

In het spanningsveld van kunst en 

werkelijkheid tracht ik op enigszins 

beschouwende wijze door middel van 

installaties, projecten, fotowerken 

etcetera uitdrukking te geven aan mijn 

werkelijkheidsbeleving. De afgelopen 

jaren onder andere in de vorm van een 

vluchtroute om aan die werkelijkheid 

te ontsnappen. Vanuit die achtergrond 

en onderweg naar nergens kom ik nie-

mandsland tegen, een verleden land 

anne-marie van den thillart  
het landje

dat nieuw land moet worden. Voor mij 

een verschijningsvorm van een soort 

zichtbare afwezigheid, alsof er niets 

aan voorafging en niets zal volgen. 

Deze verschijningsvorm van nie-

mandsland vormt mijn inzending voor 

de expositie. 

www.staalkaart.nl/smink

jos sminK 
iK Bevind mij hier

Deze video is s’nachts opgenomen bij 

knooppunt ‘de nieuwe meer’. Vanaf een 

spoordijk kijkt de camera uit over een 

typisch stukje niemandsland dat inge-

klemd zit tussen de spoorlijn, de 

snelweg en een bedrijventerrein. De 

auto’s die op deze specifieke plek hun 

nachtelijke rondjes rijden vormen het 

onderwerp van ‘Headlights’. Ondanks 

het feit dat in dit videowerk een heden-

daagse realistische situatie vanuit een 

surveillance-camera standpunt wordt 

getoond krijgt deze werkelijkheid een 

steeds abstracter karakter naarmate je 

er langer naar kijkt. Tevens maakt 

‘Headlights’ een verband zichtbaar tus-

sen de ontkenning van homoseksuele 

verlangens naar sex en intimiteit ener-

zijds en het negeren van het bestaan 

van verwaarloosde plekken in de peri-

ferie van de stedelijke ruimte 

jeroen van de ven  headlights 

peter spaans  no Way out

reny WorB  dreamWorld
installaties. Er ontstaat een nieuwe 

inhoud, waardoor deze installaties een 

persoonlijke positie gaan innemen.

De kijker kan zijn gedachten laten 

gaan in de ‘deuropening’ en een weg 

vinden in het werk om uiteindelijk zijn 

beeld af te maken.

www.renyworb.nl 

anderzijds.

Elke stad heeft ze, de braakliggende 

terreintjes: plaatsen waar het verleden 

is uitgewist, de toekomst nog geen 

vorm heeft gekregen en het heden 

heerst. In de dynamiek van de stedelij-

ke ontwikkeling zijn ze per definitie 

tijdelijk. In mijn werk heeft het tijdelij-

ke en kwetsbare altijd een essentiële 

rol gespeeld. 

Een tijdlang heb ik de mensen die 

gebruikmaakten van een ‘landje’ dat 

ligt op een plek waar bussen en trei-

nen onafgebroken aan-komen en 

vertrekken, met de videocamera 

gevolgd. Een uit de tijd gevallen, paral-

lelle wereld die even vaste vorm krijgt.

niemandsland is mede mogelijk gemaakt door Gemeente 's-Hertogenbosch, NBKS Breda, 

Prins Bernhard Cultuurfonds, Stimuleringsfonds voor Architectuur, VSB fonds. sponsors 

AllVideo, Paul van den Berkmortel, Patrick Lijdsman. niemandsland is een initiatief van Anne-marie van den Thillart, 

Stichting Espace. informatie 06 22 84 47 82

inleiding en tekstredactie Auke van den Berg 

vormgeving Patrick Lijdsman druk Wihabo Geffen  oplage 500 ex

lelijkheid en lege plekken, van bouw-

plaatsen en braakliggende terreinen, 

van winkelstraten en straten met hui-

zen. 

Omdat ik geloof dat juist deze normale 

(alledaagse) omgeving ons het meest 

beïnvloedt. Deze omgeving waar we 

praktisch elke dag zijn. Waar we onze 

dagelijkse bezigheden hebben. Op de 

expositie Niemandsland is een geza-

menlijk werk te zien van Hans 

Eijkelboom en Peter Spaans, getiteld 

No Way Out.

http://unconart.com


