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La nuit déshabille le jour, 
comme le  chat  fai t  à son tour.

Le jour rejoint la nuit,
l ’animal que donc j e  suis.
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“Vivre c’est passer d’un éspace à un autre en 
essayant le plus possible de ne pas se cogner.”

- Georges Perec
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Zo’n 10 000 jaar terug heeft het domesticeren van de 
natuurlijke wereld sapiens gebracht waar hij vandaag 
staat, te midden van een technologische revolutie die er 
maar niet in slaagt om ecosysteem-aarde te voorzien van 
een positief  toekomstscenario. Sinds 2002 ontstond in de 
Westerse grafiek van productiviteit en werkgelegenheid 
voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid een 
nieuw verschijnsel: hoewel de maatschappij steeds pro-
ductiever wordt en in stijgende lijn blijft groeien, begint 
de curve van de werkgelegenheid aan een vaste koers 
naar beneden.1 Deze ontkoppeling is rampzalig binnen 
een kapitalistische economie, wanneer de grote mensen-
massa’s ‘de race verliezen tegen de machine’ en in ar-
moede belanden. Een recent onderzoek 2 voorspelde dat 
tegen 2033 maar liefst 47% van de jobs in de Verenig-
de Staten een hoog risico lopen om overbodig te zijn. 
Het is dus begrijpelijk dat de massa’s onrustig worden 
in een wereld waar de 8 rijkste mannen evenveel rijk-
dom bezitten als de armste helft van de wereldbevolk-
ing. Het zijn die grote kapitalisten die alle touwtjes in 
handen hebben, ook als het gaat over technologische 
vooruitgang. Men heeft dus gelijk om te vrezen voor de 
toekomst van technologie en de ontwikkelen van A.I. 
die ten dienste zal staan van een kleine menselijke elite 
ten koste van de 99,99% van de andere aardbewoners.

Het neoliberaal kapitalisme creëert overdag een con-
stante gevaar situatie, ‘de mythe van de tekorten’, 
hoewel men vandaag een overvloed aan rijkdom

7

produceert die minstens elke wereldburger zou kun-
nen voorzien van een comfortabel leven zoals die van 
de westerse middenklasser, moet 99% van de wereld
bevolking rondkomen met spreekwoordelijke kruimels. 
De kapitalisten hebben er alle baat bij om ons te verdel-
en, dat heeft de geschiedenis al vele malen bewezen; rac-
isme, seksisme, alle mogelijke vormen van discriminatie 
en tal van fobieën ten opzichte van al wat niet ‘de vooro-
pgestelde norm’ volgt. En oorlog voeren wanneer dat 
economisch interessanter is dan vrede waarborgen, on-
danks de slachtoffers. ‘As long as it’s a golden skeleton..’ 
De oervorm van alle discriminatie tot op vandaag, 
gaat voorbij het menselijk ras en wordt door de grote 
meerderheid van de menselijke wereldbevolking toege-
past, ongeacht sociale klasse, afkomst, geslacht... 
Speciesisme: is het discrimineren op basis van soort. Wat 
in de praktijk neerkomt op het discrimineren van dier-
soorten door homo sapiens. Deze vorm van discriminatie 
gaat voorbij aan alle mogelijke conflicten binnen het 
menselijk ras, nl. de universele verstandhouding dat wij 
als ‘mens’ superieur zouden zijn aan andere diersoorten. 
Eén van de fundamentele problemen als het gaat over 
hoe sapiens kijkt naar andere diersoorten is dat wij 
de vervelende gewoonte hebben om andere 
diersoorten te interpreteren en vergelijken aan 
de hand van menselijke constructen zoals log-
ica, menselijke zintuigen, hiërarchie, taal, ... 
Deze behoren althans tot de wereld van de mens en 
hoewel dieren vergelijkbare gedragingen lijken te
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vertonen, kunnen we onmogelijk achterhalen hoe de 
wereld van elke diersoort laat staan van elk dier als in-
dividu en diens ervaring ervan in elkaar zit.3 So what? 
Ok, indien het bij de theorie zou blijven. Maar dàt 
zijn de theorieën die onze wereld vormgeven en bep-
alen dat dieren niet binnen dezelfde ethiek vallen als 
mensen en bijgevolg in de morele kelder belanden.

Ondertussen zijn we in tegenstelling tot wat de meer-
derheid gelooft, niet met bijna 7,5 miljard + de paar 
wilde dieren die tot nu toe aan de destructieve aard van 
sapiens zijn kunnen ontsnappen, maar wel met 7,5 mil-
jard + ongeveer 70 miljard gedomesticeerde dieren. De 
domesticatie van een aantal diersoorten, bedoeld voor de 
consumptie van hun lichamen of  hetgeen ze met boven-
natuurlijke mate produceren zal uiteindelijk niet alleen het 
begin van de mensheid op aarde hebben mogelijk gemaakt, 
maar hoogstwaarschijnlijk ook ons einde betekenen. 
Een eerlijk discours over waar we als mensheid 
naartoe gaan kan niet gevoerd worden zonder 
onze verhouding tot onze mede aardbewoners 
te bestuderen. We moeten daaruit leren, en snel!

God is dood. Sinds de opkomst van nieuwe religies zoals 
het humanisme en liberalisme, heeft elke individuele 
sapiens de taak gekregen om zichzelf  als deel van de 
meest vooruit staande diersoort te beschouwen. Dat is 
een logische evolutie geweest die hand in hand gaat met 
wetenschappelijke vooruitgang. Vandaag lijkt het wel of

9

we met onze cognitieve capaciteiten wanneer vergeleken
met de huidige technologie en bijvoorbeeld Artificial In-
telligence, dan toch dichter staan bij onze niet-menselijke 
aardbewoners dan we graag bekennen. Dit bewijst dat 
we er als maatschappij, dankzij precies ontwikkelde tools 
zoals taal en verfijnde motoriek samen in zijn geslaagd 
om te staan waar we vandaag staan. Want wat is één 
mens, één rechtstaande-aap zonder maatschappij? Een 
nachtelijke ontmoeting met een kat kan dit laten door-
dringen.Terwijl de dag ons de illusie geeft dat we onder-
tussen zelf  een gedomesticeerde soort zijn geworden, dit 
wil zeggen: volledig afhankelijk van het systeem (geld, 
werk, informatie, sociale media...) om te overleven, kan
de nacht ons leren dat we niet zijn wie we overdag bew-
eren. Dat de mythes die we ons ondertussen eigen heb-
ben gemaakt doorprikt kunnen worden. Eens we hebben 
leren leven met onze dierlijkheid en eenzaamheid, pas 
dan kunnen we een wereld scheppen voor wie we zijn 
en niet voor het spektakel of  hetgeen we beweren te zijn. 
Kan de kat een spiegel vormen voor wie we willen zijn 
en welke wereld we nodig hebben om dit waar te maken?
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‘The spectacle is the 
self-portrait of power,

in the epoch of its 
totalitarian 

management of the 
conditions of 
existence.’4

11

De nacht is zowel een tijd als een ruimte die van-
daag nog steeds instaat om impulsen op te vangen 
die overdag geen plaats krijgen. De nacht is de plaats 
voor transgressie, rebels gedrag, hopeloosheid, een-
zaamheid, maar evenzeer inspiratie en verwondering. 
De nacht is restruimte. Misschien is de nacht ook wel 
de openbare tijd die ontbreekt aan de openbare ruim-
te. Wat zijn we met de meest fantastische architectuur 
als we steeds langer moeten gaan werken? en er dus 
zelden of  nooit van kunnen genieten. Noteer: er is een 
verschil tussen werken en gaan werken. Werken doe je 
voor jezelf, dat doe je zelfs zonder het echt te beseffen, 
dat gaat over het essentiële en noem ik Labour. Gaan 
werken daarentegen noem ik Work. Het is datgeen je 
moet doen om te kunnen overleven. Wanneer Labour 
en Work samenvallen vandaag, mag je spreken van een 
geprivilegieerde positie, want dat is zeker niet voor de 
grote meerderheid van de bevolking het geval. Opgelet, 
ik kijk niet neer op job’s die op het eerste zicht niet de 
meeste prestige uitstralen. Iemand die in een socio-econ-
omische situatie is opgegroeid die hem/haar stimuleert 
om aan zelfontwikkeling te doen en het toch het liefst van 
al fabriek werker of  papierschuiver wil zijn en dat altijd 
al heeft gewild, is een gelukkig mens. Rosa Luxemburg 
zei terecht: ‘Wie niet beweegt, merkt zijn ketens niet.’
Maar net als andere dieren zit sapiens met een ui-
terst sturend fenomeen: het overlevingsinstinct. 
Dat zorgt ervoor dat we geluk kunnen vinden in 
de meest ongelukkige situaties, maar dat is niets 
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waar we ons als maatschappij op mogen baseren.
Is de nacht een laatste common van vrijheid die in haar 
duisternis lijkt te ontsnappen aan alles wat het daglicht 
kan zien? De essentiële driften en verlangens die ’s nachts 
tot uiting komen in de vorm van uitspattingen en escap-
isme dienen benoemd te worden voor wat ze zijn. Wat 
ons mens maakt dient centraal te staan. In de huidige 
dagdagelijkse maatschappij lijk het erop dat het kapital-
isme dat niet voor de grote meerderheid kan voorzien. 
De conditions of  existence moeten opgeïst worden door 
de bevolking, alleen dan kan de spektakelmaatschap-
pij gebroken worden. De aardbewoners hebben niets 
te verliezen dan hun ketenen, ze hebben een wereld te 
winnen: (en hoewel het voor ecosysteem-aarde al eens 
te laat zou kunnen zijn) aardbewoners verenigt u! 

Hoezeer we als mensen graag geloven dat we elk een ei-
gen wil hebben en dat ieder van ons een uniek en com-
plex individu is, blijkt onze psyché echter eenvoudig te 
achterhalen. Hoe de meeste van onze keuzes terug te 
koppelen vallen aan tekenende gebeurtenissen uit onze 
jeugd, maar vooral hoe we als mens niet buiten context 
kunnen begrepen worden. Context is alles. De sociale 
klasse en het werelddeel waarin we geboren worden 
bepalen hoe we gedurende ons volwassen leven vooral 
bezig zullen zijn met het waar maken van dromen of  
het compenseren van trauma’s. Daarom brengt de nacht
onbedoeld twijfels en angsten aan het licht die onlosmake-
lijk verbonden zijn met maatschappelijke constructen 

13

van de dag, ontdaan van eufemismen en dagblindheid. 

De nacht verandert je en staat je niet toe om terug te keren 
naar hetgeen je daarvoor dacht te zijn. ’s Nachts verdwi-
jnt de laatste mens van het toneel. Weg met het spektakel! 
Weg met antropocentrisme! De nacht is aan de katten. 

De nacht is de plaats waar de kat haar ware aard 
toont, overdag een schijnbaar gedomesticeerd wezen 
dat door zijn mensen gevoederd dient te worden, 
‘s nachts ongetemd, perfect in staat om zelf  mui-
zen te vangen en niet zonder het bijhorende plezier. 
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Deze architectuurpraktijk van de nacht is er één die 
zich, in tegenstelling tot de meesten, bekommert om 
de toekomst van de mens als diersoort en symptom-
en van een ziek en aftakelend systeem aan het licht 
brengt. Vandaag in de oppositie, morgen als voor-
trekker en vormgever van een wereld voor een nieuwe 
aardbewoner, een wereld door en voor katten, niet voor 
schapen. (Met alle respect voor die wollige viervoeters). 

De nacht fungeert als een anti-dag, een up side down, een 
parallelle wereld. Een plek waar vrij kan verbeeld worden 
binnen het narratief  van een werkelijk maatschappelijk 
kader, zonder tot bouwen te moeten overgaan. Een ar-
chitectuurpraktijk die zich verzet tegen symptoombestrij-
ding, zoals stedelijke acupunctuur-projecten of  het herop 
waarderen van kansarme gebieden tot de verheerlijking 
van de favella. Die vooral trendy en politiek-correcte 
projecten zijn van welgestelde westerlingen, die met de 
beste bedoelingen veel kwaad aanrichten. Een praktijk 
die architectuur beschouwt als een medium om te spre-
ken over de wereld, en waarvan het bouwen slechts één 
van de mogelijke resultaten is en vaak zelfs niet de beste.

15

‘If design is merely an inducement 
to consume, then we must reject 

design. 
If architecture is merely the codify-

ing of bourgeois model of ownership 
and society, then we must reject 

architecture. 
If architecture and town planning 

are merely the formalization of pres-
ent unjust social divisions, then we 
must reject town planning and its 

cities. Until all design activities are 
aimed towards meeting primary-

needs. Until then, design must disap-
pear. We can live without 

architecture.’5
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Het narratief  dat de soundtrack vormde van mijn eerste 
trailer, hier gerecycleerd om opnieuw mijn verhaal in te 
leiden:

23/02/18

De nacht is als een kat, ongetemd.
De nacht is de plaats van de chaos, die ons    
mens maakt.
Het is in de nacht dat je jezelf  tegenkomt en de   
wereld.
De nacht is de plaats van het onbestemde,6

het is economisch onbeduidende, waardeloze   
ruimte.
De nacht is de ruimte van het onbezit.
De nacht is de ruimte waar diegenen in nood   
elkaar ontmoeten.

In deze tijd van urgentie citeer ik Brel: “il nous   
faudra bien du talent pour être vieux, sans être   
adulte.”En ‘talent’ volgens Brel:”le talent ça    
n’existe pas, le talent c’est d’avoir     
l’envie de faire quelque chose.”

De nacht is de parallelle wereld die ik ontdek,   
opzoek naar mijn utopie, een Field-guide voor   
de nacht, voor niemand en iedereen.

17

Erro ergo sum (I wander, therefore I am)7

Mijn masterproef  vertrekt vanuit een persoonlijke lez-
ing van de nacht, die voortkomt uit een jarenlange fas-
cinatie voor dat om de 24 uren wederkerend fenomeen. 
Als kind had ik last van insomnia, eens puber maakte 
insomnia plaats voor hevige nachtmerries, vandaag bren-
gen twijfels en vragen over de essentie van het mens zijn 
mij opnieuw in de nacht. Ook dat lijkt wel een weder-
kerend fenomeen. Iedereen heeft ogenschijnlijk een ei-
gen relatie tot de nacht, met eigen spoken die getemd 
moeten worden. Ik ga op zoek naar collectieve spoken, 
die elke sapiens wel eens zal komen kwellen. Dit lijkt het 
juiste moment om de confrontatie aan te gaan met al wat 
zich voor mij schuilhoudt in de duisternis van de nacht. 

Dé nacht bestaat niet, ze is allesomvattend, ze kruipt, 
schuift, schijnt, daalt overal. De schijnbare doorlopende 
urbane nacht kan gelezen worden als ‘het anders op-
delen van de ruimte’ die we overdag denken te kennen. 
De nacht is duisternis maar ook en vooral verlichting, 
binnen en buiten. Het licht achter een raam als teken 
van een wakkere of  rusteloze ziel, de artificiële verlicht-
ing van de straatlantaarn. Daarom deel ik de nacht op 
in ‘nachtkamers’. Nachtkamers zijn plaatsen buiten de 
wereld, ze bestaan in ieders lezing van de ruimte. Een 
nachtkamer overstijgt de reeds aangehaalde ‘Mythes’ 
van de dag, ze gaat vooraf  en voorbij aan het status quo. 
Een nachtkamer gehoorzaamt niet aan principes zoals 
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Domesticatie, hiërarchie, het einde van de geschiedenis, 
religie, normen, traditie, eigendom, functie, grondge-
bondenheid, schaal... Nachtkamers zijn een common, ze 
behoren tot niemand en tegelijk tot iedereen, ze behoren 
tot de verbeelding. De urbane nacht is ook het allerminst 
éénduidig en varieert van stad tot stad en buurt tot buurt. 
Deze passage doorheen de nacht gaat uitdrukkelijk niet 
opzoek naar het ‘menselijke night-life’ dat louter een 
vorm van escapisme is, maar net naar de slapende stad. 
Wanneer alle zekerheden over structuren die overdag 
heersen samen met de zon onder gaan, wordt de stad 
een maquette die niet is vastgelijmd. De urbane nacht 
is een vervreemdende plaats die ons nieuwe inzichten 
kan brengen over wie we zijn en waar we naartoe gaan. 
Daarom is de meest verlichtende nacht de urbane nacht.

19

My resistance aims for depth, depth 
as the condition of darkness.

My resistance aims for darkness, 
darkness as the residency of what 

we dream.
My resistance aims for darkness, the 
residency of shadows, the unknown.

My resistance works through the 
thickness of substance 

as entry to the depth of darkness.
My resistance is driven by my fasci-

nation of darkness, 
the immaculate unknown.8
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Nachtkamers

21

Het fragment

Een architecturaal fragment licht op in de duister-
nis. Het staat op zichzelf  en vraagt niet om verklar-
ing. De architectuur van het schijnbaar nutteloze doet 
dromen van wat allemaal mogelijk is in de wereld van 
de nacht, en die we moeten opeisen voor de wereld 
van de dag. Een architectuur van vragen en niet lout-
er van antwoorden. Een architectuur van duisternis, 
waarin licht tot haar recht komt. De fragmenten uit de 
nacht vertellen elk een eigen verhaal over materialite-
it, over compositie, over schaal. Ze vertellen iets over 
het essentiële, over het maken van vrijheid en beleving.
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De prop

De props maken deel uit van  de mise-en-scène van een 
bepaalde setting. Of  het bekomen beeld werkelijkheid is 
of  niet doet er niet toe aangezien de illusie van een an-
dere wereld gemaakt is. Anderzijds zorgt de nevenschik-
king van de prop en de gecreerde setting wel voor een 
doorbreken van mythes. Het werkelijke voorkomen van 
een prop laat de kijker vragen stellen over wat die net 
dacht te hebben gezien. De prop is een  tool voor ver-
beelding, maar evenzeer een tool voor  het verbreken van 
illusies. Wanneer prop en mise-en-scène het verst mo-
gelijk van elkaar verwijderd zijn wordt een juxtapositie 
zowel vervreemdend als poëtisch. Twee tegengestelden, 
die lijken te(gen) spreken over éénzelfde wereld.

23

De inversie

De vervreemding van een verlaten en artificieel verlichte 
stad, veegt alle zekerheden die aan de dag structuur 
geven, van tafel. De nachtstad lijkt een decor te zijn, een 
set die ligt te wachten tussen twee opvoeringen van de dag 
door. Daarom is de nacht een ruimte die systematisch een 
omgekeerde lezing van het gekende aan rijkt. Een omker-
ing is een bewuste en radicale transformatie, het gaat niet 
opzoek naar common ground of  compromissen. In de 
negatieve tekening bestaat de upside down: ruimtelijk de-
zelfde wereld, maar met een tegenovergestelde betekenis. 
De nacht is een inversie, het negatief, het omgekeerd na-
denken. Ik teken duisternis en juist daar verschijnt er licht, 
want het is in de diepste duisternis dat flarden van het ex-
istentiële schuilen, in elke aardbewoner en in elke ruimte. 
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De afstand

De drempel betreden die de duisternis aankondigt, 
brengt een weerstand met zich mee, die moet wen-
nen en met de tijd een overgave aan de nacht mogelijk 
maakt. Het is een afstand doen van hetgeen we denk-
en kennen, maar ook een afstand waarop de nacht 
wordt waargenomen tot het laten binnendringen van 
de nacht tot het binnenste van onze persoon. Eerst is 
er de gaskamer, de meest fysieke barrière tussen ons 
en de nacht, een bescherming, dan zijn er de spoken.
Ook zij, wachtend om herontmoet  te worden zodat we ze 
leren benoemen en hen terugroepen uit hun ballingschap.

25

Het licht

Een raam dat niet uitgedoofd is, is één van de 1000 ogen 
van de nacht, en zo is er altijd wel ééntje. s’ Nachts ben je 
nooit echt alleen. Kan de nacht de tijd zijn waarop men 
een her verovering doet van de tijd die ons overdag wordt 
ontnomen met de meest onbeduidende en waardeloze 
bezigheden zoals ‘centen verdienen’? Een publieke tijd 
die ontbreekt aan publieke ruimte, een ‘common tijd’ 
waarop er niet wordt geshopt, gegaan, geduld. Een tijd 
buiten de tijd. Een tijd voor het zijn, voor het willen zijn, 
een tijd waarin revolutionaire ideeën worden gevormd 
en gedeeld. Over de nacht spreken we onder gelijken.
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De scheiding

Overdag scheiden we elementen van elkaar door een 
lijn, zwart op wit. Een lijn op een blad of  een lijn in 
de ruimte. Het zijn scheidingen. In de nacht krijgen 
scheidingen een nieuwe betekenis: “kijk, dit bescherm 
ik.” Deze lijnen zijn wit op zwart en lijken ruimte te 
beschermen tegen invasie of  versnippering. Ze ont-
staan in de tekening, waarin de nacht wordt verbeeld.

27

Het oppervlak

Een oppervlak licht op, onder de lantaarn die erop beves-
tigd is, net op de scheiding van twee eigendommen. s’ 
Nachts wordt licht geschenen op een ander huis, een 
huis dat zich niets aantrekt van eigendomsgrenzen en 
juist haar centrum vindt op de gemene muur, voor de 
helft het ene huis, voor de andere helft bij haar buur. 
De doorbroken scheimuur kan verbeeld worden als de 
structuur van het samenwonen, van het delen eerder 
dan verdelen, van het gemeen hebben. s’ Nachts schi-
jnt licht op mogelijke commons, die de ware aard van 
het mens zijn zichtbaar maakt: we zijn sociale dieren die 
meer baat hebben bij samenwerken en delen dan bij con-
curreren met elkaar.9 Achter gesloten gevels en donkere 
ramen bestaan deze potentiële ruimtes in de diepte van 
de duisternis, ze liggen in de coulissen van het spektakel 
dat we dagelijks voeren, maar het decor bezit de potentie 
van een wissel, op ieder moment, die nooit uitgesloten is. 
Wanneer datzelfde oppervlak horizontaal wordt ge-
lezen, wordt grens open ruimte en autoriteit vrijheid.
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De kruising

Ontdaan van haar gebruikers, wordt het kruis ’s nachts 
en andere ruimte of  een ruimte voor het andere. Wat 
betekenen wegmarkeringen, borduren en bermen, 
bochten en verspringende lichten wanneer de gebruiker 
van het toneel verdwijnt? Een vervreemdende scenogra-
fie, waar we overdag zo blindelings aan gehoorzamen. 
En misschien is dat wel niet het enige waar we overd-
ag blindelings in de ritmiek van uren en minuten slaaf  
van zijn. Een deconstructie van gekende, geleerde codes 
bevrijdt de geest van sapiens uit haar gevangenschap.

29

De huiskamer

Een huiskamer wordt omgeven door duisternis. Ach-
ter de muur: duisternis. Onder de vloer: duistern-
is. Boven het plafond: duisternis. Hoeveel duisternis? 
Duisternis laat zich niet meten. Hoezeer de sluier van 
de nacht alle ruimte lijkt te verbinden, scheidt duister-
nis ons af  van elkaar. De mens onder de sluier wordt in 
zichzelf  gekeerd, de muren van de kamer waarin je je 
bevindt zijn dreigend, ze benadrukken de eenzaamheid 
van diegene die s’ nachts wakker ligt, buitengesloten uit 
de wereld van de slapende. Huizen worden gevierend-
eeld, de functionele kamer wordt tegenover de gevoel-
skamer geplaatst. Binnenkant en buitenkant worden 
uit elkaar gescheurd en komen oog in oog te staan 
met elkaar, met een deel van zichzelf. De losgekoppel-
de kamer gedraagt zich net als zijn bewoner, hij dwaalt 
eenzaam door de nacht, en weet wanneer de dag terug 
is, dat die eenzaamheid hem nooit meer kan verlaten.
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The passage through the urban 
nightscape may reanimate 
feelings long lost or awaken 
memories. It can lead to the 
discovery of hidden possibili-
ties, to the unfolding of fanta-
sies. Yet walking into the urban 
night may also unfurl an anxiety 
veering towards a self-expen-
diture that makes a return to the 
day difficult if not impossible.
Although nothing is certain, the 
nothingness that one attains at 
the end of the night, however, is.10
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Tijdens mijn reis naar de nacht was ik onder andere 
opzoek naar mogelijke existentiële ontmoetingen, die 
buiten de anonieme beleefdheid van het dagelijks spek-
takel kunnen plaatsvinden. Lange tijd dacht ik dat geen 
zo’n ontmoeting had plaatsgevonden, maar niets was 
minder waar. Het is dan ook niet voor niets dat ik de 
kat als een personage of  metafoor gebruik in mijn ver-
haal over de nacht. Net als in ‘L’animal que donc je suis’ 
waarin Jacques Derrida het Westerse idee van het mens 
zijn versus het dier zijn deconstrueert, gaat het hier om 
een kat van vlees en bloed. Derrida spreekt over een kat 
die hem in zijn naaktheid aankijkt en hij de blik van ‘de 
ander’ in het gezicht van de kat ervaart. Die kat is niet 
elke kat, het is niet de kat van Alice in Wonderland of  uit 
andere verhalen, ook gaat het niet om de idee van ‘een 
kat’. Het gaat net als bij mij onder andere om een speci-
fieke kat, die mij heeft gezien vanuit zijn eigen standpunt 
en mij met één blik uit elkaar doet vallen, van individu 
naar dividu. De kat die ik tijdens de eerste nacht van mijn 
reis ontmoette op de korenmarkt en me toe liet om hem/
haar te filmen tijdens het spelen met een muis (ook die 
was van vlees en bloed) is de ‘andere’ die ik heb ontmo-
et. De nacht is als een kat, het kijkt je aan en scheurt 
je uit elkaar, het kleedt je uit. La nuit déshabille le jour, 
la nuit déshabille le monde, comme le chat me désha-
bille à son tour, le temps d’un regard. La societé se re-
trouve nue et pleine de honte devant mes yeux. Het is 
in de nacht dat ik mezelf  ontmoette, of  toch een deel.
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Dit is een verhaal over de mens, aka. homo sapiens en 
zijn mede-aardbewoners, anno 2018. Dit is een samen-
gaan van verhalen van een vrouwelijke sapiens met angst 
voor de nacht, maar eigenlijk vooral voor de dag. Wan-
neer de gewoonlijke crisismomenten naderen, waarbij 
een masterproef  een onmogelijke opgave lijkt en je op 
het punt staat om de handdoek in de ring te gooien, denk 
ik aan diegenen die nooit de kans hebben om te doen wat 
wij hier doen. Aan hen draag ik deze masterproef  op en 
alle andere aardbewoners, die maar al te vaak vergeten 
worden, omdat ze stemloos zouden zijn. Dit gaat over ar-
chitectuur als medium om een ander verhaal te brengen, 
een beter verhaal, over ons allen en onze leefomgeving.

33

To engage with the strangeness 
of nocturnal urban life also means 
engaging the foreignness within 
oneself. The nocturnal cityscape 
reflects the psychic condition 
of the one who journeys along 
its passages. The flaneur may 
find himself less inhibited as he 
moves restlessly through the 
artificially illuminated streets.
And yet, because this unencum-
bered movement goes in tandem 
with the disintegration of all cer-
tainties structuring the everyday 
and leads to a radical self-doubt, 
the question at issue is: can the 
flaneur wake into a new day?11
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“Hegel designates philosophy as the inverted world. He 
means that compared to what is normal for the normal 
human being, philosophy looks like something upside 
down, yet is fundamentally that orientation which is 
proper to Dasein itself.” 3

 
Heidegger
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v a n  t w e e  r e i z e n 
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Op reis naar de nacht.
Dag en nacht omdraaien en je bent op reis.

De nacht is binnen, de nacht is buiten.
Van vier nachten hield ik nauwkeurig de wandelin-
gen bij die ik maakte tijdens wat waarschijnlijk de 
koudste nachten waren van winter 2018.

Deze korte gewandelde en gefietste tochten waren 
telkens ongepland. Waarheen, hoe lang, welke reg-
istratie,... bepaalde ik niet op voorhand. Achteraf 
wordt wel duidelijk dat ik telkens op zoek ging naar 
de côté van Gent die mij het meest vertrouwd is. 

Ik denk dat dat met twee dingen te maken heeft:

NACHTTOCHTEN DOOR HET GENTSE

Eén: 
Het is interessanter om reeds gekende ruimte in een  
andere setting te verkennen.
Twee: 
helemaal alleen en doelloos rondlopen ‘s nachts is aan-
genamer wanneer je toch nog een beetje hou vast hebt.
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T R A I L E R  VO O R  M A ST E R P R O E F

VOORLOPIGE TITEL: DE NACHT, EEN  
   HETEROTOPIE  
 

FEBRUARI 2018

SHOT #0: Zwart beeld + audio

SHOT #1: Kat en muis aan Sint Niklaaskerk, Gent.

SHOT #2: weerspiegeling maan, Gent.

SHOT #1: Kat en muis aan Sint Niklaaskerk, Gent.

SHOT #3: Maan door telescoop, Mira, Grimbergen.
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SHOT #4: rood licht, kruispunt Bijloke, Gent. SHOT #4: groen licht, kruispunt Bijloke, Gent.

SHOT #5: treinrit: Gent - De Panne. SHOT #5: treinrit: Gent - De Panne.

SHOT #6: kat aan Sint-Niklaaskerk, Gent. SHOT #7: Titel eindbeeld.
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