CONCEPTION D’UN MONITORING DES QUARTIERS
COUVRANT L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
UITWERKING VAN EEN WIJKMONITORING DIE HET
HELE GRONDGEBIED VAN HET BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST BESTRIJKT

PHASE 2

BIS

/ FASE 2

BIS

La création d’une iconothèque pour la Région
Bruxelles Capitale
Opzet van een iconotheek voor het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
Avril 2008 / April 2008

Inhoudsopgave
Table des matières

INTRODUCTION – RÉSUMÉ........................................................................................................6
DEEL 1: GEGEVENSVERZAMELING............................................................................................8
1.1. Gebruik van visuele data in sociaal-wetenschappelijk onderzoek. .........................................8
1.2. HORIZONTALE STADSFOTOGRAFIE...................................................................................9
1.2.1. Methodologie: Bepalen van de strategisch bebouwde ruimtes......................................10
1.2.2. Waarnemingsmethode: Het nemen van foto’s...............................................................12
1.2.3. Waarnemingsmethode: Het gebruik van niet-eigen fotomateriaal..................................14
1.3. LUCHTFOTO’S EN SATELLIETBEELDEN...........................................................................17
1.4. JURIDISCHE ASPECTEN BIJ HET VERZAMELEN EN PUBLICEREN VAN BEELDEN.....18
1.4.1. Auteursrecht...................................................................................................................18
1.4.2. Beeldrecht......................................................................................................................22
1.4.3. Juridische richtlijnen voor de opzet en de publicatie van de iconotheek........................24
1.4.4. Conclusie.......................................................................................................................27
DEEL 2: VERWERKING EN ANALYSE VAN DE GEGEVENS......................................................29
2.1. SYSTEMATISCHE CLASSIFICATIE VAN DE BEELDEN.....................................................29
2.2. ANALYSE VAN DE BEELDEN..............................................................................................31
2.2.1. Een metakader voor visuele beeldanalyse.....................................................................31
2.2.2. Drie methoden van beeldanalyse...................................................................................36
BESLUIT EN PERSPECTIEVEN VOOR DE TOEKOMST.............................................................54
BIBLIOGRAFIE. ..........................................................................................................................58
BIJLAGE 1: Opbouw van de Website...........................................................................................61
BIJLAGE 2: Problemen bij de verzameling van de data................................................................73
BIJLAGE 3: Lijst Strategisch Bebouwde Ruimtes .........................................................................75
BIJLAGE 4 : Codering en lokalisatie van de panoramische foto’s .................................................81

2/87

3/87

INTRODUCTIE – SAMENVATTING
Het project « Wijkmonitoring » heeft in opdracht van de Brusselse Regering tot
doel een omvattende monitoring voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op te
zetten. Het universitaire consortium dat verantwoordelijk is voor de creatie van die
monitoring (K.U.L., V.U.B., U.C.L., en U.L.B.) bepaalde reeds in een vroege fase
dat de monitoring meer zou omvatten dan klassiek het geval is. Naast de opzet van
een statistische monitoring besloot het consortium het project aan te vullen met
een visueel-kwalitatief luik: de opzet van een Iconotheek voor het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
Het is onze overtuiging dat een beleid pas optimaal kan functioneren wanneer het
zich beroept op een wetenschappelijk onderbouwde kennis. Het geloof in, en het
gebruik van dergelijke kennis op beleidsniveau is door de jaren heen gegroeid, en
hiervan getuigt ook dit project – Wijkmonitoring. Als wetenschappers echter,
dienen wij steeds alert en zelfkritisch te zijn, en ons ervan bewust te zijn dat onze
kennisproductie niet altijd volledig is. Doorheen de jaren heeft de stimulatie van
inter-disciplinair onderzoek hierin echter een grote vooruitgang geboekt, en
duidelijk gemaakt dat een gedegen kennisproductie zich zowel in de breedte als in
de diepte dient uit te spreiden. Het is binnen dit alomvattend interdisciplinaire
kader dat de uitbreiding van de monitoring met een Iconotheek zich nestelt.
Een Iconotheek is heel simpel een verzameling van beelden. De Iconotheek die wij
hier uitbouwen zal bestaan uit een verzameling van digitale panoramische 360°
foto’s. Deze verzameling zal worden opgebouwd zodat zij een representatief beeld
kan geven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op wijkniveau en dit binnen
verschillende thema’s. Daarnaast zal/kan deze verzameling aangevuld worden met
foto’s van derden, als ook met luchtfoto’s en/of satellietbeelden.
De doelstellingen en mogelijkheden van de Iconotheek zijn meer-dimensioneel
opgevat. Als beelddatabank zal de Iconotheek ten eerste de mogelijkheid bieden
om gevonden resultaten uit de kwantitatieve monitoring te visualiseren – dit is de
beschrijvende functie van de Iconotheek. We kunnen aldus bepaalde trends of
fenomenen zoals gentrificatie, achtergestelde buurten, interculturaliteit, enzovoort
visueel gaan voorstellen, zodat beleidsmakers naast abstracte cijfers ook kunnen
waarnemen hoe bepaalde “statistische trends” zich vertalen in de visuele realiteit.
Ten tweede biedt de Iconotheek ons de mogelijkheid om visuele beeldanalyses te
maken op de visuele data – dit is de analytische functie van de Iconotheek.
Hiermee wordt bedoeld dat wij uit de Iconotheek een nieuw soort informatie
kunnen distilleren die voorheen niet beschikbaar was. We kunnen naast klassieke
gegevens uit de demografie, de geografie, de economie, de sociologie, enzovoort
via de visuele data-analyse een zicht krijgen op visuele mechanismen die zich
manifesteren

in

Brussel

–

visuele

mechanismen

die

bijvoorbeeld

sociale

groepsvorming, achterstelling, participatie, enzovoort mee bepalen.
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Het rapport dat hierna volgt bespreekt ten eerste de manier waarop de Iconotheek
zal worden uitgebouwd onder de noemer “Gegevensverzameling”. Dit stuk omvat
uitleg over het hoe en het waarom van visuele data, als ook de richtlijnen en
strategieën die worden toegepast om de foto’s te nemen. Het stuk eindigt met een
bespreking van de juridische rechtssystemen die betrekking hebben op de
fotografie en het gebruik en de publicatie daarvan.
In het tweede grote deel “Verwerking en analyse van de gegevens” bespreken wij
vervolgens de mogelijkheden van de Iconotheek in haar analytische functies. Haar
beschrijvende functie wordt hier niet verder besproken, aangezien dit nauw
aansluit bij de kwantitatieve monitoring. We stellen eerst een classificatiesysteem
voor waarin wij de genomen foto’s zullen classificeren. Tenslotte worden nog drie
mogelijke vormen van beeldanalyse voorgesteld waarna telkens een toepassing
ervan op de Iconotheek volgt.
Dit alles samen geeft ons een volledige voorstelling van de Iconotheek zoals die is
opgebouwd en raadpleegbaar zal zijn. Dit rapport stelt zich daarbij primair tot doel
een methodologische inslag te nemen. De bedoeling is dus klaar en duidelijk een
werkinstrument/handleiding te creëren die de wetenschappelijke methode voor de
opbouw en afwerking van de Iconotheek verduidelijkt. Effectieve analyses van
visuele data uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest komen hier dus niet aan bod,
en kunnen pas worden gemaakt na voltooiing van de Iconotheek als monitoring.
(niet alle foto's zullen verwerkt worden ,maar de wetenschappelijke methode die in
dit werk wordt voorgesteld zal wel telkens geïllustreerd worden met een Brussels
voorbeeld)
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INTRODUCTION – RÉSUMÉ
Le projet « Monitoring des quartiers », développé pour le compte du Gouvernement
bruxellois, a comme objectif principal de mettre en place un outil de suivi de
l'évolution des quartiers de la Région de Bruxelles-Capitale. Le consortium chargé
de sa conception (KULeuven – VUB – UCL – ULB) a défini, déjà dans les phases
préliminaires, que ce Monitoring ne devait pas se limiter à des informations
statistiques classiques. Il a été prévu de développer un volet qualitatif et visuel à
côté de ce volet statistique et de lancer la mise en place d'une iconothèque pour la
Région de Bruxelles-Capitale.
Il nous semble fondamental que la mise en oeuvre de toute politique repose sur
une connaissance scientifique étayée afin d'être optimale. L'utilisation de telles
connaissances à des fins politiques a été croissante ces dernières années, comme
l'illustre la création du Monitoring des quartiers. En tant que scientifiques, il
importe que nous soyons critiques quant à la production de notre connaissance et
conscients

de

ses

limites.

La

recherche

interdisciplinaire,

tel

qu'elle

s'est

développée ces dernières décennies, a permis de réaliser d'énormes progrès en la
matière et de diffuser des connaissances plus larges et plus approfondies.

C'est

dans ce contexte interdisciplinaire que l'iconothèque vient s'insérer dans le
Monitoring.
Une iconothèque est très simplement une collection d'images. L'iconothèque
proposée ici portera sur une collections de photos digitales panoramiques prises à
360°.

L'objectif majeur de cette iconothèque est de fournir une image

représentative de la Région de Bruxelles-Capitale à l'échelle des quartiers et pour
divers thématiques.

Cette collection principale sera ensuite complétée par des

photos de tiers ainsi que des photos aériennes et/ou par satellite.
Les objectifs et possibilités de l'iconothèque sont pluridimensionnels. En tant que
base de données de photos, l'iconothèque permettra de visualiser les résultats
quantitatifs du Monitoring – il s'agit là d'une première fonction descriptive. Il est
donc possible de présenter visuellement certains phénomènes ou tendances comme l'interculturalité, la précarité et la gentrification – afin que les politiques
puissent, à côté des chiffres abstraits, voir concrètement comment se traduit sur le
territoire bruxellois telle ou telle tendance statistique.
Ensuite, l'iconothèque permettra de développer des analyses visuelles du matériel
photographique – c'est sa deuxième fonction, analytique.

Il s'agira de tirer de

l'iconothèque des informations non disponibles par ailleurs. A côté des données
démographiques,

socio-économiques,

géographiques,

etc.,

une

vue

des
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mécanismes visuels présents sur le territoire bruxellois pourra ainsi être dégagée
par le biais d'analyses spécifiques.

Par « mécanismes visuels », citons, à titre

d'exemple, la formation de groupes sociaux, la précarité, la participation, ...
Le présent rapport présente tout d'abord, dans le chapitre « Collecte des données
« - « Gegevensverzameling » - la manière dont l'iconothèque sera construite.
Cette première partie s'attardera sur le pourquoi et le comment des données
visuelles, ainsi que les lignes directrices et les stratégies à adopter pour la prise de
photos.

Elle comportera également une analyse des différents droits liés à

l'utilisation d'images.
La deuxième partie de ce rapport «

Traitement et analyse des données » -

« Verwerking en analyse van de gegevens » - présentera les potentialités de
l'iconothèque en termes d'analyse. Sa fonction descriptive ne sera pas détaillée, vu
que celle-ci est directement liée aux données quantitatives du Monitoring.

Cette

partie comportera en premier lieu, un système de classification applicable aux
photos prises dans le cadre de l'iconothèque. Ensuite, trois types d'analyse visuelle
seront présentés avec leur application à l'iconothèque.
Le tout donnera une idée précise de l'iconothèque tel qu'elle sera construite et
disponible.

Le présent rapport est donc essentiellement méthodologique.

Il se

veut être un instrument scientifique clair pour le développement de l'iconothèque.
Il ne s'agit donc pas ici de mener des analyses concrètes de l'ensemble des
données photographiques disponibles pour la Région de Bruxelles-Capitale. Cellesci ne pourront être réalisées qu'après l'achèvement de l'iconothèque comme
monitoring.
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DEEL 1: GEGEVENSVERZAMELING.
1.1. Gebruik van visuele data in sociaal-wetenschappelijk
onderzoek.
Wanneer wij vanuit sociaal-wetenschappelijk oogpunt gebruik willen maken van
visuele data worden wij primair met één groot probleem geconfronteerd: de
objectiviteit van de data (Chaplin, 1994). Hoewel de sociologie in haar ontstaan
gebruik

maakte

van

beelden

ter

verdediging

van

haar

wetenschappelijke

conclusies, werd deze techniek door redacteurs van toonaangevende tijdschriften
reeds vlug teruggefloten als zijnde een te banaal en niet voldoende objectief
werkmiddel. Nu, zo’n 100 jaar later, komen wij stilaan terug op deze conclusie…
Als advocaat van de duivel kunnen wij stellen dat een foto nooit wordt “genomen”,
maar altijd “gemaakt” is. Een foto is gemaakt in die zin dat de fotograaf
verschillende keuzes maakt bij het fotograferen – keuzes die niet altijd afleesbaar
zijn op de foto zelf. Een goed voorbeeld in ons geval zou zijn om net bepaalde
plaatsen te fotograferen in een buurt waardoor die er “achtergesteld” gaat uitzien.
Mits enig zoekwerk kan men op die manier een relatief welgestelde buurt laten
doorgaan voor achtergesteld. De diepte van de foto, de achtergrond, de
hoeveelheid foto’s, de land-lucht verhouding, het moment van opname, … zijn
allemaal keuzes die de foto maken. Het is vervolgens het gemaakte aspect van de
foto dat hem een subjectief karakter verleent, en hem zijn objectieve status
afneemt.
Bovenstaande redenering is het centrale argument waarmee het gebruik van
visuele data wordt tegengehouden binnen sociaal-wetenschappelijk onderzoek.
Niettemin stellen wij ons hier tot taak dit argument te weerleggen, en op basis van
enkele kernpunten tot een gefundeerd gebruik van visuele data binnen een sociaalwetenschappelijk kader te komen.
Ten eerste doet een nadere kijk op de zaak ons concluderen dat niet enkel foto’s,
maar elke menselijke uiting tout-court een subjectieve component in zich draagt –
dus ook tekstuele en numerieke data. “Every account whether it involves
photographs or not, is constructed – using concealed devices in order to persuade
readers that it is privileged over previous accounts; and off course my own account
is no exception.” (Chaplin, 1994, p.206). We zouden hierbij zelfs een stap verder
kunnen gaan, en stellen dat elke sociaal-wetenschappelijke claim die zich niet
beroept op beeldmateriaal onvolledig is, gezien onze realiteit zich voor een groot
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stuk baseert op visualiteit, en waarbij woorden en cijfers de realiteit van een beeld
nooit volledig kunnen opvangen. Finaal kiezen wij geen van beide zijden, maar
stellen wij de complementariteit van beiden voor. Hoe die twee zich tot elkaar
moeten of kunnen verhouden komt verder aan bod. Alvast zal duidelijk worden dat
de complementariteit van kwantitatieve numerieke data en visuele kwalitatieve
data tot een geïntegreerd en goed gefundeerd beeld leidt van onze complexe
Brusselse Hoofdstedelijke werkelijkheid.
Ten tweede, en volgend op het vorige, stelt zich de vraag hoe wij op een
wetenschappelijk gefundeerde manier foto’s kunnen gebruiken. Het antwoord ligt
uiteraard in lijn met hoe tekstuele en numerieke data worden verzameld en
verwerkt: betrouwbaar en valide. Om tot een wetenschappelijk verantwoorde
visuele dataverzameling te komen moeten wij er vervolgens voor zorgen dat we
“visualiseren hetgeen we wensen te observeren1” (validiteit), en dat de foto’s “via
herfotografie reproduceerbaar zijn in de tijd2” (betrouwbaarheid).
Het is de taak van de wetenschap om systematiek in de verzameling en verwerking
van beelden te brengen. Deze systematiek dient om de keuzes van de fotograaf
vast te leggen in regels, waardoor wij als wetenschapper terug foto’s kunnen
nemen, en niet hoeven te maken.
In hetgeen volgt zullen wij een systematiek brengen die ons toelaat valide en
betrouwbare foto’s te nemen in wat wij noemen “strategisch bebouwde ruimtes”,
waarbij ook de mogelijkheid voor herfotografie zal worden opgenomen.

1.2. HORIZONTALE STADSFOTOGRAFIE.
In hoofdzaak zullen wij de Iconotheek “opvullen” met horizontale stadsfoto’s –
d.w.z. stadsfoto’s die horizontaal worden genomen vanuit normaal menselijk
standpunt, niet vanuit de lucht of de ruimte. Bij het verzamelen van horizontale
stadsfoto’s gaan wij primair op zoek naar strategisch bebouwde ruimtes per wijk,
waarbinnen een vast standpunt zal worden aangenomen en van waaruit horizontale
foto’s zullen worden genomen. In het kader van herfotografie met het oog op
evoluties kunnen deze ruimtes opnieuw worden gefotografeerd doorheen de tijd.
Tenslotte kunnen deze beelden worden gekoppeld aan historische beelden,
luchtfoto’s of satellietbeelden, en aan fotomateriaal van derden, met name van
stedelijke actoren en/of professionele fotografen.

1
2

Dat we meten wat we wensen te meten.
Dat de meting identiek reproduceerbaar is doorheen de tijd.
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1.2.1. Methodologie: Bepalen van de strategisch bebouwde
ruimtes.
Om van start te kunnen gaan met het fotograferen van buurten dienen wij in
eerste instantie de plaatsen te bepalen waar wij zullen fotograferen: de strategisch
bebouwde ruimtes. Voortbouwend op de afbakening van de wijken – hetgeen reeds
gebeurde op basis van statistische sectoren én het reële gemeenschapsleven –
stellen wij voor minimum één strategisch bebouwde ruimte per wijk en per thema
(zie verder) te bepalen. Afhankelijk van de grootte van de wijk kunnen vervolgens
bijkomende ruimtes worden bepaald. Aangezien de iconotheek erop doelt de
samenleving en de ruimtelijke weergave hiervan in beeld te brengen, zullen wij op
basis hiervan (inhoudelijk dus) de strategische bebouwde ruimtes moeten bepalen
– niet op basis van geometrisch middelpunt, statistische sectoren, of andere
vormelijke merkers.
Strategisch bebouwde ruimtes kunnen geïnterpreteerd worden als die plaatsen
die een (samen)gevat (vandaar “strategisch”) beeld geven van de buurt, zijn
bebouwing en zijn bevolking. We moeten met andere woorden op zoek gaan naar
die plaats in de buurt van waaruit wij in één oogopslag het kenmerkende van die
buurt kunnen waarnemen inzake leefgemeenschap en bebouwing. Uiteraard is
dergelijke doestelling niet vrij van problemen. We pogen namelijk de pluraliteit van
een buurt te generaliseren in één beeld, en stoten hiermee ongetwijfeld op
vervlakking, alsook op een moeilijk te systematiseren keuze. Niettemin hebben wij
enkele leidmotieven die ons in onze keuze moeten sturen, en die het bijgevolg
mogelijk maken om systematiek en objectiviteit in de plaatsbepaling te verkrijgen.
De leidmotieven die wij hierbij naar voor schuiven zijn bouwstijl, staat van de
gevels, mate van hoogbouw, breedte van de straten, aanwezigheid van bevolking
in het straatbeeld, functie van de buurt in de stad, en type woningen. Deze lijst van
motieven is niet exhaustief en kan steeds aangevuld worden, afhankelijk van de
inhoud van de onderzoeksopzet. Daar wij echter vooral de huisvesting, de
commerciële centra en indien mogelijk ook de aanwezige bevolking van de wijken
in kaart willen brengen, lijken dit ons de meest aangewezen motieven.
Om het kenmerkende van een buurt inzake bouwstijl, staat van de gevels,
enzovoort

te

bepalen

werken

wij

in

twee

fasen

(met

een

ingebouwd

feedbackmechanisme). Binnen een eerste fase bakenen wij samen met enkele
experts (Stefan De Corte, Chris Kesteloot, Véronique Verbeke en Lieve Coorevits)
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest binnen elke wijk de zones af die het meest
kenmerkend zijn voor die wijk. Binnen deze fase wordt vooral gezocht naar de
kenmerkende huisvestingzones, commerciële centra, en structurerende assen.
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Daar waar de eerste twee zich veelal binnen een wijk situeren, plaatst de laatste
(structurerende assen) zich vooral in een overspannend perspectief over wijken
heen. De eerste fase levert ons dan één grote luchtfoto op van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, waarop wij de belangrijkste zones per wijk zien aangeduid.
De tweede fase is direct gelinkt aan het fotograferen zelf, en houdt een concrete
veldverkenning in die tot doel heeft elke aangeduide zone uit fase één uit te
kammen op zoek naar een concrete strategisch bebouwde ruimte, van waaruit men
de eigenheid van de wijk kan waarnemen en fotograferen. De tweede fase wordt
uitgevoerd door de fotografen binnen ons project die een grote kennis hebben op
het terrein van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De fotografen krijgen een reeks
duidelijke richtlijnen mee ter bevordering van de validiteit en betrouwbaarheid van
de foto’s. Als controlemechanisme worden de genomen foto’s op korte termijn
doorgespeeld aan de onderzoekers, zodat deze indien nodig nog bijsturingen
kunnen geven tijdens het verloop van de opnames.
Inzake de validiteit van de gekozen ruimtes moeten wij pogen zo goed mogelijk
de thematiek die wij wensen te analyseren in beeld te brengen. Als vertrekpunt
hebben wij ervoor gekozen om de huisvesting en de openbare ruimte (mobiliteit,
patrimonium, commerciële centra, groenvoorziening,…) in beeld te brengen.
(Indien mogelijk wensen wij ook de aanwezige bevolking te visualiseren. Deze drie
thema’s zijn de meest gemakkelijk te visualiseren thema’s binnen het monitoringproject. Een thema als “gezondheid” is dit minder, hoewel wij een visualisatie
hiervan in latere fasen kunnen implementeren. De clustering van verschillende
thema’s binnen de realiteit zorgen er alsnog voor dat op foto’s met huisvesting of
commerciële centra als thematiek ook andere zaken visueel waarneembaar kunnen
zijn, zoals bijvoorbeeld de culturele dynamiek, achterstelling, of bepaalde aspecten
van gezondheid.)
Om de betrouwbaarheid van de foto’s te garanderen leggen wij elke strategisch
bebouwde ruimte vast via zijn ruimtelijke XY-coördinaten. Op die manier kan
dezelfde foto meermaals worden genomen in de tijd vanop exact dezelfde locatie.
Theoretisch-methodologisch plaatst de hierboven voorgestelde werkwijze zich
binnen de “grounded theory”, bedacht door Glazer en Strauss in 1967. De
grounded theory stelt de kwalitatieve onderzoeksmethode voor als een procesmatig
iets, waarin men telkens een wisselwerking doorvoert tussen dataverzameling,
data-analyse

en

theorievorming.

Doorheen

het

onderzoeksproces

zal

de

onderzoeker met andere woorden vanuit de analyse van data (foto’s) tot
selectiecriteria komen voor het verzamelen van nieuwe data (foto’s) – data die op
haar beurt wordt gebruikt om de ontwikkeling van de theorie (en binnen ons kader
het beleid) verder te informeren (Charmaz in Denzin & Lincoln, 2000, p.509).
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Deze methodologie is uitermate geschikt voor de opzet van de iconotheek. Het feit
dat

het

concept

van

de

iconotheek

op

internationaal

vlak

nog

in

zijn

kinderschoenen staat, en dat wij er een expliciet herfotografisch – en dus
longitudinaal – element aan koppelen, vindt een vruchtbare voedingsbodem in de
trial-and-error procesideologie van de grounded theory.

1.2.2. Waarnemingsmethode: Het nemen van foto’s.
Bij het nemen van de foto’s kunnen wij een stuk meer systematiek inbouwen dan
bij de bepaling van strategisch bebouwde ruimtes aangezien hier minder keuzes
moeten worden gemaakt. De plaats vanwaaruit wij de foto nemen is reeds bepaald,
zodat wij enkel nog de technische specificaties en het tijdstip van opname dienen
te bepalen.
Om een relatief “standaard” beeld te verkrijgen van hoe de gemiddelde burger zijn
buurt waarneemt stellen wij voor om op ooghoogte te fotograferen.
Inzake type film zullen wij gebruik maken van de kleurenfilm, zodoende een
eerlijk zicht te hebben op esthetische aspecten in het straatbeeld (kleur van de
gebouwen, klederdracht,…).
De lenshoek waarbinnen de foto wordt genomen is ook belangrijk. We opteren
ervoor om vanuit de strategisch bebouwde ruimtes telkens een 360°-beeld te
fotograferen. We moeten daarom een reeks foto’s nemen die op elkaar aansluiten –
een volledige horizontale omwenteling lang. Via de computersoftware van PTGUI
kunnen de reeks foto’s tenslotte worden samengevoegd – gestitcht – tot één 360°
beeld. Om de 360° foto’s te nemen dienen volgende punten in acht te worden
genomen:
–

Men moet de camera verticaal houden wanneer men fotografeert (portret, niet
landscape).

–

Men neemt de foto’s in volgorde tijdens een volledige omwenteling van 360°.

–

De overlapping tussen twee opeenvolgende foto’s dient 30% te zijn (1/3e).

–

De eerste en de laatste foto moeten ook 30% overlappen.

–

Bij een correcte 360°-fotografie draait men de camera rond zijn lens als
middelpunt via een speciaal daartoe ontwikkeld statief. Gezien het ons
ontbreken van zo’n statief, vroegen wij in eerste instantie de fotografen om niet
zelf op één punt rond te draaien bij het fotograferen, maar om te proberen de
camera rond zijn lens te draaien, en aldus zelf rond de camera heen te draaien.
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Bij enkele tests echter met dit systeem bleek echter dat de verschillen met een
gewone omwenteling (rond de eigen as) verwaarloosbaar zijn, zodat wij
genoegen nemen met het ronddraaien rond de as van de fotograaf – hetgeen
ook praktisch veel efficiënter werkt. Tenslotte leert de ervaring ons dat
toekomstige foto’s toch best met een speciaal daartoe ontwikkeld statief
worden genomen. Via deze weg worden veel problemen bij het stitchen
voorkomen.
Bij een verticale houding van de camera is de breedte van de lenshoek nog steeds
van belang. We willen namelijk zoveel mogelijk van de gevels van gebouwen op
ons beeld krijgen. Daarom is het belangrijk dat wij met een groothoeklens
werken.
Inzake de resolutie is het aangewezen de foto’s op een minimum van 300dpi te
nemen. Op die manier zijn zij op goede printkwaliteit beschikbaar. Wanneer wij de
foto’s op de website plaatsen zal daarentegen een resolutie van 72 dpi
(beeldschermresolutie) volstaan.
Het formaat van onze foto’s moet minimum 800x600 bedragen, hetgeen een
goede grootte is om beelden op een standaard beeldmonitor te bekijken. Beelden
kunnen achteraf gemakkelijk worden verkleind, maar slechts via kwaliteitsverlies
worden vergroot.
Het moment van opname tenslotte treft een diepere aanpak. Ten eerste stelt zich
de vraag op welk moment van de dag wij een opname nemen. Het lijkt ons hierbij
interessant niet van één opname uit te gaan, maar reeds in deze “momentopname”
uit te gaan van een dynamisch perspectief. Concreet zou het interessant zijn 2, 3,
of 4 opnames te maken doorheen een volledige dag (24h). Op die manier wordt
een sterker beeld verkregen van een buurt, die vaak op verschillende tijdstippen
doorheen de dag verschillende functies en dynamieken kent. Zo kan een woonbuurt
rustig en onbevolkt zijn overdag – wanneer mensen gaan werken – terwijl deze
s’avonds

kan

openbloeien

op

terrasjes,

in

buurthuizen,

of

via

andere

communicatieve gelegenheden. Buurten kennen doorheen de dag verschillende
zijnswijzen, hetgeen via een reeks foto’s in beeld kan worden gebracht, en wat in
het kader van herfotografie zeer interessant wordt om meer genuanceerde
dynamieken waar te nemen in de stad.
Een praktisch probleem is hoe wij de fotografen efficiënt de buurten kunnen laten
fotograferen met meerdere opnamemomenten per dag per strategisch bebouwde
ruimte. Het is daarbij qua tijdsbestek niet haalbaar om de fotografen elke dag één
punt te laten fotograferen op drie verschillende tijdstippen – hetgeen nodig zou zijn
willen wij elk punt op drie dezelfde momenten per dag gefotografeerd zien. Daarom
hebben wij ervoor geopteerd de fotografen de ganse dag door foto’s te laten
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nemen, zich verplaatsend van punt naar punt. Eens het Hoofdstedelijk Gewest
volledig overspannen wordt met foto’s (dit is dus onze primaire doelstelling)
kunnen wij alsnog binnen bepaalde wijken extra foto’s gaan nemen op andere
momenten van de dag. Deze werkwijze is ook efficiënter aangezien we de plaatsen
waar we een dagelijkse dynamiek wensen te visualiseren selectiever zullen bepalen
op basis van relevantie voor het onderzoek.
Ten tweede stelt zich ook de vraag in welke tijdspanne wij de buurten willen
herfotograferen – elk jaar, driejaarlijks, om de tien jaar,…. In het kader van de
thematiek die wij nu beogen te visualiseren zal een herfotografie slechts na twee,
drie of meerdere jaren nodig zijn om werkelijke veranderingen te detecteren. In
overeenstemming met de doelstelling van dit project is het interessant om de
achtergestelde zones en vooral de wijken die een wijkcontract krijgen iets dichter
op de voet te volgen. Een twee-jaarlijkse fotografie wordt hier aanbevolen. De
meer perifere en welgestelde wijken kunnen gevolgd worden via een vijfjaarlijkse
herfotografie. Aangezien ook de analyse naar achtergestelde buurten opnieuw zal
worden gemaakt op termijn, zal de tweejaarlijkse fotografie mee “verhuizen” met
de achterstelling.

1.2.3. Waarnemingsmethode: Het gebruik van niet-eigen
fotomateriaal.
Naast de herfotografie vanuit de strategisch bebouwde ruimtes – hetgeen de kern
van de iconotheek kan worden genoemd – is het onze doelstelling de databank uit
te breiden met niet-eigen fotomateriaal. Meer bepaald kunnen historische en
hedendaagse foto’s worden verkregen van stedelijke bewoners, als ook van
professionele fotografen. Een belangrijk verschil bij de verzameling van dergelijke
foto’s is dat wij deze niet zelf “nemen”. We worden als het ware geconfronteerd
met foto’s die door anderen zijn “gemaakt”, waarbij de achterliggende keuzes vaak
moeilijk achterhaalbaar zijn.
Toch kan de aanvulling van de iconotheek met dergelijke data ons een hele reeks
voordelen opleveren. Wanneer wij er namelijk vanuit gaan dat de foto’s uit de
strategisch bebouwde ruimtes de kern van de databank vormen (meest objectieve
en gesystematiseerde fotoreeks), dan kunnen de foto’s van derden vooral een
meerwaarde

bieden

door

aanvullende

buurtzichten

te

tonen

(een

betere

overspanning van de werkelijke variatie), door bevestigingen of afwijkingen op
gevonden patronen te tonen (feedback op de herfotografiebeelden) , door
getrokken te zijn vanuit de persoonlijke visie van een bewoner (insiders-view van
bewoners), enzovoort. De foto’s van derden die geïmporteerd worden kunnen met
andere woorden een schat aan informatie bieden, vooral waar het nuancering,
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controle, bevestiging en uitbreiding van het herfotografische beeld op de buurt
betreft.
Ultiem moet de implementatie van de niet-eigen foto’s gezien worden als een
uitbreidings- en feedbackmechanisme op de reeds vastgelegde keuzes bij de
strategisch bebouwde ruimtefoto’s. De input van een enorme stedelijke variatie via
niet-eigen foto’s kan belangrijke tendenzen inzake de gekozen motieven en de
vastgelegde kenmerken van een buurt detecteren. Visuele generalisaties die via het
kiezen van een strategisch bebouwde ruimte worden gemaakt worden door de nieteigen foto’s als het ware gecontroleerd op hun accuraatheid, doorheen de tijd.
Nu we de meerwaarde van het niet-eigen fotomateriaal kennen, kunnen wij ons
afvragen hoe wij de implementatie van dergelijke data op een gestroomlijnde
manier kunnen bekomen.
Een eerste punt hierbij betreft het vinden van dergelijke data waar wij als meest
evidente piste het internet voorstellen, waarop vele individuen eigen foto’s van hun
stad publiceren op eigen websites, blogs, of op gezamenlijke fora. Enkele
voorbeelden van dergelijke sites zijn:

•http://www.bxel.net/bruxelles.html
•http://www.bxel.net/metro.html
•http://www.eric-maerschalck.be/Bruxelles/bruxelles.php
•http://users.skynet.be/christophe-photo/bruxelles/index.htm
•http://www.polatonium.be
•http://users.skynet.be/fa020103/bxl/p0.html
•http://www.brussel.blogt.be/
Aangezien het voortbestaan van dergelijke websites of blogs niet kan worden
gegarandeerd voorzien wij binnen de website van de Iconotheek de mogelijkheid
voor de stedelijke actor om zijn eigen foto’s te uploaden. Via deze weg kunnen wij
direct ook een aantal richtlijnen meegeven over de aard van de foto’s. Het is
bijvoorbeeld interessant om plaatsen aan te duiden waar tekorten zijn in de
herfotografische reeks (zowel in ruimte als in tijd), om die dan voor te stellen op de
website aan het publiek als “in te vullen plaatsen”. Het publiek die de iconotheek
bezoekt kan op die manier worden warm gemaakt voor een vrijblijvende deelname
aan de vervollediging van de herfotografische fotoreeks.
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Bijkomstig zal ook de mogelijkheid geboden worden aan de stedelijke actor om
commentaar bij zijn foto’s te plaatsen. De voordelen hiervan worden besproken bij
de uiteenzetting van de analyse van de data, de beeldanalyse.
Bij de zoektocht naar historische beelden kunnen dan weer andere bronnen worden
aangesneden. Historische foto’s van Brusselse buurten zijn alvast te vinden in
volgende archieven:
- La fonderie: documentatiecentrum: fototheek, Brussel
http://www.lafonderie.be/txtecentredoc.html
- Sint-Lukasarchief, Brussel
http://www.sint-lukasarchief.be/
- Archiven van de Stad Brussel, Molenbeek, Schaarbeek,...
- Archiven van het BROH – Monumenten en landschappen
- Photos de Bruxelles & Belgique: Website met foto’s uit Brussel
http://www.bxel.net

Naast het vinden van niet-eigen fotomateriaal dienen wij ook aandacht te besteden
aan de selectie-wijze van niet-eigen foto’s. We kunnen namelijk niet alle foto’s die
derden publiceren in de Iconotheek opnemen. Afhankelijk van hun bruikbaarheid
en wetenschappelijke waarde moeten wij noodgedwongen enkele selectiecriteria
invoeren. In het kader van de herfotografie, en in lijn met het opzetten van een
systeem waarbij foto’s kunnen worden ge-upload, zal alvast gevraagd worden naar
een omkadering van de foto in tijd en ruimte. Zo stellen wij voor om enkel die
foto’s op te nemen die voorzien zijn van een plaats- en tijdsbepaling. Van de
Brusselse stedelijke actor kunnen wij echter geen plaatsbepaling op basis van
coördinaten verwachten, als ook geen sterk gedetailleerde tijdsbepaling. Met de
doelstelling van een herfotografie van gemeenschappen en hun ruimtelijke
bebouwing kan daarom een vermelding van de straat- of plaatsnaam, en het
jaartal van opname volstaan. De stedelijke ruimte kenmerkt zich namelijk door
gestage evoluties, die zich zelden binnen één jaar volstrekken. De gestelde grenzen
zijn echter minimumgrenzen, en laten uiteraard een meer concrete bepaling in
ruimte en tijd toe.
In het systeem waar foto’s kunnen worden ge-upload zal tenslotte een juridische
clausule worden opgenomen waarin men ermee moet instemmen dat de foto’s
gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek en publicatie. De specificaties
van de juridische rechten op foto’s worden verder in een apart stuk besproken. De
voorgestelde situering van het upload-systeem is te vinden als onderdeel van de
website-voorstelling van de Iconotheek in Bijlage 1.
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1.3. LUCHTFOTO’S EN SATELLIETBEELDEN.
Het horizontale fotoproject wordt in een volgende fase gelinkt aan meer generale
luchtfoto’s en satellietbeelden. Concreet willen wij komen tot één luchtbeeld en één
satellietbeeld per wijk. De databank wordt vervolgens op die manier georganiseerd
dat alle horizontale foto’s binnen één buurt gelinkt worden aan die luchtfoto of aan
dat satellietbeeld waarop de plaats zich bevindt.
Voor de luchtfoto’s kunnen wij terecht bij UrbIS-Fot, hetgeen een verzameling is
van luchtfoto’s die op systematische wijze het ganse Brusselse gewest bedekken.
De foto’s worden geleverd op 3 DVD-ROMs, en kunnen eventueel via software als
Photoshop

herknipt

worden

per

buurt,

zoals

afgebakend

binnen

ons

monitoringsysteem.
Voor satellietbeelden zijn wij voorlopig afhankelijk van ofwel het GIM (Geographic
Information Management), waar satellietbeelden tegen betaling verkrijgbaar zijn,
ofwel de beschikbare beelden op Google Earth die een combinatie van luchtfoto’s
en satellietbeelden vormen, en die goedkoop en vlot toegankelijk zijn.
De Europese tegenhanger van Google Earth – SPOT – lijkt eenzelfde richting uit te
varen, maar bezit momenteel enkel foto’s die niet gedetailleerd genoeg zijn om een
Brussels monitoringsysteem op wijkniveau te voeden.
De herfotografie van lucht- en satellietbeelden zal niet met zekerheid samengaan
met de horizontale herfotografie. Afhankelijk van de gebruikte beelden zal de
longitudinale opvolging verschillen in de tijd. Ook is het mogelijk dat wij na enkele
jaren moeten overschakelen van een bepaalde dataleverancier naar een ander.
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1.4. JURIDISCHE ASPECTEN BIJ HET VERZAMELEN EN
PUBLICEREN VAN BEELDEN.
Om alle juridische criteria in verband met de verzameling, het gebruik, en de
publicatie van visuele data de baas te kunnen hebben wij beroep gedaan op de
heer F. Hambersin, advocaat en gespecialiseerd in beeld- en auteursrecht. Hetgeen
hier volgt is volledig gebaseerd op de informatie die wij van hem verkregen.
De volledige creatie en uitwerking van de iconotheek schikt zich op juridisch vlak
binnen twee soorten recht: het auteursrecht en het beeldrecht. Vooraleer een reeks
concrete richtlijnen en criteria te formuleren waaraan de uitwerking van de
iconotheek zich dient te houden, bespreken wij kort in algemene termen beide
soorten recht.

1.4.1. Auteursrecht.
De wet van 30 juni 1994 inzake het auteursrecht en de naburige rechten vormt de
basis voor de reglementering inzake het auteursrecht. Artikel 1 van de wet
behandelt het principe dat stelt dat een auteur van een werk van letterkunde of
kunst roerende eigendomsrechten heeft op zijn werk die vermogensrechten
(reproductierechten,

mededelingsrecht

aan

het

publiek,

aanpassingsrecht,

vertaalrecht, verhuurrecht...) en morele rechten impliceren (recht op vaderschap,
verspreidingsrecht en recht op integriteit).

1.4.1.1. Criteria
auteursrecht.

om

te

genieten

van

de

bescherming

van

het

In tegenstelling tot wat de wetgeving vereist in andere sectoren (bescherming van
een merk, van een tekening of model, en van een brevet), is het niet nodig om te
voldoen aan bepaalde formaliteiten zoals deponeren of registreren, opdat een werk
of een foto zou genieten van auteursrechten.
Auteursrechten ontstaan vanaf hun concretisering. Er moet echter aan twee criteria
voldaan worden opdat het werk zou worden beschermd door het auteursrecht of de
naburige rechten:
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1) De vorm van de creatie:
De auteur moet zijn wil hebben geuit om zijn werk en/of prestatie over te brengen,
door het in een bepaalde vorm te gieten (scenario, partituur, fotografie...). Een
eenvoudig idee is niet beschermd zolang het niet in een bepaalde vorm is gegoten.
2) Het criterium van de originaliteit:
In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, moet een kunstwerk een
origineel karakter hebben en niet gewoon ‘nieuw’ zijn. Noch de nieuwheid noch
de

intellectuele

inspanning

bepalen

of

een

kunstwerk

kan

genieten

van

auteursrecht. De referentie is dus de verbinding van het kunstwerk met de auteur
of met de kunstenaar die het werk maakt. De jurisprudentie volgt dus de
rechtsinterpretatie dat het ‘gevormde kunstwerk de stempel van de persoonlijkheid
van de auteur moet dragen’
1989, Pas., 1990, I, p. 238).

(Cass., 27 april 1989, Pas., 1989, I, p.908 en Cass. 25 oktober

Enkel een analyse van geval tot geval van elk kunstwerk

dat exclusief verband houdt met de ontwerper die het heeft gemaakt, zal de
mogelijkheid bieden om ervan uit te gaan dat het werk in kwestie ‘de stempel van
de auteur draagt’. In geval van betwisting komt het enkel aan de rechter toe om
te oordelen over het al dan niet bestaan van het origineel criterium van
een kunstwerk. Die beoordeling gebeurt feitelijk, gezien de rechter zich in de
plaats stelt van eender welke toehoorder of gemiddelde consument.

1.4.1.2. Verschillende auteursrechtelijke criteria om te genieten van de
bescherming van het auteursrecht.
Zoals reeds hoger uitgelegd, kunnen de auteursrechten in twee delen worden
opgesplitst:

vermogensrechtelijke

auteursrechten

die

handelen

over

alle

exploitatiehandelingen met betrekking tot het kunstwerk, en morele rechten met
betrekking tot het kunstwerk.
1) Vermogensrechten
• Reproductierechten
Iedereen die een kunstwerk wil reproduceren (een foto uitgeven in een werk,
muziekopnames persen....) moet daarvoor op voorhand de toestemming hebben
van de auteur (art. 1 van de wet van 30 juni 1994 met betrekking tot het
auteursrecht en de naburige rechten). Die auteur kan doorvoor een vergoeding
vastleggen en hij kan er zich desgevallend tegen verzetten.
• Recht om mee te delen aan het publiek
Hetzelfde geldt voor de openbare verspreiding van een kunstwerk (kabel, satelliet,
digitaal boeket, Internet….).
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•

Aanpassingsrechten,

vertaalrechten,

uitleen-

en

verhuurrechten,

bestemmingsrechten en verspreidingsrecht
Voorafgaandelijke toestemming en betaling van de rechten die inherent zijn aan elk
van deze exploitaties zijn eveneens vereist.
• Uitzonderingen op de vermogensrechten
De wet van 1994 beperkt de auteursrechten en de naburige rechten tot een aantal
uitzonderingen, waarvan de voornaamste de volgende zijn:
- citaat (kort en zonder het werk integraal te reproduceren);
- de kosteloze communicatie die geschiedt in familiekring (= privé-communicatie) ;
- de reproductie van geluidswerken en audiovisuele werken in familiekring (=
privékopie);
- het ontlenen voor educatieve en culturele doeleinden door erkende instellingen
(bijvoorbeeld: mediatheek);
- een parodie, een karikatuur, of een pastiche.

2) Morele rechten
De auteurs genieten van drie morele rechten die hen de ‘morele’ bescherming van
hun werken garanderen.
• Vaderschapsrecht (recht op respect voor de naam):
De auteur kan het recht op de naam opeisen, met name de erkenning van de
persoonlijkheid van z’n prestatie door een nauwkeurige vermelding van zijn naam.
De auteur kan hier echter ook aan verzaken.
• Recht op verspreiding:
De auteur beschikt over het exclusieve recht om zijn werk publiek te maken en het
moment te bepalen waarop hij zijn werk als geslaagd en voltooid beschouwt.
• Recht op respect voor de prestatie (= recht op integriteit):
De auteur beschikt over het recht om zijn werk te ‘laten respecteren’, en zodoende
kan hij zich verzetten tegen elke wijziging of misvorming ervan, zonder zijn
voorafgaandelijke toestemming.
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1.4.1.3. Duur van de bescherming van het auteursrecht.
De wet van 30 juni 1994 heeft de duur van de bescherming van het auteursrecht
vastgelegd (vermogensrechten en morele rechten) op 70 jaar na de dood van de
auteur.

1.4.1.4. Overdracht van rechten.
Krachtens artikel 3, §1, van de wet van 30 juni 1994, ‘zijn de vermogensrechten
roerende rechten die overgaan bij erfopvolging en die vatbaar zijn voor gehele of
gedeeltelijke overdracht, volgens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. Zij
kunnen onder meer worden vervreemd, of in een gewone of exclusieve licentie
worden ondergebracht’.
Toch heeft de Belgische Wetgever een aantal dwingende regels voorzien. Dat wil
zeggen dat indien contractuele bedingen deze dwingende regels tegenspreken,
deze laatste regels voorrang hebben. Dit systeem werd ontworpen door de
Wetgever teneinde de bescherming van de auteurs en de kunstenaars te
versterken ten aanzien van producenten en uitgevers die in de meeste gevallen
over

een

machtspositie

beschikken

in

het

kader

van

de

precontractuele

onderhandelingen. De grote lijnen van deze bescherming zijn de volgende:
• Schriftelijk bewijs. De auteur of de kunstenaar is in principe beschermd
door de feitelijkheid van zijn creatie of prestatie, waarop hij geacht wordt alle
rechten te bezitten. Het zal aan de gemachtigde zijn (producent, uitgever enz…)
om aan te tonen dat aan hem de overdracht van rechten werd toegekend waarop
hij zich beroept.
• Restrictieve interpretatie. In geval van twijfel over de interpretatie van
een beding met betrekking tot de overdracht van de auteursrechten of de naburige
rechten, zal diegene die de rechten verkrijgt de bewijslast hebben inzake de
reikwijdte van de overgedragen rechten. In geval van twijfel zullen enkel de
uitdrukkelijk en expliciet vermelde rechten worden overgedragen.
• Verplichting om specifiek de exploitatiewijzen te vermelden. Deze
verplichting heeft betrekking op de reikwijdte, de duur en de vergoeding van de
overdracht van elk recht.
• De verkrijger van het recht moet het werk overeenkomstig de ‘eerlijke
beroepsgebruiken’ exploiteren.

21/87

1.4.1.5. Bescherming van beeldhouwwerken en gebouwen door het
auteursrecht.
Het aspect originaliteit en bescherming van gebouwen door het auteursrecht is
lange tijd een twistpunt geweest. Ook al werd steeds erkend dat plannen perfect
kunnen worden beschermd, toch zijn heel wat auteurs lange tijd van mening
geweest dat dit niet het geval was voor gebouwen. Toch moet worden vastgesteld
dat de controverse vandaag geregeld lijkt, en dat de rechtspraak de doctrine volgt
dat onder ’architecturaal werk niet alleen wordt verstaan plannen, tekeningen en
maquettes, maar ook gebouwen’
2005, pagina 88).

(A. Berenboom, ‘Le Nouveau Droit d’auteur’, Brussel, Larcier,

Niettemin moet de aandacht gevestigd worden op het feit dat elk

gebouw niet noodzakelijk wordt beschermd. Nogmaals, een gebouw moet de
scheppende persoonlijkheid weerspiegelen van de auteur die het werk heeft
ontworpen.
Inzake architectuur wordt het moeilijker om te oordelen over de originaliteit, omdat
we ons op het raakvlak bevinden tussen kunst en techniek, wat de rechtspraak
ertoe brengt om de originaliteit te beoordelen door niet enkel na te gaan of de
architecturale creatie de persoonlijke stijl van de auteur weerspiegelt, maar ook of
de creatie anders is dan elke voorafgaande creatie.

(A. Berenboom, ‘Le Nouveau Droit

d’auteur’, Larcier, 2005, pagina 88 en P. Rigaux, ‘L’architecte- le droit de la profession’, Bruxelles,
Larcier, 1975, p. 729).

De doctrine en de rechtspraak hebben daarentegen geoordeeld

dat wat volgt niet wordt beschermd door het auteursrecht:
- een architecturale stijl
- een concept
- technische uitvindingen
- de vormen die worden opgelegd door de functie zelf van het gebouw
- ideeën die niet in een vorm werden gegoten

1.4.2. Beeldrecht.
Het beeldrecht komt toe aan de natuurlijke persoon die wordt voorgesteld. Er
bestaat geen enkele Belgische wetgeving met betrekking tot het beeldrecht. De
rechtspraak

is

gebaseerd

op

artikel

1382

van

het

Burgerlijk

Wetboek

(extracontractuele fout) en vooral op de Franse rechtspraak die geleidelijk aan in
België wordt overgenomen. Krachtens het beeldrecht bezit elke persoon die wordt
vertegenwoordigd ten aanzien van zijn beeld een permanent recht, teneinde op elk
ogenblik zijn persoonlijkheid te beschermen, en erover te waken dat zijn beeld
wordt beschermd, en dat elk gebruik, al dan niet toegelaten, wordt gecontroleerd.
Dit recht wordt toegekend aan elke persoon die wordt vertegenwoordigd, ongeacht
het motief van de vertegenwoordiging, ook al werd dit niet kwaadwillig of werd dit
kosteloos gedaan. De klassieke rechtspraak heeft erkend dat de weergave van een
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beeld zonder de toestemming van z’n auteur of van de persoon die wordt
vertegenwoordigd een quasi-delict vormt, dat kan aanleiding geven tot een
schadeloosstelling. (S. Hoebeke en B. Mouffe, ‘Le droit de la

presse’, 2de editie, Academia Bruylant,

2005, p.317).

1.4.2.1. Gebouwen toebehorend aan anderen.
De kwestie van de bescherming van een onroerend goed of een gebouw door een
beeldrecht, roept heel wat controverse op. Sommigen zijn inderdaad van oordeel
dat het beeldrecht kan worden uitgebreid tot bemeubelde goederen of onroerende
goederen, hoofdzakelijk door zich te beroepen op het eigendomsrecht
à l’image d’un immeuble et droit d’auteur’, A &M, 2003/5, pagina 328).

(N. Petit, ‘Droit

Anderen zijn sterk de

mening toe gedaan dat een recht op de afbeelding van goederen niet bestaat, en
zij zijn van mening dat het verbod om een beeld van een goed zonder toestemming
van de eigenaar weer te geven in bepaalde omstandigheden gebaseerd kan zijn op
respect voor de persoonlijke levenssfeer

(Civ. BXL, ref., 4/06/03, A & M, 2003/4, p. 308).

Het is dus duidelijk dat deze manier die wordt toegepast meer dan onzeker is. Toch
maakt een meer gezaghebbende doctrine (S. Hoebeke en B. Mouffe, ‘Le droit de la
presse’, 2 editie, Academia Bruylant, 2005, p.317) een onderscheid tussen twee
de

gevallen:
- ofwel is het onroerend goed toegankelijk en zichtbaar vanaf de openbare weg
(monument, onroerend goed), en dan kan worden gesteld dat de eigenaar niet
beschikt over het exclusieve beeldrecht, tenzij wordt bewezen dat zijn persoonlijke
levenssfeer wordt geschonden;
- ofwel is het onroerend goed niet zichtbaar vanaf de openbare weg (binnenzijde
van een domein), en in dit geval zal toestemming vereist zijn.
Men is over het algemeen van oordeel dat een eigenaar zich niet zal kunnen
verzetten tegen de weergave van zijn goed, indien de desbetreffende weergave
niet het volledige goed in kwestie als hoofdobject heeft, of indien het vastgoed niet
identificeerbaar, herkenbaar of lokaliseerbaar is. Bovendien blijkt dat het Franse
Hof van Beroep zelf dit principe heeft erkend in een recent arrest van 7 mei 2004,
omdat het Hof van oordeel is dat ‘de eigenaar van een goed niet beschikt over een
exclusief recht op de afbeelding daarvan, en dat hij zich niet kan verzetten tegen
het gebruik van dit beeld door een derde, tenzij dit een abnormaal probleem
oplevert’

(Cass.,fr., 7 mei 2004, D., 2004, p. 1429)

Waaruit u zal begrepen hebben dat

indien de materie fluctuerend is, dit gunstig blijft voor uw project dat nietwinstgevend is, en dat van openbaar belang is.
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1.4.3. Juridische richtlijnen voor de opzet en de publicatie
van de iconotheek.
1) Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal houder zijn van alle rechten met
betrekking tot de Monitoring en de digitale Iconotheek. In dit opzicht is het
belangrijk

dat

het

volgende

in

het

bestek

werd

opgenomen:

De

vermogensrechtelijke rechten die verbonden zijn aan de auteursrechten en elk
recht dat betrekking heeft op de documenten die door de opdrachtnemer worden
geleverd, zullen exclusief toebehoren aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Overeenkomstig artikel 6 van de wet van 30 juni 1994, is ‘de oorspronkelijke
auteursrechthebbende, de natuurlijke persoon die het werk heeft gecreëerd’. Dat is
de reden waarvoor in het kader van de toepassing van contracten en in het geval
van een klassieke overdracht van rechten de grote meerderheid van de
contractuele bedingen met betrekking tot overdracht van rechten stipuleert, dat de
duur van de overdracht wordt verleend door de bescherming van het auteursrecht.
Ingevolge hiervan zal op basis van een rechtsoverdracht door de auteurs van het
voornoemde project, het Brusselse Gewest houder zijn van de rechten tot 70 jaar
na de dood van de laatste coauteur.
2) Arbeidsovereenkomsten van de fotografen: Dit punt is belangrijk omdat het
nodig is om vooraf alle overdrachten van auteurs te voorzien met betrekking tot
toekomstige foto’s die zullen voorkomen in de iconotheek. Zoals we eerder reeds
aanhaalden voorziet artikel 3 § 3 van de wet van 30 juni 1994 uitdrukkelijk dat
wanneer

een

auteur

werken

tot

stand

brengt

ter

uitvoering

van

een

arbeidsovereenkomst of een statuut, de vermogensrechten kunnen worden
overgedragen aan de werkgever, voor zover:
- de

overdracht

van rechten uitdrukkelijk

wordt

voorzien in

de

arbeids-

overeenkomst;
- het nemen van foto’s binnen het toepassingsveld van de overeenkomst of het
statuut valt;
Zodoende dient u de bovenvermelde dwingende bedingen niet te respecteren. In
de veronderstelling dat hun statuut of hun arbeidsovereenkomst geen enkele
andere overdracht van rechten zou vermelden met betrekking tot de werken die
werden gecreëerd en gemaakt in het kader van hun arbeidsrelatie, stelt de heer
Hambersin voor om het volgende aanhangsel te voorzien:
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‘In het kader van de werkrelatie worden alle auteursrechten met betrekking tot de
foto’s definitief overgedragen ten gunste van de opdrachtgever, zijnde de
werkgever.’
3) Bedingen die moeten worden vermeld op de pagina die toegang biedt tot de
digitale iconotheek: De heer Hambersin raadt ons aan om ons juridisch maximaal
te beschermen in een en dezelfde tekst die enerzijds het verbod overneemt uit
hoofde van elke ‘bezoeker’ om hyperlinks te creëren, om foto’s of informatie van de
Iconotheek te halen, en anderzijds, om de strikte aannemingsvoorwaarden te
vermelden indien een foto van een derde wordt opgenomen in de iconotheek. Deze
tekst moet dan ook voorkomen als noodzakelijke inleiding alvorens toegang
te hebben tot de Iconotheek. De heer Hambersin stelt voor om de volgende
tekst te vermelden:
----------------------------------------BERICHT-------------------------------------1. Het is voor elke gebruiker of bezoeker verboden om vanaf eender welke andere
site een link te creëren naar deze digitale Iconotheek, ook niet naar de secundaire
pagina’s, zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Dit verbod is van toepassing op elke vorm of linktechniek
waarmee de naam, het adres of eender welk ander element (met name beelden,
logo’s, animatie, teksten, knoppen, ...) of deel van een element dat voorkomt op
een van de pagina’s, wordt weergegeven op een van de pagina’s van een andere
website, of waarmee de surfer, vanaf deze andere site op eender welke andere
wijze wordt doorgestuurd naar deze site.
De volledige inhoud van de digitale Iconotheek valt onder de Belgische en
internationale wetgeving inzake het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle
rechten zijn voorbehouden en het exclusieve eigendomsrecht van het Brusselse
Gewest, ook voor alle documenten die kunnen worden gedownload en voor de
iconografische en fotografische weergaven. Het gebruik, de reproductie, het
doorgeven, het wijzigen, het vertalen, het opnieuw verspreiden of het
verkopen van alle informatie die wordt weergegeven op de Iconotheek
(artikelen, foto’s, logo’s) of op een deel van de Iconotheek, tekst inbegrepen op
gelijk welke drager, of de verspreiding op eender welke andere website via eender
welke andere hyperlink, discussiegroep, forum of ander systeem of digitaal
netwerk, en dit in het kader van een gebruik met een commercieel of niet
winstgevend karakter zijn formeel verboden zonder de voorafgaandelijke en
schriftelijke goedkeuring van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
2. Indien een of meerdere van mijn foto’s worden opgenomen in deze Iconotheek,
dan aanvaard ik om kosteloos al mijn reproductie- en communicatierechten met
betrekking tot de foto(s) over te dragen aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
teneinde ze te verspreiden op deze Iconotheek.
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Bovendien

garandeer

ik

dat

ik

over

de

vereiste

goedkeuringen

beschik

(auteursrecht en beeldrecht) met betrekking tot alle personen, eigenaars van
allerhande gebouwen of voorwerpen van allerhande aard die voorkomen op mijn
foto’(s), en ik verklaar dat ik de houder ben van alle rechten met betrekking tot de
foto(s). Ingevolge vrijwaar ik het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van alle
problemen, eisen en eender welke uitwinningen, en ik verbind mij jegens het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest om dit recht te laten respecteren, en om het te
verdedigen telkens het zou kunnen worden geschonden. Ik verklaar dat geen
enkele foto(s) reproducties bevatten of reminiscenties die de rechten van derden
kunnen schenden, en ik verbind er mij toe om desgevallend het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest schadeloos te stellen voor alle gegronde eisen, en voor alle
kosten of schade die voor haar zou kunnen voortvloeien ingevolge deze bezwaren.
Ik verklaar dat ik kennis heb genomen van deze verplichtingen, en ik aanvaard
hiermee in te stemmen ( ‘klik’ op ‘ik aanvaard’ om toegang te krijgen tot de
Iconotheek)’
-----------------------------------EINDE BERICHT------------------------------------

4) Bescherming van beeldhouwwerken en gebouwen door het auteursrecht: Het is
onbetwistbaar dat de meeste van de voornoemde beeldhouwwerken die wij willen
fotograferen

voldoende

origineel

zijn

om

te

worden

beschermd

door

het

auteursrecht. Daarnaast is het nodig om inlichtingen in te winnen over de identiteit
van hun auteur en na te gaan of deze niet reeds 70 jaar overleden is, want in dit
geval is er geen enkel auteursrecht verschuldigd. Dat is ook de reden waarom wij
aangeraden worden om de identiteit van de auteur (architect) van elk gebouw te
controleren, of om na te gaan of de architect nog niet langer dan 70 jaar overleden
is. Desgevallend zullen wij in geval van betwisting steeds het originele karakter van
het onroerend goed of van het gefotografeerde gebouw kunnen betwisten.
5) Indien er op de foto een identificeerbare persoon staat (en geen beeld van een
menigte), moeten wij enerzijds de schriftelijke toestemming bekomen voor het
nemen van een beeld, en anderzijds voor de exploitatie ervan in de iconotheek. De
heer Hambersin kan dit beding voor ons opmaken.
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1.4.4. Conclusie.
Om juridisch tot een goede opzet en uitwerking van de iconotheek te komen dienen
wij volgende aspecten in rekening te brengen:
1) Erkennen dat het Brussels Hoofstedelijk Gewest zal worden beschouwd als de
auteur en de titularis van alle auteursrechten met betrekking tot de digitale
Iconotheek. Dit punt is reeds gemaakt en afgehandeld.
2) Beslissen dat alle foto’s zullen worden genomen door werknemers van het
Brussels Hoofdstedelijk gewest. Dit punt is eveneens afgehandeld.
3) Nagaan of alle arbeidsovereenkomsten van het Brussels Hoofdstedelijk gewest
wel degelijk een overdracht van alle auteursrechten bevatten in het kader van hun
professionele activiteit. Indien dit niet het geval is, er een aanhangsel aan
toevoegen. Deze opdracht is ook volbracht – het aanhangsel is voorzien.
4) Bij voorkeur gebouwen en monumenten kiezen die niet meer worden beschermd
door het auteursrecht. Er zijn immers een aantal gebouwen of monumenten die
geen

enkel

probleem

meer

opleveren

met

betrekking

tot

het

beeld-

of

auteursrecht. Tal van gekende gebouwen en/of monumenten werden ontworpen
door architecten die meer dan 70 jaar overleden zijn. In dit geval zijn die
bouwwerken publiek domein en dient er geen enkele voorafgaande toestemming te
worden gevraagd, en moet er ook geen auteursrecht worden betaald. Algemeen
genomen gaat dit op voor alle monumenten gebouwd voor 1900.
De rest moet geval per geval worden nagegaan: bij wijze van voorbeeld, de werken
van Hankar, het huis Saint-Cyr, hotel Otlet, de sociale woningen rue Haute en rue
Blaes... zijn publiek domein geworden.
In geval van twijfel, mag niet geaarzeld worden om de identiteit van de architect of
de ontwerper van het monument na te gaan, en ook zijn sterfdatum. Het zal
desgevallend aan hen toekomen om de rechten op te eisen, en velen van hen
zullen reeds trots zijn indien men hun werken tentoonstelt, als ook door de
verdienste van de iconotheek aan te halen, die niet winstgevend en van publiek
belang is.
Dit punt is totnogtoe niet afgewerkt. Aangezien dit een moeilijke opdracht is
besloten wij de fotografen eerst foto’s te laten nemen van de voorgestelde punten
–

waarbij

geen

rekening

werd

gehouden

met

aanwezige

gebouwen

of

monumenten. Pas wanneer alle foto’s klaar zijn is voorzien om deze te scannen op
de rechten van aanwezige gebouwen en monumenten. Aangezien er wat problemen
opdoken met de stitching en de localisatie van de foto’s kan de afwerking hiervan
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niet worden gegarandeerd. Niettemin is het aangewezen om voor dit punt een
architect en kenner van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan te spreken.
5) Zoveel mogelijk ruime vergezichten kiezen: beelden van sferen, van menigtes,
van lanen, van groepen gebouwen,… .
Dit probleem werd grotendeels vermeden doordat

enkel 360° foto’s werden

genomen. Op deze foto’s wordt dus nooit één gebouw, monument of persoon
geviseerd. De heer Hambersin blijft tot onzer beschikking om voor ons de
bedingen op te stellen met betrekking tot de eventuele overdrachten van beeld- en
auteursrechten voor alle foto’s die worden genomen in het kader van de
iconotheek.

een extra beveiliging kan gebeuren door volgende tekst aan de site toe te voegen:
“De auteurs van deze website doen hun uiterste best om te achterhalen of en zo ja
waar eventuele rechthebbenden te vinden zijn. Mocht u informatie hebben over
rechthebbenden die niet of niet correct zijn vermeld, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met XX@XX”
(naar voorbeeld van: http://www.recollectinglandscapes.be/default.aspx?ref=AAAG&lang=NL_RL)
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DEEL 2: VERWERKING EN ANALYSE VAN
DE GEGEVENS.
2.1. SYSTEMATISCHE CLASSIFICATIE VAN DE BEELDEN.
Vooraleer wij een reeks beelden kunnen gaan analyseren en interpreteren dienen
zij primair geclassificeerd te worden via een formeel descriptief systeem dat de
belangrijkste aspecten van het beeld detecteert (Photerel, 2007). De “Dublin Core
List” is zo’n systeem waarbij een reeks generale topics worden gehanteerd om een
hoeveelheid visuele data te classificeren. Wij opteren ervoor de Dublin lijst te
volgen, gezien deze gebaseerd is op doordachte analyses, en daardoor ook op
internationaal niveau wordt gebruikt en gerespecteerd. De Dublin Core List gaat uit
van het Dublin Core Metadata Initiative en doelt expliciet op systematisering van
dataverzameling (Dublin C.M.I., 2007). Het gebruik van deze lijst laat ons dus ook
toe om in de toekomst eventueel andere – bestaande – databanken te koppelen
aan de Wijkmonitoring.
De Dublin Core lijst is toepasbaar op allerlei data, en blijft bijgevolg ook zeer
algemeen in haar termen. We geven de termen bijgevolg zelf een naam in analogie
met onze onderzoeksopzet. De tien parameters hieronder tonen aan hoe wij de
aanpassing doorvoeren – de originele categorienamen staan tussen haakjes. We
namen slechts tien van de 15 Core-Topics over omdat wij hiermee ruimschoots tot
een voldoende classificatie komen. Niet opgenomen topics, zoals “taal” zijn
trouwens bij de classificatie van foto’s minder van belang. Tenslotte werd één topic
– coverage – opgedeeld in twee categorieën – plaats en buurt. Waar een latere
koppeling nodig zou zijn met andere Dublin-Core systemen kan naargelang de
doelstelling één van beiden worden gehanteerd.
1.

Classificatiecode

(identifier):

Elk

beeld

krijgt

een

uniek

rangnummer

toegewezen.
2. Fotograaf (creator): De naam van de persoon die de foto maakte.
3. Plaats (coverage): Plaats waar de foto werd opgenomen – uitgedrukt in XYcoördinaten
4. Wijk (coverage): Wijk waar de foto werd opgenomen.
5. Tijdstip (date): tijdstip waarop de foto werd genomen.
6. Type foto (type): Horizontale foto, luchtbeeld of satellietbeeld.
7. Thema (subject): Wetenschappelijk thema waartoe de inhoud van de foto
behoort (vb. achterstelling, huisvesting, bevolking, leefgemeenschap,… – één foto
kan meerdere thema’s tegelijk beslaan.
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8. Bron (source): persoon of instantie die de foto beschikbaar maakt.
9. Rechten (rights): persoon of instantie waartoe de rechten behoren.
10. Formaat (format): standaard JPEG, andere zullen worden gespecificeerd.
11. Bijschrift (description): Bijschrift van de fotograaf.
Deze gegevens vormen de inhoud van de fiche die elke foto zal krijgen. Zo’n fiche
zal er dan als volgt uitzien:

Fiche 53:

1. Classificatiecode: 53
2. Fotograaf: Eddy Van Laethem
3. Plaats: N-50 51 37 30; O-4 21 47 95
4. Wijk: n°45:Brabantwijk
5. Tijdstip: 05/06/2007
6. Type foto: Horizontaal 180°
7. Thema: commerciële centra; huisvesting; achterstelling
8. Bron: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
9. Rechten: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
10. Formaat: JPEG
11. Bijschrift: Geen
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2.2. ANALYSE VAN DE BEELDEN.
Zoals in Deel 1 reeds uitvoerig aan bod kwam zijn visuele data niet onschuldig.
Steeds loert een subjectieve component om de hoek, die de wetenschappelijke
status van het beeld graag keldert. Niettemin kwamen wij mitst de opbouw van
validiteit en betrouwbaarheid tot een wetenschappelijk gefundeerde manier om
beelden te verzamelen en te classificeren. Nu zijn wij aangekomen bij de volgende
stap: de visuele data-analyse.
In lijn met de vooropgestelde doelstellingen van de iconotheek kunnen wij twee
kanten uit met de beelden die we verzamelden. Enerzijds (illustratief) kunnen de
beelden gebruikt worden om statistische informatie te verduidelijken. Anderzijds
(analytisch) kunnen de beelden op zich ook worden geanalyseerd in hun
eigenheid via daartoe speciaal ontwikkelde methoden. De illustratieve waarde van
de iconotheek zal hier niet uitgebreid worden belicht, gezien dit een eerder evident
gegeven vormt. Concreet wordt bedoeld dat bewegingen of eigenheden die wij
statistisch gaan meten via de monitoring (gentrificatie, suburbanisatie, enzovoort)
geïllustreerd en aangevuld kunnen worden met concrete beelden uit het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Een wijk waar gentrificatie werd gemeten zal bijgevolg
geïllustreerd worden met enkele foto’s van strategische punten waarin dit zichtbaar
wordt.
Een tweede gebruik van de Iconotheek dat een stuk meer uitleg vergt betreft de
analytische waarde van de Iconotheek. Nadat wij eerst een metakader zullen
schetsen waarin alle methoden voor beeldanalyse zich nestelen, overlopen wij
enkele

belangrijke

methoden

die

wij

in

hun

algemeenheid,

en

in

hun

toepasbaarheid op de Iconotheek zullen bespreken.

2.2.1. Een metakader voor visuele beeldanalyse.
Visuele data-analyse is een term die vele ladingen dekt. We kunnen bij het
analyseren van beelden zowel kijken naar de inhoud van het beeld, de vorm ervan,
de gebruikte technologie, de sociale setting waarin het beeld werd geproduceerd,
de biografie van de beeldproducent, enzovoort. Om tot een goed begrip van
beeldanalyse te komen, opteren wij er daarom voor allereerst een metakader te
scheppen van de mogelijke zienswijzen binnen de beeldanalyse. In dit stuk zullen
wij het metakader uiteenzetten van Rose (2001) dat op een eerder abstracte wijze
alle mogelijke interpretaties/analyses van beelden tracht samen te vatten in één
overzichtelijk geheel.
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Om tot een gefundeerde en kritische analyse van kwalitatieve visuele data
(beelden) te komen dient men volgens Rose (2001) de drie plaatsen te
onderzoeken waarop betekenisgeving kan plaatsvinden:
1. De productiewijze: de productiewijze waarin het beeld tot stand is gekomen;
2. Het beeld zelf: de eigenheden en effecten van het beeld zelf; en
3. De interpretatiewijze: de manier waarop het publiek dit beeld waarneemt en
interpreteert.
Binnen elk van die drie plaatsen van betekenisgeving zijn vervolgens telkens drie
modaliteiten

of

uitingswijzen

werkzaam.

Deze

zijn

technologisch,

compositioneel, en sociaal.
1. productiewijze: Het is in eerste instantie belangrijk te kijken naar de manier
waarop, de tijd waarin, en de plaats waar de visuele data worden gecreëerd – de
productiewijze. Op technologisch vlak wil dit zeggen dat de gebruikte technologie –
vb digitale fotografie – haar invloed heeft op de eigenheid, en de effecten van het
beeld. In klare termen zal het gebruik van verf ons een ander “beeld” opleveren,
dan het gebruik van een digitaal fototoestel – maar ook binnen de fotografie zelf
spelen zaken mee zoals lenshoek, filmtype, scherpte-diepte,…. Op een dieper
niveau voor de technologische productiewijze is de manier waarop wij als mens
naar de technologie kijken ook van belang. Daar waar fotografie vroeger werd
beschouwd als een “werkelijke voorstelling van de werkelijkheid”, zal men nu vaker
haar creatieve werkelijkheidsvervormdende mogelijkheden onderkennen – denken
wij aan de opkomst van digitale fotografie, programma’s als photoshop,….
Op compositioneel vlak is de productiewijze vooral bepalend in termen van
“genre” (Rose, 2001). Een genre is een classificatie die beelden met bepaalde
gelijke compositionele3 kenmerken samenvoegt. Zo definieert John Berger “female
nude painting” als een typisch Westers genre “because these are pictures which
represent naked women as passive, available and desirable through various
compositional devices” (Rose, 2001, p.19). Een belangrijk punt is hier dan dat
bepaalde beelden een bijkomende inhoud zullen vertonen wanneer ze in relatie
worden bekeken tot hun genre. Foto’s kunnen dus pas volledig begrepen worden
wanneer ze naast andere foto’s bekeken worden van hetzelfde genre. Binnen de
fotografie

zien

wij

genres

opduiken

als

documentairefotografie,

straat-

of

stadsfotografie, landschaps-fotografie, en andere. De documentairefotografie en de
stadsfotografie leunen beiden dicht aan tegen de doelstellingen van de iconotheek.
Toch is het belangrijk op te merken dat wij ons niet expliciet binnen deze genres
plaatsen. Daar waar stadsfotografie historisch gezien een intentie heeft om de rijke
culturele diversiteit van een stad te visualiseren, heeft documentairefotografie
historisch gezien vaak de doelstelling gehad om sociale verandering teweeg te
brengen,
3

via

de

visualisatie

van

arme,

onderdrukte

en

gemarginaliseerde

Maar ook inhoudelijke kenmerken, aangezien de compositie deels voortvloeit uit de inhoud.
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individuen of groepen. De iconotheek zal sowieso beide ten dele visualiseren, maar
heeft geen van beide tot expliciete doelstelling. Tegenover de stadsfotografie heeft
de iconotheek een sterker wetenschappelijk (en minder artistiek) karakter.
Tegenover de documentairefotografie heeft de iconotheek dan weer een minder
stigmatiserend en voyeuriserend karakter, omdat wij niet enkel achtergestelde
buurten of mensen visualiseren, maar klaar en duidelijk het ganse Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest in al zijn diversiteit.
Als laatste aspect van de productiewijze van visuele data is er de sociale
component.

De

sociale

component

van

de

productiewijze

wordt

op

vele

verschillende manieren geconceptualiseerd binnen de wetenschap, en vormt aldus
eerder een containerbegrip. Marxistische auteurs als David Harvey benadrukken de
invloed van grootschalige economische processen op de culturele logica van de
beeldproductie. Dergelijke analyses kijken naar de hedendaagse (postmoderne)
economische processen, en hoe deze hun invloed uiten op de productie van
beelden. Anderen, zoals David Morley en Kevin Robins, geven een eerder
gedetailleerde analyse van specifieke industrieën die visuele data produceren.
Dergelijke industrieën kunnen via hun productie van specifieke visuele data
bepaalde zienswijzen, toekomstbeelden en bewustzijnscondities stimuleren, ten
nadele van andere – bijvoorbeeld de creatie van een “Europees bewustzijn” versus
een “nationaal bewustzijn”. Nog andere voorbeelden van de sociale component
binnen de productie van beelden zijn de politieke drijfveren tot creatie van de
beelden, de persoonlijke intenties van de fotograaf of beeldproducent, enzovoort.
2. Het beeld zelf: Een tweede plaats waarbinnen visuele data betekenis
verwerven is die van het beeld zelf. Elk beeld bezit een eigen effect dat voortvloeit
uit zijn technologische, compositionele en sociale eigenheden – een effect dat los
staat van de productiewijze en de interpretatiewijze. Op technologisch vlak wil dit
zeggen dat bepaalde aspecten van beelden ons inzicht kunnen verschaffen in de
gebruikte technologie waarmee die beelden zijn geproduceerd4. Daarnaast vormen
geproduceerde beelden vaak op zich ook het “gezicht” van een bepaalde
technologie. Het technologische effect van een beeld is binnen het kader van de
iconotheek

echter

van

minder

belang.

Op

compositioneel

en

sociaal

vlak

daarentegen is dit effect veel belangrijker. Specifieke composities binnen beelden
sturen ons als waarnemer in onze manier van kijken naar die zaken, als ook in ons
gedrag tegenover die zaken. Binnen de literatuur wordt benadrukt dat fotografie de
krijtlijnen uittekent van de hedendaagse politiek van het kijken. De overvloed aan
beelden in onze maatschappij stimuleert en stuurt dus de manier waarop wij kijken
naar de wereld rondom ons via hun compositionele opbouw.5 Een voorbeeld van
zo’n effect is de constante situering in reclamebeelden van een grotere man (in een
beschermende houding), tegenover een kleinere vrouw (in een labiele positie),
4

Dit is zowat de omgekeerde benadering als bij punt 1. de productiewijze. Beiden zijn complementair.
Wanneer de beeldproducent zich bewust is van dergelijke effecten van beelden, kunnen deze effecten
“ge(re)produceerd” worden, en aldus een deel van het effect van de productiewijze gaan uitmaken.
5
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hetgeen ons als waarnemer stuurt in ons begrip van en gedrag tegenover
genderverschillen – en leidt tot een bestendiging van die verschillen. Een ander
zeer duidelijk voorbeeld is de digitale opsmuk van mensen binnen de commerciële
beeldvorming die leidt tot een ver doorgedreven opsmuk van mensen binnen de
werkelijke wereld – de eigenheid van het beeld stuurt de eigenheid van de
achterliggende werkelijkheid6.
3. De interpretatiewijze: De derde plaats waar visuele data hun betekenis
verwerven ligt bij de interpreterende toeschouwer. Deze derde component werkt op
wetenschappelijk vlak compenserend tegenover de vorige twee (productiewijze en
beeld). Daar waar de vorige twee effecten sorteerden op de toeschouwers, wordt in
de derde component de nadruk gelegd op het (tegen-) effect van de toeschouwer
zelf. Kort en duidelijk betreft het hier de verschillende manieren waarop de
toeschouwer een beeld kan interpreteren en bekijken. Ten eerste “controleert” de
gebruikte technologie de verschillende interpretatiewijzen van de toeschouwer. Een
schilderij zal een andere reeks interpretaties mogelijk maken dan een foto – zelfs
wanneer beiden hetzelfde voorstellen. Zo ook zal het bekijken van de iconotheek
op een computerscherm, of geprojecteerd op een 3D-cinemascherm verschillende
ziens- en interpretatiewijzen mogelijk maken. Onze interpretatie bij het zien van
beelden is dus veranderlijk naargelang de gebruikte technologie. Ten tweede zijn
ook

op

compositioneel

vlak

verschillende

interpretaties

mogelijk

bij

de

toeschouwer. Daar waar het beeld zelf effecten kan sorteren op de toeschouwers
via zijn compositionele eigenheid, kunnen de toeschouwers zelf ook steeds een
eigen – daarvan afwijkende – compositionele interpretatie geven aan het beeld. De
interpretatie van een beeld met opgesmukte mensen hoeft niet steeds tot een
aanvaarding van dit beeld als werkelijkheid te leiden. Mensen bezitten steeds de
mogelijkheid daartegenin te gaan, of zelfs het beeld op een totaal ander niveau te
interpreteren, los van enige ideeën over opsmuk. Als laatste is er ook nog het
sociale aspect van de interpretatiewijze, hetgeen de sociale setting omvat waarin
de beelden worden geconsumeerd. Verschillende interpretatiewijzen ontstaan ten
eerste bij de toeschouwer naargelang hij zich in een café, een cinéma, de eigen
huiskamer, een festivalsite,… bevindt – dit is de sociale praktijk van het bekijken.
Ook zullen ten tweede de aanwezige mensen, de aanwezige relaties met die
mensen, de sociale sfeer, enzovoort een rol spelen bij de interpretatie van beelden
bij de toeschouwer – dit is de sociale identiteit van de toeschouwers. Hoewel beide
afzonderlijk kunnen worden geanalyseerd, toont Bourdieu (1991) aan dat de
sociale praktijk relatief sterk gebonden is aan de sociale identiteit, en dat
verschillende groepen of klassen van mensen dus op relatief verschillend
afgebakende manieren kijken en interpreteren.

6

Dit is geen algemene wet, maar een postmoderne trendbreuk. Waar men vroeger via een beeld de
werkelijkheid zo dicht mogelijk trachtte te benaderen, zien wij nu de omgekeerde beweging – de
werkelijkheid hinkt de beelden achterna.
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De net besproken indeling geeft ons alle aspecten weer die de interpretatie van
beelden mogelijk maken en wordt in Schema 1 schematisch weergegeven. Hoewel
dit schema noodgedwongen abstract blijft, zal in het volgende deel duidelijk
worden dat alle klassieke methoden van beeldanalyse in dit kader kunnen worden
geplaatst. Het gebruikte schema van Rose (2001) poogt tenslotte een metakader te
bieden waarin alle aspecten van beeldinterpretatie aan bod komen. Het is hierbij
belangrijk te onthouden dat de verschillende aspecten in de realiteit niet los staan
van elkaar. Interactie tussen de verschillende delen van dit schema is een
constante binnen de realiteit en de verschillende zienswijzen in het schema
belichten elk een andere focus binnen de realiteit van eenzelfde proces.

Schema 1 : De verschillende plaatsen van betekenisgeving en hun
verschillende uitingswijzen voor visuele data.
Plaats van
betekenisgeving

technologisch

productiewijze

de gebruikte
technologie voor
de productie van
het beeld creëert
betekenis op zich

het beeld zelf

Het beeld leert ons
iets over de
gebruikte
technologie

interpretatiewijze

de gebruikte
technologie voor
de productie van
het beeld
controleert de
mogelijke
interpretatie-wijzen

Uitingswijze
compositioneel
de situering van
een beeld binnen
een bepaald
genre verleent
dat beeld een
extra betekenis

sociaal
economische
processen, het
discours van visuele
industrieën, politieke
drijfveren, intenties
van producenten,…
bepalen de betekenis
van beelden

de compositie in een beeld bepaalt de
interpretatie van de compositie in de
werkelijkheid
De toeschouwer
kan steeds een
eigen
interpretatie aan
het beeld hangen
die afwijkt van
deze die de
productiewijze en
het beeld zelf
sorteren

de sociale setting en
de sociale relaties
waarbinnen een beeld
wordt aanschouwd
bepalen ook de
interpretatie van dit
beeld.

Bron : Vanden Broucke (2007) op basis van Rose (2001).
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2.2.2. Drie methoden van beeldanalyse.
Het is binnen het kader van de iconotheek niet mogelijk om een exhaustief
overzicht te geven van alle bestaande methoden voor beeldanalyse. Vele methoden
spitsen zich temeer toe op aspecten van de beeldvorming die binnen ons bestek
van minder of geen belang zijn. Om alvast toch een kleine opsomming te geven
van welke methoden allemaal voorhanden zijn: Visuele data worden geanalyseerd
via inhoudsanalyse, semiologische beeldanalyse, discoursanalyse, audience studies,
psycho-analytische

beeldanalyse,

compositionele

interpretatie,

vergelijkende

iconografie, cultural analysis, etnografische en anthropologische beeldanalyse, en
andere.
Gezien het gebruik van een iconotheek binnen het kader van een stadsmonitoring
relatief nieuw is, is er nog geen afgebakende doelstelling in verband met de manier
waarop de beelden zullen worden geanalyseerd – uitgezonderd hun louter
illustratieve waarde tegenover de statistische data. Net daarom zullen wij hier
enkele interessante analysetechnieken voorstellen, die desgewenst kunnen worden
toegepast op de data van de iconotheek. We gaan steeds van start met een
algemene bespreking van de methode, waarna telkens een specifieke toepassing
op de iconotheek volgt. We bespreken achtereenvolgens de inhoudsanalyse, de
semiologie, en als facultatieve afsluiter de discoursanalyse.

2.2.2.1. Inhoudsanalyse (Content Analysis).
Inhoudsanalyse werd ontwikkeld in de periode tussen de twee wereldoorlogen door
sociale wetenschappers om de accuraatheid van de nieuwe massamedia te
controleren (Rose, 2001). Temeer omdat kwalitatief onderzoek vaak als subjectief
en

“wollig”

kwantitatieve

werd
(lees

afgedaan,
“meer

ontwikkelde

men

wetenschappelijke”)

de

methode

methode.

Zich

als

een

ware

baserend

op

kwalitatieve data streeft inhoudsanalyse vooral naar betrouwbaarheid, validiteit en
objectiviteit – drie natuurwetenschappelijke criteria. Het algemene principe van
inhoudsanalyse is dat men kwalitatieve/visuele data omzet in kwantitatieve data en
deze op een kwantitatieve manier analyseert. Men gaat concreet bepaalde zaken
gaan (op)tellen in beelden om te zien hoe vaak en op welke manier die zaken
voorkomen in de beeldvorming. Een eenvoudig voorbeeld is dat men honderd foto’s
selecteert uit een krant en gaat tellen hoe vaak allochtonen versus autochtonen in
beeld komen. Verder kan men ook gaan kijken op welke manier ze in beeld komen
(bijvoorbeeld crimineel versus niet-crimineel), in welke kranten, enzovoort. Diepere
analyses maken ook gebruik van multivariate technieken op de numerieke data die
geëxtraheerd wordt.
Om de diepte en de mogelijkheden van de methode te verduidelijken bespreken we
vervolgens de werkwijze en methode in vier stappen:
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1. Het vinden van beelden:
Een eerste belangrijk aspect bij een inhoudsanalyse is de selectie van de beelden.
Deze selectie is volledig afhankelijk van de onderzoeksvraag. De beelden die men
selecteert voor analyse dienen zich goed te lenen tot de onderzoeksvraag. Ze
moeten als het ware goed in beeld brengen datgene waar men onderzoek over
voert. Daar waar vele beeldanalysemethoden hier reeds ophouden voor de selectie
van de beelden, gaat inhoudsanalyse echter nog een stap verder. Naast de
relevantie tegenover de onderzoeksvraag, stelt inhoudsanalyse ook de vraag naar
de

“representativiteit”

van

de

beelden.

Hiermee

wordt

bedoeld

dat

de

geselecteerde reeks beelden “representatief” moet zijn op ruimtelijk en inhoudelijk
vlak tegenover de onderzoeksvraag. Om een analyse te maken voor het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest moet men dus in eerste instantie maken dat de selectie
foto’s het ganse gewest overlappen. Naast deze ruimtelijke representativiteit, is er
natuurlijk ook nood aan een inhoudelijke representativiteit die stelt dat alle
inhoudelijk relevante zaken moeten worden weerspiegeld in de selectie van
beelden. Als we bijvoorbeeld een indicatie willen krijgen van hoe de aanwezigheid
van kinderen zich verdeelt binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op niveau
van de wijken, moeten wij ervoor zorgen dat we foto’s selecteren uit elke wijk van
het gewest (ruimtelijk) en dat al deze foto’s de bevolking tonen (inhoudelijk).
Binnen deze reeks kunnen we dan gaan optellen hoeveel kinderen zich daar in het
straatbeeld begeven per wijk. Dergelijke opstelling zal ons uiteraard geen objectief
beeld geven van het aantal kinderen per wijk, maar wel van hun zichtbaarheid. Het
kan bijvoorbeeld zijn dat kinderen meer binnen het publieke domein komen daar
waar meer groen aanwezig is. Ook toont het ons objectief wat de bevolking in het
gewest visueel ziet en aanvoelt in het publieke domein. Omdat men bij
inhoudsanalyse vaak met enorm grote databestanden te maken krijgt, zal men
vaak niet elke foto analyseren, maar een steekproef nemen uit het totale dataaanbod. Deze steekproeftrekking dient zich aan dezelfde termen te houden als een
kwantitatieve steekproef: representativiteit en significantie.
Om tot een goede steekproeftrekking te komen zijn er een aantal methodes
beschikbaar:
1-at random: Geef elk beeld een uniek nummer, en selecteer vervolgens
een vooraf bepaald aantal nummers op toevalswijze.
2-gestratificeerd: Trek de beelden uit subgroepen die reeds bestaan
binnen de dataset. Gebruik hiervoor opnieuw een duidelijke selectiestrategie
(vb random). Binnen de Iconotheek kan dit betekenen dat wij uit elke reeks
foto’s per wijk één foto selecteren.
3-systematisch: Selecteer elk 10de of 11de beeld uit de ganse reeks
beelden. Wees er hierbij zeker van dat het gebruikte interval niet
overeenkomt met een cyclisch patroon in de data zelf. (vb elke zesde krant
selecteren in een lange reeks geeft u alle zaterdagkranten, wat een
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probleem kan opleveren voor de representativiteit, afhankelijk van de
onderzoeksvraag)
4-clustering: Kies groepen op basis van toeval, en selecteer uit die
groepen.
Er zijn tenslotte geen algemene regels betreffende de grootte van uw steekproef.
De steekproef moet weliswaar steeds genoeg variatie bevatten om de variatie in de
realiteit te kunnen benaderen.
2. Categorieën opstellen:
Eens de data zijn geselecteerd, moeten wij een reeks categorieën gaan opstellen
waarmee we de beelden kunnen coderen. De bedoeling van coderen is aldus een
set beschrijvende labels aan de data vast te hangen zodat deze kunnen worden
geclasseerd. De categorieën die we opstellen dienen zich uiteraard aan enkele
voorwaarden te voldoen. Ze moeten:
-exhaustief zijn: alle aspecten van de beelden moeten minstens door één categorie
worden bedekt.
-exclusief zijn: categorieën mogen niet overlappen
-verlichtend zijn: de categorieën moeten de beelden in die mate coderen dat zij
analytisch interessant worden voor het onderzoek en de onderzoeksvraag.
-duidelijk zijn: de categorieën moeten dermate duidelijk zijn, zodat verschillende
onderzoekers de beelden in eenzelfde categorie zouden coderen.
Afhankelijk van het onderzoek kan men ervoor kiezen de categorieën op te bouwen
vanuit de theorie of vanuit de data zelf. Wanneer men kiest voor de theorie zal
men niettemin steeds nog moeten nagaan of dan werkelijk alle beelden in de data
worden gecodeerd of niet. Om terug te komen op ons voorbeeld over de ruimtelijke
profilering van kinderen zouden wij hier dus alle foto’s kunnen categoriseren naar
het aantal of het percentage kinderen dat voorkomt. Het is uiteraard duidelijk dat
de betrouwbaarheid van deze data zal stijgen naargelang de Iconotheek meer
foto’s omvat per wijk. Daarnaast moeten we er ook de nadruk op leggen dat wij
hier een andere denklogica hanteren als gebruikelijk – namelijk een visuele. Het
feit dat mensen niet steeds correct kunnen worden gecategoriseerd is niet zomaar
als vertekening van de data te interpreteren. Bij onderzoek naar visuele
mechanismen is het visuele primair, en zal voorkomen – hetgeen wij meten –
belangrijker blijken te zijn dan de werkelijke persoon. Visuele sociale mechanismen
(zoals

visuele

vooroordelen)

nemen

vaak

net

geen

genoegen

met

“de

achterliggende persoon”, en spitsen zich gretig toe op visuele cliché’s.
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3. Coderen van de beelden:
Elk beeld moet zorgvuldig worden bekeken en gecodeerd aan de relevante of
passende categorie. Interessant is hier om verschillende codeurs op een kleinere
set beelden te zetten teneinde de kwaliteit en duidelijkheid van de categorieën te
bepalen, en eventueel aan te passen. De beste manier om de codering te doen is
door er een digitale dataset van te maken. Deze biedt uiteraard ook het voordeel
van een vlotte analysering via geschikte datasoftware (vb. SPSS, SAS,…).
4. Analyseren van de resultaten:
De steekproef is nu gecodeerd. Elk beeld heeft dus een reeks van codes gekregen.
De volgende stap bestaat erin de codes te gaan tellen, zodat wij een kwantitatief
beeld krijgen op de data. Dit kan gedaan worden via zowel absolute frequenties als
relatieve frequenties, afhankelijk van de vraagstelling. Via het tellen kunnen wij
dan bijvoorbeeld zien dat bepaalde wijken in hun straatbeeld overheerst worden
door spelende kinderen, of net niet. Uiteraard kan hetzelfde onderzoek overlopen
worden

voor

de

zichtbaarheid

van

de

commerce,

de

aanwezigheid

van

verscheidene (of specifieke) vervoersmiddelen, Het gebruik van statussymbolen7
door de aanwezige bevolking, enzovoort. Naast de sommering van bepaalde
categorieën kunnen wij ook gebruik maken van correlatie-analyses of multivariate
analyses. Op die manier kunnen allerlei diepere onderzoeksvragen worden
beantwoord, louter en alleen op basis van de beelddatabank. We kunnen met
andere woorden gaan kijken of wij correlaties vinden tussen visuele variabelen, en
of deze elkaar beïnvloeden op bepaalde wijzen. Naast de kwantitatieve analyse van
de codes, moet men uiteraard ook de effectieve betekenis van de codes en hun
relaties in het oog houden om tot een zinvolle interpretatie te komen.
Na een korte voorstelling van de werkwijze voor inhoudsanalyse, zullen wij nog
even

de

plus-

en

minpunten

ervan

bespreken.

Als

positief

punt

heeft

inhoudsanalyse de eigenschap wetenschappelijk rigoureus te zijn. Hiermee willen
wij zeggen dat de methode een reeks praktijken en criteria overneemt van de
kwantitatieve data-analyse zoals steekproeftrekking, kwantitatieve dataverwerking,
enzovoort. Op die manier is inhoudsanalyse verzekerd van een betrouwbaar,
statistisch significant en representatief eindresultaat. Door dit pluspunt staat of valt
een inhoudsanalyse dan ook eerder met de kwaliteit van haar kwalitatieve aspect.
De inhoudelijke en ruimtelijke relevantie van de steekproeftrekking en van de
creatie van categorieën is bijgevolg zeer belangrijk om tot een goed resultaat te
komen. Als minpunt voor de inhoudsanalyse is er vooral het verlies aan informatie
dat door codering gebeurt. Niettemin kan een doordachte codering, die zich
volledig op de onderzoeksvraag laat aansluiten, hiervoor grotendeels compenseren.
7

Visuele merkers (kledij, auto, gadgets,…) die mensen dragen of gebruiken om een bepaalde sociale status te
visualiseren (bewust of niet).
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Toepassing van inhoudsanalyse op de Iconotheek.
Misschien minder relevant voor het beleid, en eerder theoretisch gezien, is het zo
dat inhoudsanalyse klassiek gezien nagaat hoe de media – de fotograaf, de krant,
de reclamemaker,… - onze wereld in beeld brengt, en hoe zij daarbij de realiteit
stuurt en beïnvloedt. Het is enigszins toch belangrijk op te merken dat wij deze
werkwijze anders hanteren. De foto’s in de Iconotheek worden door ons zelf
genomen via een methode die wij zelf ontwierpen. Net daarom is het onnodig te
analyseren “hoe wij (als fotograaf) bepaalde zaken in beeld brengen” – we legden
dit reeds expliciet vast op voorhand. Een inhoudsanalyse zoals besproken zou in
het geval van de Iconotheek dus een tautologische analyse worden, waarbij wij
onszelf onderzoeken, en waarbij het antwoord op onze onderzoeksvraag onze
methodologische opzet zou zijn. Wij willen in geen geval onderzoeken hoe wij zelf
bepaalde zaken in beeld brengen. Wat wij wel willen onderzoeken is hoe de
Brusselse bevolking en de wijken zichzelf in beeld brengen. Om dit te kunnen doen
via een inhoudsanalyse dienen wij enkele uitgangspunten van de methode te
wijzigen.
Een klassieke inhoudsanalyse zoekt naar verborgen verbanden tussen manieren
waarop mensen, organisaties, tijdschriften,… bepaalde zaken in beeld brengen.
Daarom baseert zij zich vaak op reclamefoto’s, foto’s uit tijdschriften, uit kranten,
enzovoort. Deze foto’s op zich worden gezien als een uiting van het wereldbeeld
van de bepaalde organisatie, groep, krant,… en het is via die foto’s dat wij hun
wereldbeeld, visie en/of gedrag kunnen onderzoeken. Binnen de Iconotheek echter
zijn de foto’s op zich slechts een uiting van het wetenschappelijke wereldbeeld, en
niet in eerste instantie van de Brusselse bevolking. Daarom zijn wij verplicht, willen
wij een relevante inhoudsanalyse uitvoeren op de Iconotheek, om doorheen de
foto’s te kijken, en te analyseren wat zich binnenin de foto’s bevindt. Aangezien wij
foto’s namen van het publieke domein, en aangezien die foto’s telkens een 360°
omwenteling behelzen, kunnen wij op de foto’s fragmenten van de beeldvorming in
de publieke ruimte waarnemen – en het is precies dit wat wij zullen analyseren.
Waar een klassieke inhoudsanalyse onderzoekt hoe de fotograaf de dingen in beeld
brengt, kijken wij dieper in de foto en onderzoeken wij hoe de Brusselse bevolking
binnen

het

publieke

domein

de

zaken

in

beeld

brengt

–

hoe

en

waar

bevolkingsgroepen zich in het openbaar vertonen (vb. welke kledij, is men
individueel of in groep, hoe is de winkelinrichting, de gevelinrichting, welk soort
vervoer gebruikt men,…). Waar voor een klassieke inhoudsanalyse de foto het
onderzoeksobject is, is dit voor de Iconotheek het publieke domein als “foto”.
Als wij willen nagaan of er verschillen in beeldvorming binnen het publieke domein
zijn tussen buurten of bevolkingsgroepen, en welke gevolgen dit heeft, dienen onze
foto’s een objectieve weergave te zijn van dit publieke domein. Dit wil zeggen dat
wij binnen onze foto’s het effect van de fotograaf – wat onderzocht wordt in de
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klassieke inhoudsanalyse – moeten elimineren, zodat waargenomen verschillen
reëel aan het publieke domein kunnen worden toegeschreven. Zoals de lezer reeds
weet is onze methodologie volledig uitgebouwd op de eliminatie van het effect van
de fotograaf. De methode van selectie van strategisch bebouwde ruimtes, de
vastgelegde hoogte en breedtehoek van de camera, de resolutie, het formaat, de
thematiek, de panoramische techniek, enzovoort zijn allemaal zaken die ervoor
zorgen dat de Iconotheek als fotodatabank representatief, betrouwbaar en valide is
om onderzocht te worden op inhoudelijke verbanden zonder “fotografische
vertekeningen”.
Met de iconotheek heeft het beleid er bijgevolg een reeks unieke visuele
indicatoren bij die – samen met de kwantitatieve data – kunnen worden ingezet bij
statistische analyses naar achterstelling, gentrificatie, sociale cohesie, enzovoort.
Om duidelijk te maken welke informatie er precies kan worden verkregen via deze
methode geven wij nog enkele voorbeeldvragen mee die via inhoudsanalyse op de
iconotheek kunnen worden onderzocht.
Onderzoeksvraag: Zijn er verschillen in de beeldvorming van de bevolking in de
publieke ruimte in achtergestelde buurten tegenover niet-achtergestelde buurten?
En: Met welke andere (kwantitatieve) factoren kunnen deze verschillen in
beeldvorming in verband worden gebracht.
Onderzoeksvraag: Zijn er significante visuele patronen te ontdekken die verschillen
tussen buurten of wijken. Welke zijn die en hoe staan ze in verband met andere
data over die wijken.
De onderzoeksvragen die kunnen worden onderzocht hoeven niet per sé ruimtelijk
geïnspireerd te zijn. Evenwel kunnen wij ons voor het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest in zijn totaliteit afvragen of daar bijvoorbeeld visuele clusters te detecteren
zijn van bevolkingsgroepen of –lagen.
De visuele onderzoeksvragen die wij hier poneren blijven relatief breed en vaag.
Dit komt omdat op dit moment naar ons weten geen dergelijke analyses bestaan in
het kader van een monitoring. Niettemin tonen klassieke beeldanalyses aan dat
visuele mechanismen van exclusie, statusverwerving, groepsvorming, indoctrinatie,
enzovoort ongetwijfeld werkzaam zijn binnen onze sociale realiteit. Het is in onze
westerse wereld die voor een heel groot stuk gebaseerd is op visualiteit zeer
belangrijk inzicht te krijgen in visuele mechanismen die ons leven voor een groot
deel opmaken. Als we maar eens nagaan hoe weinig ons leven gebaseerd is op
horen, proeven, voelen of ruiken, des te meer we inzien welke rol het visuele speelt
in ons hedendaagse bestaan. De strijd tegen achterstelling kan hierbij ongetwijfeld
een stap in de goede richting zetten door kennis te nemen via de Iconotheek van
visuele mechanismen van exclusie.
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Tenslotte, en eveneens van grote waarde, kunnen via de Iconotheek ook een reeks
initieel kwantitatieve data worden verzameld. Wanneer genoeg foto’s voorhanden
zijn per wijk kunnen zaken als “de staat van de gevels”, “de mate van hoogbouw”,
“de aanwezigheid van groen” – indicatoren die tot vandaag de dag door enquêteurs
worden opgenomen – via de Iconotheek worden opgemeten, zodat de onderzoeker
zelf via de foto’s “ter plekke op het terrrein” kan waarnemen en kwantificeren, en
dat de dure aangelegenheid en bijhorende meetfouten van enquêteurs kunnen
worden vermeden. De Iconotheek is dus tenslotte vatbaar voor zowel puur
kwalitatief, puur kwantitatief of gemengd onderzoek via de methode van de
inhoudsanalyse.

2.2.2.2. Semiologie.
Een methode die iets sterker afwijkt van de traditionele monitoringstrategie is de
semiologie. Semiologie is een van de meest toegepaste methoden voor visuele
data-analyse, en geeft ons een volledige toolkit die het mogelijk maakt een beeld
te selecteren en na te gaan hoe dit beeld werkt binnen bredere betekenisgehelen.
De semiologie bouwt op een rijke traditie van auteurs, en wordt gelinkt met namen
als Althusser, Barthes, Benjamin, Brecht, Foucault, Freud, Gramsci, Lacan, LéviStrauss, Marx, de Saussure, en anderen. Het primaire concept om semiologie te
begrijpen is dat van het “teken” (sign). Letterlijk vertaald is semiologie dan ook de
studie

van

tekens.

Deze

studie

vindt

zijn

oorsprong

in

de

analyse

van

taalsystemen, maar werd doorheen de tijd overgeplaatst op verschillende andere
onderwerpen. Via zijn analytische vocabulaire kan de semiologie aantonen hoe
(taalkundige, maar ook andere) tekens een bepaalde “zin” creëren, hoe tekens
doorheen hun afbeelding als teken betekenis creëren.
Net

als

inhoudsanalyse

claimt

semiologie

de

aanspraak

op

een

sterk

wetenschappelijk karakter. Echter daar waar inhoudsanalyse dit doet op grond van
overeenkomsten met de kwantitatieve wetenschappelijke methode, doet semiologie
dit op grond van haar contrasterende relatie tot “ideologie”. Ideologie refereert
naar een kennisconstructie die op dergelijke wijze werkt dat zij bestaande ongelijke
machtsverhoudingen legitimeert. Wetenschap (semiologie) dan, is in tegenstelling
tot ideologie een kennisgeheel die de ongelijke machtsverhoudingen blootlegt. De
taak van de semiologie is vervolgens het doorprikken van ideologieën, ten voordele
van een helder zicht op de bestaande werkelijkheid. Semiologie kijkt daarmee
vooral naar de sociale effecten van betekenis die zich via tekens nestelt in beelden.
Semiologie spitst zich (binnen ons vooropgestelde metakader) toe, al naargelang
de toepassing, op zowel sociale als compositionele aspecten van zowel het beeld
zelf als van de interpretatiewijze daarvan.
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Vooraleer de mogelijkheden van semiologische analyse op de iconotheek te
bespreken geven wij eerst een verduidelijking van haar algemene toepassing.

1. Selecteren van beelden voor een semiologische analyse:
Historisch gezien past men binnen een semiologische beeldanalyse geen strikt
wetenschappelijke methode toe om de te analyseren beelden te selecteren – in
tegenstelling tot inhoudsanalyse. Daarentegen zal men vaak beelden kiezen op
basis van hun conceptuele waarde voor het onderzoek. Beelden worden binnen de
semiologische analyse eerder gekozen in relatie tot de gebruikte terminologie, en
gehanteerd als illustratie of bevestiging van het gebrachte theoretische discours.
Daarom ook zijn semiologische analyses vaak casestudies van een beperkt aantal
beelden die samen de relatie tussen ideologie en werkelijkheid helpen blootleggen.
Met statistische representativiteit heeft semiologie dan ook weinig te zien, hoewel
niet per definitie zo hoeft te zijn. Met de Iconotheek kan gerust gebruik worden
gemaakt van semiologische analyses zonder aan representativiteit in te boeten. De
gebruikte techniek van strategische ruimtes, 360° fotografie enzovoort zorgen er
ook hier voor dat de foto’s representatief zijn voor het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest op wijkniveau. De selectie van beelden kan aldus op gelijke wijze verlopen
als bij de inhoudsanalyse.

2. Het teken en hoe dit betekenis creëert:
Het teken is dé eenheid van betekenis, en alles wat betekenis heeft (een
reclamebeeld, een schilderij, een gesprek, een straatbeeld) kan dus worden
geanalyseerd in termen van tekens.
De gebruikte vocabulaire in de semiologie is voor een groot stuk afkomstig van de
linguïst Ferdinant de Saussure, en handelt in eerste instantie over de “taal” als een
geheel van tekens (signs). Volgens de Saussure is het teken de basiseenheid van
taal. Het teken bestaat (analytisch gezien) steeds uit twee met elkaar verbonden
delen: de betekenaar (signifier) en het betekende (signified). Het betekende is een
algemeen concept of object – bijvoorbeeld “een zeer jong mens die niet kan lopen
of praten”. De betekenaar is dan een klank of woord dat aan het betekende wordt
gekleefd – bijvoorbeeld “baby”. Het cruciale aan de Saussure’s theorie van
betekende-betekenaar is dat hij stelt dat de relatie tussen beide op arbitraire wijze
ontstaat, en niet natuurlijk, aangeboren, of dwingend is. Het concept “jonge mens
die niet kan praten of lopen” had dus evenwel “dudu” genoemd kunnen worden.
“Baby” als klank/woord heeft dus geen natuurlijk voorrecht op het concept
waarnaar het refereert. Als de betekenis van een concept echter niet voortvoeit uit
zijn teken, vanwaar komt de betekenis dan wel? De Saussure stelt dat betekenis
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net ontstaat door het contrasteren van verschillende tekens met elkaar. De
betekenis van het teken baby ontstaat dus door zijn relatie met andere tekens
zoals “kind”, “jong-volwassene”, “senior”, enzovoort.
Het abstracte karakter van deze theorie vervalt wanneer wij inzien dat de arbitraire
relatie tussen de betekenaar en zijn betekende op sociaal-politiek en ideologisch
vlak problematisch kan zijn. De manier waarop wij als mens tekens creëren en
gebruiken berust op een sociale conventie, en het is deze conventie die betekenis
creëert waarin en waarmee wij leven. Het is de manier waarop wij mensen met
betekenissen omgaan die ervoor zorgt dat bepaalde sociale ongelijkheden gekend,
verdoezeld, of vergeten worden.
Reclames illustreren deze theorie vaak zeer duidelijk, aangezien zij veel gebruik
maken van betekenaars (vb. beeld van een vrouw) die verwijzen naar een zekere
betekenis (vb. vrouwelijke zachtheid), en die betekenis overplaatsen op een andere
betekenaar (vb. de te verkopen handdoek).
Semiologische analyse gaat dus kijken naar de manier waarop betekenden en
betekenaars verbonden worden en losgetrokken worden van elkaar in de realiteit.
De eerste stap in een semiologische analyse is dan ook het identificeren van de
tekens in een bepaald beeld. Eens de tekens zijn gekend, kan de manier van
betekeniscreatie worden onderzocht.

3. Manieren om tekens te beschrijven:
Gezien de Saussure’s theorie zich op taal specificeert ontstond in de literatuur
enige kritiek op de toepassingsmogelijkheden ervan op beelden. Een belangrijk
punt hierin is de discussie over het arbitraire karakter van de verbinding tussen
betekenaar en betekende. Iversen (1986), Armstrong (1996) en Hall (1980) stellen
dat visuele tekens niet arbitrair zijn, maar gemotiveerd – het “woord” baby creëert
op een andere manier betekenis dan een “foto-afbeelding” van een baby. Daarom
prefereren enkele critici het gebruik van de terminologie van Charles Sanders
Pierce. Pierce stelt dat er drie soorten tekens zijn, die verschillen in de manier
waarop de betekenaar en het betekende met elkaar worden verbonden:
-Icoon: iconische tekens verbinden de betekenaar en het betekende door
gelijkenis. Visuele beelden zoals foto’s en grafieken zijn hier een
voorbeeld van.
-Index: bij indexen is er een cultureel specifieke inherente relatie tussen
de betekenaar en het betekende. Een voorbeeld hiervan zijn borden die
de schematische weergave geven van een man, vrouw, of rolstoelpatiënt.
Deze refereren in onze cultuur naar een publieke plaats waar men een toilet
kan vinden.
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-Symbool: Symbolen hebben een conventionele maar duidelijk arbitraire
relatie tussen de betekenaar en het betekende. Een voorbeeld hier is het
beeld van een baby die refereert naar “de toekomst”.
Een tweede bijkomende vocabulaire om tekens te analyseren is die van het
paradigma en het syntagma. Een paradigma is een aaneenschakeling van tekens
die verschillend zijn in soort, en samen een geheel vormen. Een voorbeeld hiervan
is de opbouw van een zin: werkwoord + zelfstandig naamwoord + voegwoord + ….
Een ander voorbeeld is de opbouw van een (Belgische) maaltijd, die vaak bestaat
uit de aaneenschakeling van aardappelen + groenten + vlees. Een syntagma is dan
die verzameling van tekens binnen één zelfde soort. Bijgevolg kunnen wij de
aardappelen in de maaltijd vervangen door pasta, rijst, frietjes, puree, kunnen wij
bij de groenten kiezen tussen warmoes, sla, witloof, … en kunnen wij verschillende
soorten vlees of vis bereiden. Het verschil bijvoorbeeld tussen vleeseters en
vegetariërs is dus eerder van paradigmatische aard, wanneer zij het vleesgedeelte
uit hun maaltijd weglaten, maar syntagmatisch van aard wanneer zij dit vlees
vervangen door een “groentenburger”. Het paradigma kan gezien worden als een
en-en-relatie; het syntagma als een of-of-relatie. De semiologie kan vervolgens
sets van beelden analyseren en op zoek gaan naar verschillende syntagma’s of
paradigma’s tussen groepen beelden. Als voorbeeld zouden wij kunnen nagaan of
het uiterlijke voorkomen (kledij, haarsnit, lichaamshygiëne,…) verschilt tussen
verschillende bevolkingsgroepen, en of die verschillen van paradigmatische of van
syntagmatische aard zijn. Paradigmatische verschillen zijn tenslotte de meest
doorslaggevende, en duiden vaker op een culturele kloof.
Alle voorgestelde termen vormen samen een vocabulaire waarmee de semioloog
beelden kan analyseren en expliciteren in hun betekeniscreërende processen. Het
hier voorgestelde is slechts een klein deel van de bestaande vocabulaire, die wij om
redenen van plaats en relevantie niet volledig kunnen uitwerken.
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4. Tekens in relatie tot elkaar: objectieve correlaties.
De semiologie is reeds dermate gevorderd, dat zij kan aantonen hoe bepaalde
betekenissen overgeplaatst worden van de ene betekenaar naar een andere (vb in
reclames), zodat mensen op de duur de relatie tussen de originele betekenis en de
bijgevoegde betekenaar als werkelijk en blijvend gaan beschouwen – als een
objectieve correlatie. De voorstelling van Kellog’s Cornflakes als een gezond ontbijt
werkt op die manier dat mensen op termijn “een gezond ontbijt” in directe relatie
brengen met Kellogs Cornflakes, niet door de cornflakes, maar door de beelden van
vaak vrouwen en kinderen die refereren naar “een gezond lichaam” in reclames. De
objectieve correlaties hier besproken betreffen dus de “aangenomen correlatie”
tussen twee objectief los van elkaar staande betekenaars (beeld van een jonge
gezonde vrouw versus beeld van cornflakes). Een ander aspect binnen het hier
gegeven voorbeeld is de onbevraagde relatie tussen de jonge vrouw en de
betekenis “gezondheid”. Dit brengt ons bij punt 5: codes, referentiesystemen en
mythologieën.

5. Codes, referentiesystemen en mythologieën:
Bepaalde tekens verwijzen naar een breder systeem van betekenissen die vaak
ideologisch in onze cultuur zijn ingebakken. Zo kunnen wij ons afvragen waarom
het beeld van een jonge vrouw direct connotaties van gezondheid met zich
meebrengt (vb. reclame). Hier zijn bredere betekenissystemen (ideologieën) aan
het werk die ons bepaalde relaties tussen betekenden en betekenaars van jongs af
aan leren. Deze bredere betekenissystemen worden op verschillende manieren
geconceptualiseerd in de literatuur. Wij bespreken er twee.
5.1. De code.
Een code is volgens Hall (1980) een set van conventionele manieren waarop
betekenis wordt gecreëerd, die specifiek zijn aan een bepaalde groep van mensen.
Een goed voorbeeld hier is een jongeren subcultuur. De jongeren uit een bepaalde
subcultuur zullen vaak een reeks gedragingen en eigenheden uiten die voor
buitenstaanders moeilijk te vatten zijn, of soms absurd overkomen. Om een
fenomeen als graffiti in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te snappen dient men
de code binnen deze subcultuur te kennen. Wanneer men als beleid inspeelt op
deze codes kan men tot een betere integratie komen van wat in essentie een antiideologische subcultuur is. Dit voorbeeld is weliswaar in termen van ideologie niet
zeer geschikt, omdat de graffiti subcultuur zelf bepaalde maatschappelijke
ideologieën aan de kaak wenst te stellen. Wanneer wij daarentegen bijvoorbeeld de
codes nagaan die werken in de modewereld, en zien welke ideologieën daar
werken, wordt het problematische karakter ons direct duidelijk. Wanneer bepaalde
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bekende modellen op hun persoonlijke website stellen dat “anorexia is not a
disease, it’s a lifestyle”, dan is een semiologische analyse die deze code en haar
arbitrair-ideologische

werking

blootlegt

zeer

zeker

op

haar

plaats8.

De

geparafraseerde zin als “teken” is niets anders dan de uitdrukking van een bredere
ideologische code die stelt dat elk meisje kan kiezen voor anorexia, en dat dit niet
problematisch is of hoeft te zijn. In enge zin stelt de ideologie dat elk meisje moet
streven

naar

anorexia,

wil

ze

in

de

modewereld

(maar

ook

daarbuiten)

gerespecteerd worden.
Dit voorbeeld moet tenslotte duidelijk maken dat de semioloog zelf uiteraard ook
een ideologie voert. Het feit dat een semiologische analyse een bepaalde
ideologische werkelijkheid blootlegt, maakt haar niet vrij van eigen ideologische
processen. Het is uiteindelijk een politieke maar vooral maatschappelijke keuze
welk ideologisch discours het meest geschikt is om tot een bevredigende
werkelijkheid te komen.

5.2. De mythologie.
Een tweede conceptualisering van bredere betekenissystemen is de mythologie van
Barthes (1973). De mythologie wordt niet gedefinieerd door de inhoud van de
betekenis, maar door de vorm waarin deze verschijnt. De mythe is een
semiologisch systeem van de tweede orde. Daar waar de eerste orde de directe
(inhoudelijke) betekenis omvat, gaat deze in een volgende fase over naar een
vormelijke betekenis in de vorm van de mythe. Het betekende (inhoud) in de
eerste fase wordt een betekenaar (vorm) in de mythe. Waar we aldus een foto van
George Bush in “commander costume” op het eerste niveau interpreteren als een
foto van de president van de V.S. die te zien is in zijn legeruniform (inhoud),
creëert deze foto op het tweede niveau de mythe dat Bush meevecht met zijn leger
(de foto fungeert als een vorm van dit grotere idee). In realiteit echter heeft de
president

waarschijnlijk

weinig

mee

gestreden

in

de

reële

praktische

oorlogsvoering. Belangrijk echter voor deze tweede orde mythe is dat ze
ideologisch werkt tegenover de Amerikaanse bevolking. De mythe spoort aan tot
persoonlijk engagement en een strijdlustigheid binnen de eigen natie – tegen de
vijandelijke basis. Daarnaast heeft de mythe ook een naturaliserend karakter. Ze
zorgt ervoor dat het ten oorlog trekken op zich niet in vraag wordt gesteld , en dit
via het opdringen van een persoonlijke verantwoordelijkheid (engageer u mee met
ons, ik doe dit alvast ook), hetgeen de werkelijke politieke verantwoordelijkheid
verdoezelt (ik als president trek ten oorlog, los van uw mening en behoeften).

8

“Anorexia en boulimia zijn een levensstijl. Slechts een kleine, bijzondere groep kan zich die eigen maken
omdat hij beschikt over een schaars goed: wilskracht. Wij zijn geen slappelingen.” Naar schatting zijn er een
vijfhondertal websites die anorexia en boulemia in stand pogen te houden en promoten als levensstijl. (Het
Parool via http://www.parool.nl/artikelen/MED/1059801714846.html) . Geraadpleegd op 04/06/2007.
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Het gebruik van codes, referentiesystemen of mythologieën is verhelderend
wanneer men beelden analyseert, maar vergt van de onderzoeker een goede
kennis over de socio-culturele en politieke dynamieken die gaande zijn op het
domein waarin men onderzoek voert.

6. Slippery signs:
Binnen

onze

uiteenzetting

van

de

semiologie

kwamen

reeds

verschillende

werkwijzen en concepten naar boven. Eén gedachte vinden we echter bij allen
terug: de betekenis van een teken vloeit voort uit zijn relatie met andere tekens.
De realiteit die zich dan opwerpt is een relationele, dynamische en
fluïde realiteit, een realiteit die geen afgebakend vertrek- en eindpunt kent.
Vervolgens stelt zich dan ook de vraag naar het beginpunt van een semiologische
analyse. Waar dienen wij in te pikken in de constante stroom van betekenisgeving
die

zich

uitstrekt

betekenissystemen?

via

verschillende

Alvast

is

één

links

ding

naar

zeker,

verscheidene

het

punt

van

tekens

en

vertrek

zal

noodgedwongen steeds een arbitrair punt zijn. Niettemin geeft Rose (2001) ons
enkele stappen die leiden tot een geslaagde semiologische analyse:
1. Zoek welke de tekens zijn binnen het beeld.
2. Zoek wat zij betekenen op zichzelf.
3. Denk erover hoe zij zich relateren aan andere tekens, zowel binnen
hetzelfde beeld als in andere beelden.
4. Onderzoek de connecties tegenover bredere betekenissystemen.
5. Keer terug naar de originele tekens en kijk hoe zij bepaalde ideologieën
articuleren.

Toepassing van semiologie op de Iconotheek.
Om tot een toepassing van de semiologie op de Iconotheek te komen geldt als
beginsel dezelfde opmerking die we bij de inhoudsanalyse maakten. Onze analyse
spitst zich niet toe op het “effect van de fotograaf”, maar focust zich doorheen de
foto op het publieke domein. Via onze methodologische opzet verwijderen wij het
fotografische effect zodat een representatief en visueel eerlijk beeld wordt
verkregen op het publieke domein binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Een toepassing van de semiologie zal ons nog meer dan de inhoudsanalyse
verwijderen van de klassieke informatie die een monitoring ons verschaft. Veel
implicieter dan bij klassieke statistische analyses zal de semiologie zich toeleggen
op vragen omtrent de brede maatschappelijke relevantie, omtrent de manier
waarop bepaalde sociale mechanismen werken en hoe die zich kaderen in een
groter geheel. Waar klassieke kwantitatieve analyses ons vaak feitelijke informatie
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brengen (hoeveel van dit, welk percentage dat…), zal semiologie zich eerder
toeleggen op interpretatie en ideologie, met deze focus dat zij vaak op zoek gaat
naar verborgen verbanden, onjuiste waarheden en juiste onwaarheden.
Zoals in bovenstaande uiteenzetting reeds bleek vormt de kern van de semiologie
het onderzoeken van ideologieën. Binnen dit project komt dit erop neer dat wij
binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op zoek kunnen gaan naar verschillende
ideologieën die zich visueel manifesteren. Die verschillende ideologieën kunnen
afkomstig zijn van en gepromoot worden door zowel buurten, individuen,
bevolkingsgroepen,

maatschappelijke

sectoren,

politieke

partijen,

religies,

commerciële bedrijven, enzovoort, en maken bijgevolg de complexe rijkdom van
Brussel het analyseren waard.
Ten gevolge van de onnoemlijk vele mogelijkheden die de semiologie ons biedt op
inhoudelijk vlak, zullen wij ons hier slechts beperken tot een bespreking van
mogelijkheden die in lijn liggen met de originele opzet van de kwantitatieve
monitoring. Het is ook via deze weg dat de complementariteit tussen het
kwantitatieve en het kwalitatieve optimaal tot zijn recht komt en wordt benut.
Als voorbeeld van de semiologische mogelijkheden op de Iconotheek zullen wij
verder borduren op een belangrijk aspect van de kwantitatieve monitoring: de
detectie en afbakening van de achtergestelde buurten.
Uit de kwantitatieve monitoring weten wij reeds welke buurten achtergesteld zijn,
en op hoeveel en welke dimensies dit het geval is. Deze cijfergegevens werden
tevens omgezet in een typologie die zich ruimtelijk laat zien op kaart en een
interpretatie daarvan mogelijk maakt. Niettemin blijft deze informatie relatief feitgebonden – het gaat over welk het gemiddelde loon is, welke de gemiddelde
opleiding, de gezinssituatie, leeftijd, comfort, huisvestingsstaat enzovoort is.
Uiteraard is de kwantitatieve methode in staat om hier ook verbanden in te zoeken,
en verklaringen te vinden die ons vertellen welke aspecten doorslaggevend zijn in
de vorming van achterstelling. Niettemin kan via een semiologische analyse op de
Iconotheek

de

kennis

omtrent

achterstelling

uitgebreid

worden

op

een

doorslaggevende en nieuwsoortige manier. De semiologie kan namelijk nagaan
“waarom” achterstelling blijft voortduren – ondanks vele inspanningen -, en “hoe”
die

achterstelling

op

een

visuele

manier

wordt

verzegeld,

verdoezeld

of

tegengewerkt. We stellen hier niet dat achterstelling puur voortvloeit uit visuele
mechanismen – verre van – maar wel dat men feitelijke ongelijkheden in
tewerkstelling, lonen, gezondheid, enzovoort niet bevredigend kan wegwerken
zonder rekening te houden met visuele mechanismen die deze ongelijkheden
bestendigen of aanwakkeren. Via een toepassing van de semiologie kan het beleid
een beter inzicht krijgen in maatschappelijke processen van visuele exclusie –
mechanismen die vaak het oog ontspringen en net daarom des te effectiever
werken.
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Een belangrijk punt is uiteraard de vraag naar de concrete inhoud van deze
zogenaamde visuele processen van exclusie. Waarover gaat dit eigenlijk? Om hier
een correct antwoord op te formuleren kan het zijn dat er op het visuele niveau
gewoon

geen

echte

exclusie

bestaat

in

Brussel

–

maar

dit

is

hoogst

onwaarschijnlijk. We kunnen ons gemakkelijk inbeelden dat bepaalde groepen zich
op een visuele manier afzetten tegenover andere groepen. Eenvoudige zaken zoals
“in welke buurten kom ik en in welke niet”, een huis bouwen dat omringd wordt
door visuele blindmakers (bomen, afschuttingen,…), zich in een gated community
nestelen, welke kledij draagt men, welk vervoer hanteert men, met wie praat men,
hoe wandelt men, gezien worden bij het OCMW, gezien worden met een
psychiatrische thuisbegeleider, enzovoort zijn allemaal tekens zijn die men
uitdraagt (bewust of niet) tegenover andere individuen, groepen, organisaties,
enzovoort. Het uitdragen van deze tekens wordt door anderen gelinkt aan
bestaande ideologieën of kennisgehelen – vb. deze mensen zijn onbetrouwbaar, via
hen zou ik meer macht kunnen verkrijgen, ik ken hem wel maar wil niet gezien
worden met hem, met hen wil ik gezien worden, enzovoort.
Een gedegen semiologische analyse houdt rekening met talloze betekenisgehelen
en poogt deze inzichtelijk tegenover elkaar te zetten zodat wij een zicht krijgen op
de onzichtbare wereld van de visuele mechanismen van exclusie. Het moet dan ook
duidelijk zijn dat achterstelling zich niet louter feitelijk nestelt in de geografische
ruimte – vb. op vlak van huisvesting – maar eveneens wordt versterkt of beïnvloed
door soms heel eenvoudige, maar niettemin zeer diepgaande visuele mechanismen.
Wanneer deze mechanismen duidelijk kunnen worden gemaakt in een Brusselse
context, zullen hiaten duidelijk worden in het huidige beleid dat achterstelling poogt
weg te werken. Naast een focus op de feitelijke situaties (huisvesting, inkomen,…)
zijn ideologische situaties evenzeer sturend in de vorming en ervaring van
achterstelling.
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1.2.2.2.3. Facultatief: Discoursanalyse.
Discoursanalyse is onlosmakelijk verbonden met het omvattende werk van Michel
Foucault dat de historische constructie en de sociale effecten van bepaalde discours
laat zien – vooral toegepast op Frankrijk. Vooraleer op de complexe analyse in te
gaan is het belangrijk te duiden wat bedoeld wordt met een “discours”. Discours in
de zin van Foucaults werk heeft een zeer specifieke betekenis. Het refereert naar
een specifieke kennis over de wereld die bepaalt hoe wij de wereld verstaan en er
ons in gedragen. Er zijn tegelijkertijd verschillende discours werkzaam in de
realiteit. Zo kunnen we spreken van bijvoorbeeld het medische discours. Dat omvat
een specifieke “taal” waarmee men de wereld benadert, waarin men een specifieke
kennis produceert, en waaruit ook specifieke instituties en sociale ruimtes geboren
worden. Het discours creëert ook subjecten, zoals in ons voorbeeld dokters,
verpleegsters en patiënten die via het medische discours gestuurd worden in hun
gedrag en betekenisgeving in de wereld. Een discours wordt gecreëerd, verspreid
en in stand gehouden via de verspreiding van teksten als ook via de uitvoering van
discours-specifieke handelingen.
Belangrijk binnen de analyse van een discours is de intertekstualiteit. Een bepaalde
handeling, beeld of document moet worden geïnterpreteerd in relatie tot andere
uitingen van het discours – tekens creëren ook hier betekenis in relatie tot elkaar.
Het is tenslotte pas het netwerk/kluwen van teksten, handelingen, beelden, ideeën,
… die het discours tot een discours maakt.
Binnen het visuele domein refereert een discours vervolgens naar specifieke
manieren waarop

dingen

worden

getoond

of voorgesteld,

zodat

die

onze

betekenisgeving van die zaken, en ons gedrag ertegenover bepalen. Het discours
bepaalt wat gezien wordt en wat niet – en bijgevolg wat gekend wordt en wat niet.
Een belangrijk gevolg van het bestaan van dergelijke discours is de discipline die
eruit voortvloeit, en bijgevolg ook de macht. Een discours bezit macht gezien het
productief werkt – het disciplineert mensen om op bepaalde manieren te denken en
te handelen in de wereld. Het machtsgegeven bij een discours mag echter niet
persoonlijk worden geïnterpreteerd. Niemand is persoonlijk producent van het
discours

in

de

zin

dat

hij

alle

macht

bezit.

Macht

is

eerder

een

netwerk/mechanisme van bestaande discours dat overal aanwezig is. Het is een
inherent sociaal mechanisme binnen elke sociale realiteit.
Gezien een discours een bepaalde specifieke kennis produceert, en gezien een
discours ook disciplinerend werkt, en macht omvat, kan de kennis dus worden
gelijkgesteld aan de macht. Wat Foucault met deze gelijkstelling bedoelt is dat elke
vorm van kennis een uiting is van een bepaald discours. Deze uiting draagt bij tot
de creatie en instandhouding van het discours, en bijgevolg ook tot de
disciplinering van subjecten in dat discours – vandaar macht.
Het uitwerken van een discoursanalyse in navolging van Foucault kan op vele
manieren gebeuren. Het werk van Foucault is danig complex en veelzijdig, dat een
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vastgelegde werkwijze hier uit den boze is. Veeleer worden dergelijke analyses
vergeleken met een craft, een ambachtelijk werk waarin men slechts leert door te
doen. In wat volgt proberen wij toch enige systematiek weer te geven binnen de
discoursanalyse – gebaseerd op Rose (2001).
Via een discoursanalyse op visuele data poogt men na te gaan op welke manier
mensen (of groepen) hun wereld betekenis geven, vormgeven en construeren. We
pogen hiermee te weten te komen welke discours sturend zijn bij welke beelden en
mensen, en zodoende een beeld te krijgen op de bestaande en met elkaar
rivaliserende discours. Gelijklopend met deze opdracht wordt vervolgens ook
nagegaan op welke manier de macht zich verdeelt en uit binnen de realiteit. Een
vaak voorkomende toepassing van discoursanalyse is het nagaan op welke manier
een bepaald discours sociale ongelijkheid creëert, hoe het verantwoordelijkheden
creëert, en hoe het subjecten en objecten categoriseert en particulariseert.
Een eerste stap in het interpretatieve proces van discoursanalyse bestaat erin de
beelden zeer zorgvuldig, en meermaals te bekijken. Bij dit kijken moeten wij
proberen los te komen van onze bestaande categorieën (het bestaande discours),
of tenminste zijn disciplinerende werking in vraag stellen. Op die manier pogen wij
vertrouwd te geraken met de beelden, hun interrelaties, en hun eventuele
ambiguïteiten. Eens de beelden gekend zijn kunnen wij overgaan naar een tweede,
meer

gesystematiseerde

stap:

de

codering.

Net

zoals

besproken

bij

de

inhoudsanalyse, zullen wij binnen de discoursanalyse bepaalde labels aan beelden
gaan koppelen – labels die uiteraard gekozen worden op basis van de ervaring met
de beelden in de vorige stap. Op die manier kan een systematiek in de beelden
worden gecreëerd die bedoeld is om bepaalde discours bloot te leggen binnen het
beeldmateriaal. Op basis van gevonden indicaties moeten de beelden vervolgens
verder geanalyseerd worden, vergeleken worden en in relatie gebracht worden met
elkaar. De vragen die wij ons hierbij stellen zijn: Hoe wordt betekenis gecreëerd
binnen specifieke beelden?; Zijn er betekenisvolle clusters te vinden van beelden?;
Welke associaties worden gemaakt binnen welke clusters?; Welke relaties bestaan
er tussen de clusters?; enzovoort. Via dergelijke vragen vinden wij een antwoord
op de algemene vraag hoe een bepaald discours productief werkt tegenover
bepaalde individuen of groepen. De manier van codering is gelijklopend aan die van
inhoudsanalyse, maar een stuk losser. Categorieën kunnen (en zullen) wijzigen
naargelang de analyse vordert. In tegenstelling tot de inhoudsanalyse zal men bij
discoursanalyse zeer open moeten staan voor nieuwe interpretaties en codes
doorheen het analyseproces. Initiële wijzigingen van interpretatie hebben daarbij
vaak te maken met het loskomen van het eigen persoonlijke discours.
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Toepassing van discoursanalyse op de Iconotheek.
Een toepassing van discoursanalyse op de Iconotheek stelt zich in lijn met de
vorige technieken in die zin dat ook hier de foto’s als een objectieve blik op het
publieke

domein

worden

behandeld.

Los

van

deze

overeenkomst

is

een

discoursanalyse gedwongen veel breder én dieper te graven dan vorige technieken.
Ze is dan ook niet de meest evidente analyse. Waar een discoursanalyse in principe
op aanstuurt is een blootlegging van de inherente machtsessenties, van de
discours, van de subjectcreatie en aldus van de historisch gegroeide “toestand” van
de onderzochte maatschappij, sector, stad,…. De discoursanalyse komt in die zin
overeen met de semiologische analyse dat zij beiden de werking van ideologieën
onderzoeken. Een discoursanalyse gaat echter verder en kan gezien worden als een
totaalgeïntegreerde studie waarbij zowel gebruik wordt gemaakt van kwantitatieve
als kwalitatieve data, en waar verschillende methoden zoals statistische analyses,
diepte-interviews,

inhoudsanalyses

of

semiologische

analyses

gecombineerd

worden tot één coherent verhaal. Een belangrijk aspect bij de discoursanalyse is
dat zij zich expliciet beroept op historisch onderzoek, zodat reëel kan worden
aangetoond hoe de bestaande discours en bijhorende machtsverhoudingen zijn
ontstaan.
Het vorige in beschouwing genomen kan een discoursanalyse zich dan ook niet
louter beroepen op de Iconotheek wil zij volledig zijn. De Iconotheek dient hierbij
eerder als onderdeel van een groter analytisch geheel dat zich ultiem op alle
mogelijke voorhanden zijnde informatie beroept. Daarom ook zullen wij in het
geval van de discoursanalyse geen afdoend praktijkvoorbeeld kunnen geven. De
waarde van de Iconotheek voor een discoursanalyse is eerder aanvullend en
complementair met andere data, ze is niet volledig. Niettemin is het uiteraard zo
dat alle mogelijke informatie die wij bespraken in het kader van de inhoudsanalyse
en de semiologische analyse ook hier kan worden gebruikt in de zoektocht naar
bestaande discours en hun bijhorende disciplinering- en machtsmechanismen.
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BESLUIT EN PERSPECTIEVEN VOOR DE
TOEKOMST.
Om dit rapport te beëindigen sluiten wij af met enkele belangrijke conclusies en
perspectieven voor de toekomst. Vooraf willen wij er de nadruk op leggen dat de
Iconotheek pas zijn start neemt met dit document, en niet af is. De Iconotheek wordt
doelbewust opgezet als een longitudinaal instrument – een instrument dat dynamisch
groeit doorheen de jaren, in relatie met zijn omgeving en de gemaakte analyses. Het
doel van dit rapport is dan een blue-print af te leveren voor de uitbouw van de
Iconotheek als een volwaardig werkend instrument.
Als eerste en voornamelijkste onderdeel van de Iconotheek bespraken wij de
horizontale stadsfotografie - de luchtfoto’s en satellietbeelden dienen eerder om dit te
kaderen in een breder perspectief. De horizontale stadsfotografie heeft tot doel het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest in al zijn verscheidenheid te visualiseren binnen de
verschillende thema’s, hoofdzakelijk huisvesting, openbare ruimte en bevolking. Om
dit te kunnen doen vertrekken wij van een selectie van strategisch bebouwde ruimtes
– plaatsen die een bepaald thema visualiseren voor een ganse wijk. Binnen deze
ruimtes wordt telkens een 360° panoramische foto genomen via de daartoe ontworpen
methode (zie punt 1.2.2). Als primair resultaat krijgen wij vervolgens een visualisatie
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op wijkniveau voor de gekozen thema’s.

Hierbij dienen echter enkele punten te worden beklemtoond voor de toekomst. Ten
eerste zijn de thema’s hier gekozen omwille van de link met achterstelling én hun vlot
visualiseerbare status. Dit neemt echter niet weg dat de Iconotheek in de toekomst
kan worden uitgebreid naar andere thema’s, afhankelijk van verschuivingen in
beleidsinteresses of verbeteringen in de visualisatietechnieken en –mogelijkheden. Ten
tweede moet men aandachtig zijn bij de selectie van strategisch bebouwde ruimtes.
Evoluties in de aanleg of het gebruik van de openbare ruimte kunnen ervoor zorgen
dat andere – nog niet zichtbare – ruimtes interessanter worden voor een opname in de
Iconotheek. De foto’s van derden kunnen hiervoor reeds indicaties aangeven (zie punt
1.2.3.). Ten derde moet men bij de horizontale stadsfotografie steeds rekening
blijven houden met de juridische aspecten daarvan. Daarom is het aangewezen bij
nieuwe opnames steeds na te gaan in hoeverre de wetgeving rond auteursrechten en
beeldrechten is gewijzigd. Dit geldt zeer zeker voor de rechten op historische
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gebouwen en monumenten. Het overdragen van de rechten van de fotografen aan het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest is daarentegen niet onderhevig aan verandering – dit is
een blijvend gegeven. Ten vierde is het zeer nuttig – zoniet noodzakelijk – om bij
volgende opnamesessies gebruik te maken van een statief dat zich expliciet leent tot
360° panoramisch fotograferen. De kosten hiervoor zullen ongetwijfeld worden
terugverdiend op de efficiëntie waarmee de foto’s achteraf aan elkaar kunnen worden
gestitcht.

Wanneer bovenstaande elementen in rekening worden gebracht, kan de Iconotheek als
instrument steeds verder worden uitgebouwd. Hoe meer foto’s van strategische
ruimtes op verschillende tijdstippen worden opgeslagen, hoe beter de longitudinale
slagkracht van de Iconotheek wordt. Hoe meer foto’s per wijk er worden opgeslagen,
hoe beter de representatieve kwaliteit ervan.
Enigszins ter compensatie van de problemen die opdoken met de verzameling van de
foto’s voorzien wij ook nog een bruikbare toekomstpiste voor de dataverzameling.
Er is reeds een mondelinge afspraak – die nog concreet dient te worden gemaakt –
met de mensen van de opleiding Geografie aan de VUB. dat zij het nemen van 360°
foto’s op strategisch bebouwde ruimtes in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zullen
toevoegen aan de reeds bestaande opdrachten voor studenten in het kader van de
oefeningen Sociale en Stedelijke Geografie (georganiseerd in samenwerking met de
K.U.L.). Meer bepaald is de afspraak gemaakt dat zij deze taak zullen opnemen daar
waar het hen nuttig, educatief en verantwoord lijkt. Hiermee is ook duidelijk dat deze
taak niet dwingend is, en zij van deze opdracht kunnen afzien wanneer zij dit wensen.
Uiteindelijk kan deze piste ons op termijn een reeks foto’s opleveren die bruikbaar zijn
binnen de Iconotheek. Recent is er reeds een eerste reeks van een 12-tal
gerealiseerde strategische ruimtes binnengekomen. Deze foto’s worden toegevoegd
aan de collectie die gefotografeerd werd door de fotografen van het AATL. Ook zijn er
informele contacten geweest met de opleiding Geografie aan de ULB. Een eventuele
piste wordt onderzocht om samen (VUB – ULB) veldwerk te organiseren binnen de
opleiding geografie in beide instellingen. De Iconotheek zou daar deel van uitmaken.
Indien dit succesvol is zou dit op termijn ook uitgebreid kunnen worden naar andere
instellingen die in Brussel veldwerk verrichten.
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Wanneer dan alle foto’s zijn opgeslagen komen we tot het tweede belangrijke deel in
de uiteenzetting van de Iconotheek: de analytische mogelijkheden.
Ten eerste kunnen de opgeslagen foto’s gebruikt worden om statistische trends uit de
kwantitatieve monitoring te visualiseren. Evoluties als gentrificatie, achterstelling,
demografie, economie, suburbanisatie,… kunnen worden gevisualiseerd. Belangrijker
binnen dit rapport echter zijn de beeld-analytische mogelijkheden van de Iconotheek.
We willen er nogmaals de nadruk op leggen dat deze methoden werden voorgesteld,
maar niet uitgewerkt binnen dit rapport. Het is uiteindelijk een beleidskeuze welk soort
informatie men verlangt te krijgen uit de Iconotheek. Desgewenst kunnen visuele
sociale patronen via de Iconotheek worden geanalyseerd met behulp van de methodes
van inhoudsanalyse, semiologie of discoursanalyse. De werking van de drie methodes
wordt hier niet herhaald. Belangrijk is te onthouden dat deze technieken een nieuw
soort informatie vrijgeven, anders dan de kwantitatieve monitoring, en meer dan
louter visualisatie van die kwantitatieve monitoring. Het gaat concreet om sociale
mechanismen die zich expliciet via visuele kenmerken verspreiden. Zo kan er sprake
zijn van exclusie, integratie, achterstelling, enzovoort op een visueel niveau. Deze
zaken aan het licht brengen kan een goede input vormen voor een verder beleid dat
zich bekommert om het welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn
bevolking.
Tenslotte moeten een reeks praktische besluiten worden gemaakt over de website van
de Iconotheek. Een eerste punt hierbij is de longitudinale status van de website.
Aangezien gegevens ten allen tijde moeten kunnen worden geüpdatet, zal de website
goed toegankelijk moeten zijn voor de beheerder, het BISA, die bepaalde thema’s,
teksten, tabellen, foto’s,… moet kunnen vervangen of wijzigen. Idealerwijze is de
website dus een stevige structuur, waarin onderzoekers en beleidsmensen vrij kunnen
navigeren . Het aantal “thema’s”, de “info over” (gewest, gemeente of wijk), zijn zaken
die vlot te wijzigen moeten zijn. Anderszijds moet de toegankelijkheid ook voorzien
worden voor andere groepen – stedelijke actoren, onderzoekers, beleidsmensen,
burgers ,….
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Een tweede punt hangt hier nauw mee samen en betreft de juridische aspecten van de
website van de Iconotheek. Het is belangrijk dat alle rechten en plichten in rekening
worden gebracht zoals beschreven in punten 1.4.3. en 1.4.4.. Zo is het noodzakelijk
dat iedere bezoeker de minimale voorwaarden tot bezoek en gebruik van de site
onderschrijft.
Een derde en laatste punt betreft het systeem waarbij stedelijke actoren foto’s kunnen
uploaden. Hier moet nog ter dege een beslissing worden genomen over hoe dit precies
in zijn werk moet gaan.
In de bijlages vindt men tenslotte nog 1. een bespreking en storyboard bij de uitbouw
van de website; 2. een bespreking van de ervaren problemen bij de dataverzameling;
en 3. een (nog verder uit te werken) lijst van alle strategisch bebouwde ruimtes die
werden gefotografeerd en 4. de codering en lokalisatie van de panoramische foto's.
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EN PERSONEN

(GECONTACTEERD)

•Fotomuseum Provincie Antwerpen
Waalse Kaai 47
2000 Antwerpen
Tel.: 03 242 93 00
Fax: 03 242 93 10
Pool Andries, Departementshoofd/Curator,
Tel: 03/2429317
pool.andries@fotografie.provant.be
•Kempenaers Jan
Landschapsfotograaf (Recollecting landscapes)
0495/63.88.65
•Lieven Gevaert Centre for Photography and Visual Studies
http://www.lievengevaertcentre.be
KULeuven Arts Faculty
Blijde Inkomststraat 21
B-3000 Leuven
•Rein Deslé
Maria Theresiastraat 23 (00.04)

- 59 -

B-3000 Leuven
Tel: 016/325077
Fax: 016/324872
•Maerlant Centrum
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Sara Roegiers
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Blijde Inkomsstraat 21
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B-3000 Leuven
Bruno Vandermeulen
Tel: 016/325029

Bruno.Vandermeulen@arts.kuleuven.be
•Dhr. F. Hambersin
Advocaat aan de Balie van Brussel
Gachard House
Gachardstraat 88/8
1050 Brussel
Tel: 00 32 2 629 43 91
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BIJLAGE 1: Opbouw van de Website.
Binnen dit hoofdstuk bespreken wij de richtlijnen voor de uitbouw van de website als
werkinstrument en drager van de Iconotheek. We beginnen met een algemene
bespreking van de website, waarna wij een storyboard meegeven van de concrete
werking op elke webpagina.
De website van de Iconotheek is per definitie een werkinstrument voor de Brusselse
overheid en voor wetenschappelijk onderzoekers, maar dient evenzeer een gids te zijn
in de ontdekking van het Brusselse Gewest voor bewoners en de burger in het
algemeen. Daarom dient de website vlot raadpleegbaar te zijn en een toegankelijkheid
te hebben op verschillende niveaus voor verschillende groepen van actoren.
Vooraleer men de website kan betreden zal een welkomstbericht de bezoeker
aanspreken in de Franse en de Nederlandse taal. Afhankelijk van waar de bezoeker op
klikt zal men doorgeschakeld worden naar de website in de taal naar keuze. De
website zelf bestaat uit drie niveaus: het Gewest, de Wijk en de Gemeente (in die
volgorde). Bij het betreden van de website komt men automatisch binnen het
gewestniveau terecht. Alle informatie op deze pagina belangt dus het ganse Gewest.
Wanneer men doorklikt naar een bepaalde wijk, zal de betreffende wijkpagina openen,
waarbinnen alle informatie zich bevindt voor die wijk. Vanuit de wijkpagina, kan men
tenslotte verder naar de gemeentepagina, waarbinnen zich alle informatie voor de
betreffende gemeente bevindt. Hoewel bepaalde functies op de drie niveau-pagina’s
voorkomen, zullen zij dus verscheiden informatie blootgeven, in lijn met het niveau
waarbinnen men zich bevindt. Deze drie niveaus vormen dus de structurerende as van
de website, waaraan andere functies zijn ondergeschikt. We bespreken hierna kort de
drie niveaupagina’s en hun mogelijkheden.
1.De Homepagina (Brussels Hoofdstedelijk Gewest-niveau):
De openingspagina van de website geeft ons de meest brede info die beschikbaar is.
Ten eerste vinden wij hier een luchtfoto van het Gewest waarop in lijnstructuur de
wijkindeling staat afgebakend. Via deze navigator kan worden doorgeklikt naar de
wijkpagina van een gekozen wijk.
Ten tweede kan hier info worden opgevraagd per thema. Bijvoorbeeld kan hier uitleg
worden verkregen over “gentrificatie in BHG”. Een volgende pagina zal openen met
een korte uitleg en alle foto’s van het BHG die gentrificatie visualiseren.
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Ten derde kan men algemene info opvragen over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Deze link geeft ons een tekstuele uitleg die zich vooral baseert op informatie die uit de
kwantitatieve monitoring werd verkregen – plus eventueel grafieken en/of tabellen.
Ten vierde geeft de homepagina ons de mogelijkheid een slideshow te bekijken. Deze
is enkel op gewestelijk niveau beschikbaar, en toont ons op groot scherm alle foto’s uit
de Iconotheek in willekeurige volgorde.
Ten vijfde implementeren wij ook een zoekrobot in deze pagina, die het de bezoeker
mogelijk maakt om foto’s op te zoeken naar thema, auteur, jaartal, locatie,….
Als laatste geeft de homepagina de stedelijke actor ook de mogelijkheid om eigen
foto’s

toe

te

voegen

aan

de

Iconotheek.

Mits

de

voldoening

aan

enkele

randvoorwaarden kan de burger zijn eigen foto’s uploaden en eventueel voorzien van
een kort (persoonlijk) bijschrift. Deze foto’s zullen als aparte reeks te bekijken zijn per
wijk, en kunnen op gewestniveau ook als reeks bekeken worden via de zoekrobot.
Binnen het upload-systeem zal een kaart van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
worden opgenomen waarop de plaatsen staan aangeduid waar het interessant zou zijn
om foto’s van te maken – die plaatsen waar de Iconotheek tekort in schiet. Bij het
werkelijke uploaden moet de burger ook op een soortgelijke kaart de plaats kunnen
aanduiden van zijn eigen opnames. Handig zou zijn als hier eerst een wijk moet
worden aangeduid, waarna een wijkkaart verschijnt waarop de effectieve lokalisatie op
straatniveau kan worden aangeduid. Bij het uploaden moet de persoon in kwestie
tenslotte ook de fiche van de foto vervolledigen (naam auteur, tijdstip, lokatie, jaartal,
… zie Deel 1)
2.De Wijkpagina:
De wijkpagina bezit enkele gelijke functies als de homepagina waaronder de
mogelijkheid naar een (andere) wijkpagina te navigeren, de informatie over een
gekozen thema (voor die wijk), en algemene informatie (over de wijk). Bijkomend is
hier een kaart te zien van de wijk die alle foto’s lokaliseert die beschikbaar zijn. Bij het
klikken op een locatie komen de foto’s te voorschijn. Eveneens kan men via een
andere balk kiezen om alle foto’s van die wijk te bekijken uit de reeksen
“herfotografie”, “foto’s van stedelingen”, of “luchtfoto’s”. Tenslotte wordt op deze
pagina ook nog de mogelijkheid geboden over te gaan naar het niveau van de
gemeente.
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3.De Gemeentepagina:
Het gemeentelijke niveau is binnen deze website het laagste niveau – onder het
wijkniveau dat binnen het kader van dit project een sterkere rol speelt. Deze pagina
bevat in essentie alle functies die de wijkpagina biedt, maar waarbij deze functies
telkens hun informatie vrijgeven op het niveau van de gemeente, niet van de wijk.
De concrete werking van de drie niveaus en hun onderliggende webpagina’s kan
hieronder in het storyboard van de website gevonden worden.

63/87

Storyboard voor de website van de Iconotheek.
Startpagina

aanwezig

mogelijkheden

verder

Welkomsttekst in
beide talen
Nederlands en Frans

Keuze in de taal waarin men de
website wenst te bezoeken

Leidt automatisch tot de
homepagina (A2)

A

2

3

4

Homepagina

B

C

D

aanwezig

mogelijkheden

1. titel: Iconotheek
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest

niets

2. icoon om pagina te
minimaliseren,
verkleinen of sluiten

Pagina verkleinen, minimaliseren
of website afsluiten

3. kaart/luchtfoto met
BHG, opgedeeld in
wijken

Als de muis over een wijk passeert
licht deze op, en verschijnt zijn
naam. Als men klikt, gaat men
naar het wijkniveau (zie verder
F2).

4. thema's

Als de muis over een thema
passeert licht dit op. Als je het
aanklikt kom je op de themapagina binnen het gewestniveau
(Zie verder A14)

Als men hier een thema aanklikt,
verkrijgt men alle foto's van dit
thema voor het hele BHGewest. De
thema-pagina is dus altijd
ondergeschikt aan het niveau BHG, wijk of gemeente.(hier is dit
BHG)

5, Info over het BHG

Als de muis erover komt licht dit
op. Als je erop klikt verschijnt een
tekst (en eventueel enkele tabellen
met cijfers) met uitleg over het
BHG. Deze informatie komt uit de
kwantitatieve monitoring van het
project "Monitoring les quartiers"

Ook deze info is ondergeschikt aan
het niveau - BHG, wijk of
gemeente. De knop "Info over"
opent zich dus altijd op het
betreffende niveau waarin men
zich bevindt. (in dit geval het BHG)

6, Slideshow

Als je hierop klikt begint een
slideshow van alle foto's at
random over het hele scherm (met
visueel duidelijke mogelijkheid om
terug te keren naar het
beginscherm).

Als men dubbelklikt op een foto die
verschijnt komt men op de pagina
van deze foto terecht (zie verder
P2)

7, Zoekrobot

Via deze kan je foto's opzoeken op
thema of andere karakteristieken

karakteristieken zoals auteur, soort
foto, plaats, jaartal,… Ook
kwantitatieve gegevens zoals
achterstelling, gezondheid,…

8, Uploader

Via deze link komt men op de
pagina waar men zelf als websitebezoeker foto's van Brussel kan
uploaden mits enkele
voorwaarden.

5

6

verder

bij het afsluiten verschijnt nog een
nieuw schermpje: "Bent u zeker dat
u deze website wilt verlaten?
Ja/Nee"

7

8

9

10
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E

F

G

H

I

Wijkpagina
(C5)

aanwezig

mogelijkheden

verder

3

1, Naam van de wijk

niets

4

2, Icoon
minimaliseren,
verkleinen of sluiten

zelfde als hierboven

staat op elke pagina

5

3, Icoon HOME

Via dit icoon kan in één klik
teruggekeerd worden naar de
homepagina

staat overal uitgezonderd op de
homepagina

6

4, Icoon "VORIGE"

terug naar vorige pagina

staat overal uitgezonderd op de
homepagina

5, Kleine kaart BHG

Het is de kaart van op de
homepagina, maar in kleine
uitvoering, als directe navigator
naar andere wijken. Als men op
een wijk komt met de muis licht
deze op en verschijnt de naam.
Als men erop klikt opent zich de
betreffende wijkpagina.

staat overal uitgezonderd op de
homepagina, en is zonder
luchtfoto. Enkel de wijkafbakening
is zichtbaar in lijnstructuur om de
leesbaarheid te behouden.

6, map van de wijk die
de foto's lokaliseert.

Een plan/luchtfoto van de wijk
waarop via bolletjes alle plaatsen
worden aangeduid waarvan foto's
beschikbaar zijn

de verschillende soorten foto's
(herfotografie, foto's van
stedelingen, en luchtfoto's) worden
elk in een anderskleurig bolletje
weergegeven. Deze bolletjes staan
dan ook weergegeven in de
"soorten foto's" navigator (als
legende).

7, Soorten foto's

hier kan je kiezen tussen
verschillende soorten foto's. als
een soort wordt gekozen openen
zich alle foto's van die soort voor
de betreffende wijk

er is keuze tussen: "herfotografie",
"foto's van stedelingen", en
"luchtfoto's"

10

8, Thema's

Als je een thema kiest opent dit
zich voor het betreffende niveau.
Hier is dit "de wijk". Alle foto's van
die wijk voor het betreffende
thema worden geopend. (F14)

In eerste instantie zijn enkel de
"herfotografie" foto's zichtbaar.
Door met "soorten foto's" te
navigeren kunnen ook andere
soorten foto's voor dit thema
binnen de betreffende wijk worden
bekeken

11

9, Info over wijk

hier opent zich een tekstuele
informatiepagina over de wijk
(tekst en tabellen/grafieken)

10, Naar gemeente

Via deze link kan je vanop
wijkniveau naar het betreffende
gemeenteniveau gaan waarin de
wijk zich bevindt. (K2)

2

7

8

9

12

Als de wijk zich in twee gemeentes
bevindt, wordt eerst een keuze
geboden tussen de twee
gemeentes.
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J

2

3

4

K

L

M

N

Gemeentepagina
(H12)

aanwezig

mogelijkheden

verder

1, Naam van de
gemeente

niets

2, Icoon
minimaliseren,
verkleinen of sluiten

zelfde als hierboven

staat op elke pagina

3, Icoon HOME

Via dit icoon kan in één klik
teruggekeerd worden naar de
homepagina

staat overal uitgezonderd op de
homepagina

4, Icoon "VORIGE"

terug naar vorige pagina

staat overal uitgezonderd op de
homepagina

5, Kleine kaart BHG

Het is de kaart vanop de
homepagina, maar in kleine
uitvoering, als directe navigator
naar andere wijken. Als men op
een wijk komt met de muis licht
deze op en verschijnt de naam.
Als men erop klikt opent zich de
betreffende wijkpagina.

staat overal uitgezonderd op de
homepagina, en is zonder
luchtfoto. Enkel de
wijkafbakening is zichtbaar in
lijnstructuur om de leesbaarheid
te behouden.

6, map van de
gemeente die de
foto's lokaliseert.

Een plan/luchtfoto van de
gemeente waarop via bolletjes alle
plaatsen worden aangeduid
waarvan foto's beschikbaar zijn

de verschillende soorten foto's
(herfotografie, foto's van
stedelingen, en luchtfoto's)
worden elk in een anderskleurig
bolletje weergegeven. Deze
bolletjes staan dan ook
weergegeven in de "soorten
foto's" navigator (als legende).

7, Soorten foto's

hier kan je kiezen tussen
verschillende soorten foto's. als
een soort wordt gekozen openen
zich alle foto's van die soort voor
de betreffende gemeente

er is keuze tussen:
"herfotografie", "foto's van
stedelingen", en "luchtfoto's"

8, Thema's

Als je een thema kiest opent dit
zich voor het betreffende niveau.
Hier is dit "de gemeente". Alle
foto's van die gemeente voor het
betreffende thema worden
geopend. (K14)

In eerste instantie zijn enkel de
"herfotografie" foto's zichtbaar.
Door met "soorten foto's" te
navigeren kunnen ook andere
soorten foto's voor dit thema
binnen de betreffende wijk
worden bekeken

9, Info over gemeente

hier opent zich een tekstuele
informatiepagina over de
gemeente (tekst en
tabellen/grafieken)

5

6

7

8

9

10

11
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13

14

15

16

A

B

C

D

Themapagina
(C6)

aanwezig

mogelijkheden

verder

1, Naam van het
thema

niets

2, Icoon
minimaliseren,
verkleinen of
sluiten

zelfde als hierboven

staat op elke pagina

3, Icoon HOME

Via dit icoon kan in één klik
teruggekeerd worden naar de
homepagina

staat overal uitgezonderd op de
homepagina

4, Icoon "VORIGE"

terug naar vorige pagina

staat overal uitgezonderd op de
homepagina

5, Themakader

Een tekstuele uitleg met eventuele
tabellen en grafieken over het
betreffende thema

17

18

19

6, Fotokader

Een scrollende band met alle
foto's die binnen dit thema vallen

In eerste instantie zijn enkel de
"herfotografie" foto's zichtbaar.
Door met "soorten foto's" te
navigeren kunnen ook andere
soorten foto's voor dit thema
worden bekeken.

7, Soorten foto's

hier kan je kiezen tussen
verschillende soorten foto's. als
een soort wordt gekozen openen
zich alle foto's van die soort voor
het ganse Gewest.

er is keuze tussen: "herfotografie",
"foto's van stedelingen", en
"luchtfoto's"

8, Kleine kaart
BHG

Het is de kaart vanop de
homepagina, maar in kleine
uitvoering, als directe navigator
naar andere wijken. Als men op
een wijk komt met de muis licht
deze op en verschijnt de naam.
Als men erop klikt opent zich de
betreffende wijkpagina.

staat overal uitgezonderd op de
homepagina, en is zonder
luchtfoto. Enkel de wijkafbakening
is zichtbaar in lijnstructuur om de
leesbaarheid te behouden.

20

21

22

67/87

E

F

G

H

I

Themapagina
(H10)

aanwezig

mogelijkheden

verder

15

1, Naam van het thema

niets

16

2, Icoon minimaliseren,
verkleinen of sluiten

zelfde als hierboven

staat op elke pagina

17

3, Icoon HOME

Via dit icoon kan in één klik
teruggekeerd worden naar de
homepagina

staat overal uitgezonderd op
de homepagina

18

4, Icoon "VORIGE"

terug naar vorige pagina

staat overal uitgezonderd op
de homepagina

5, Themakader

Een tekstuele uitleg met
eventuele tabellen en grafieken
over het betreffende thema
binnen de betreffende wijk

6, Fotokader

Een scrollende band met alle
foto's van de wijk die binnen dit
thema vallen

In eerste instantie zijn enkel
de "herfotografie" foto's
zichtbaar. Door met "soorten
foto's" te navigeren kunnen
ook andere soorten foto's voor
dit thema worden bekeken.

7, Soorten foto's

hier kan je kiezen tussen
verschillende soorten foto's. als
een soort wordt gekozen
openen zich alle foto's van die
soort voor de betreffende wijk.

er is keuze tussen:
"herfotografie", "foto's van
stedelingen", en "luchtfoto's"

8, Kleine kaart BHG

Het is de kaart vanop de
homepagina, maar in kleine
uitvoering, als directe navigator
naar andere wijken. Als men op
een wijk komt met de muis licht
deze op en verschijnt de naam.
Als men erop klikt opent zich de
betreffende wijkpagina.

staat overal uitgezonderd op
de homepagina, en is zonder
luchtfoto. Enkel de
wijkafbakening is zichtbaar in
lijnstructuur om de
leesbaarheid te behouden.

14

19

20

21

22
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J

14
15

16

K

L

M

N

Themapagina
(M10)

aanwezig

mogelijkheden

verder

1, Naam van het thema

niets

2, Icoon minimaliseren,
verkleinen of sluiten

zelfde als hierboven

staat op elke pagina

3, Icoon HOME

Via dit icoon kan in één klik
teruggekeerd worden naar de
homepagina

staat overal uitgezonderd op
de homepagina

4, Icoon "VORIGE"

terug naar vorige pagina

staat overal uitgezonderd op
de homepagina

5, Themakader

Een tekstuele uitleg met
eventuele tabellen en grafieken
over het betreffende thema
binnen de betreffende
gemeente

6, Fotokader

Een scrollende band met alle
foto's van de gemeente die
binnen dit thema vallen

In eerste instantie zijn enkel
de "herfotografie" foto's
zichtbaar. Door met "soorten
foto's" te navigeren kunnen
ook andere soorten foto's voor
dit thema worden bekeken.

7, Soorten foto's

hier kan je kiezen tussen
verschillende soorten foto's. als
een soort wordt gekozen
openen zich alle foto's van die
soort voor de gemeente.

er is keuze tussen:
"herfotografie", "foto's van
stedelingen", en "luchtfoto's"

8, Kleine kaart BHG

Het is de kaart vanop de
homepagina, maar in kleine
uitvoering, als directe navigator
naar andere wijken. Als men op
een wijk komt met de muis licht
deze op en verschijnt de naam.
Als men erop klikt opent zich de
betreffende wijkpagina.

staat overal uitgezonderd op
de homepagina, en is zonder
luchtfoto. Enkel de
wijkafbakening is zichtbaar in
lijnstructuur om de
leesbaarheid te behouden.

17

18

19

20

21

22
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2

3

4

p

q

r

s

Fotopagina

aanwezig

mogelijkheden

verder

1, de betreffende foto
neemt het gros van het
beeldscherm in beslag

niets

2, Icoon minimaliseren,
verkleinen of sluiten

zelfde als hierboven

staat op elke pagina

3, Icoon HOME

Via dit icoon kan in één klik
teruggekeerd worden naar de
startpagina

staat overal uitgezonderd op
de startpagina

4, Icoon "VORIGE"

terug naar vorige pagina

staat overal uitgezonderd op
de startpagina

5, Thema's waarmee
deze foto is gelinkt

Wanneer men hierop klikt komt
men op de thema-pagina
terecht binnen het betreffende
wijkniveau

6, Wijk waar deze foto is
genomen

Hierop klikken leidt ons naar de
wijkpagina

7, Gemeente waar deze
foto is genomen

Hierop klikken leidt ons naar de
gemeentepagina

8, Fichegegevens van
deze foto

geeft ons informatie over de
exacte locatie, de auteur, het
tijdstip van opname,…

5
6

7

8

9

10

de gegevens van de fiche
worden besproken in het
rapport van de iconotheek
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Voorbeelden van layout voor de website
1. Homepagina
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2. Wijkpagina: Sint-Joost
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BIJLAGE 2: Problemen bij de verzameling van de data.
1) statief voor 360° fotografie: Bij het verzamelen van de foto’s voor het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest is gebleken dat het werken zonder statief voor 360°
opnames sterk af te raden is. Hoewel foto’s vaak wel aan elkaar kunnen worden
gestitcht,

is

het

uiteindelijke

bruikbare

formaat

steeds

kleiner

wegens

oneffenheden. Ook de tijd die nodig is om de foto’s te stitchen wordt significant
uitgerekt door het gemis aan een statief. Het kopen van een daartoe bestemd
statief (waarbij de camera rond zijn eigen lens kan draaien) zal zeker worden
terugverdiend op de efficiëntie in tijd en kwaliteit bij het stitchen van de foto’s.
2) Bij de effectieve selectie van strategisch bebouwde ruimtes ter plaatse was het
voor ons niet mogelijk alle rechten na te kijken voor de gebouwen of
monumenten die op foto zijn opgenomen. Vooraleer men dus de foto’s uit de
Iconotheek kan publiceren op de website, zal een expert moeten worden
aangesteld die alle foto’s kan scannen op gebouwen en monumenten of moet
de opmerking worden ingevoerd (zie punt 5 van conclusie 1.4.4).

3) Opname van de foto’s: Het fotograferen van de strategisch bebouwde ruimtes
werd door ons uitbesteed aan drie personen die tewerkgesteld worden door het
AATL. Zelf ben ik drie maal mee geweest op stap met hen om de opdracht te
verduidelijken. Na de vaststelling te hebben gemaakt dat de fotografen slechts
een viertal 360° foto’s namen per dag, stelden wij zelf een werkschema voor
hen op. Binnen dit schema kregen zij drie maanden de tijd om het ganse
gewest te fotograferen. Aan een ratio van 2 à 3 foto’s per wijk in een totaal van
146 wijken komt dit op een totaal van 300 à 450 foto’s. In het zwaarste geval
zijn dit dus 7,5 foto’s per dag, hetgeen zeer redelijk is. Tegen het einde van de
opdracht zijn ons een 300-tal foto’s afgeleverd9. Deze opdracht is dan ook goed
volbracht, gezien de effectieve moeilijkheden zonder statief – zie punt 1
hierboven.

4) Lokalisatie van de foto’s: Bij het nemen van de foto’s werd aan de fotografen de
opdracht gegeven via een meegeleverd GPS-systeem de locaties van de
strategisch bebouwde ruimtes precies op te slaan in coördinaten. Binnen dit
9

Een foto is hier “één gefotografeerde stategisch bebouwde ruimte” en houdt concreet telkens een
verzameling van een 10-tal foto’s in, getrokken vanuit één punt.
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aspect van de opdracht is een reeks fouten gemaakt, die voor ons vaak
onherstelbaar zijn. Na enige dagen op het terrein is de afspraak gemaakt met
Jean-Claude Hansens dat hij alle punten via coördinaten zou ingeven op een
MapInfo-file, zodat wij de lokalisatie van de foto’s direct in een digitaal formaat
zouden ontvangen. Dit digitale formaat is ons afgeleverd op het einde van de
opdracht, en blijkt een hele reeks tekorten te bevatten. Zo is het niet steeds
duidelijk welke punten op de Mapinfo-file overeenkomen met welke foto’s (de
nummering van de foto’s is vaak onvolledig en/of onjuist). Ook is de
nummering van de strategische ruimtes niet exhaustief – bepaalde nummers
komen dubbel tot driedubbel voor, en andere nummers zijn dan onbestaande.
Concreet voor de lokalisatie van de foto’s komt het erop neer dat we voor
ongeveer de helft van de foto’s nog veel tijd zullen nodig hebben om de
precieze lokalisatie te bepalen. Voor een kleinere minderheid van de foto’s
(10-20 strategische ruimtes) is dit zelfs onmogelijk – tenzij dan iemand de
lokalisatie kan bepalen via herkenning van de ruimte. Het zou jammer zijn om
alle genomen foto’s als onbruikbaar te archiveren. Mits enig zoekwerk kunnen
nog een hele reeks foto’s juist worden geclassificeerd – maar dit zal tijd vergen.
Daarentegen valt een nieuwe ronde van opnames te overwegen die in tijd en
kost niet veel duurder zal zijn en waarschijnlijk kwalitatiever.

De prijs van

foto’s met een digitaal toestel is nihil. Enkel de werkuren moeten betaald
worden en het statief, de toestellen en know-how moeten beschikbaar zijn. Een
derde optie is uiteraard om enkel de bruikbare foto’s binnen de Ionotheek te
publiceren, en de nog te fotograferen ruimtes als dusdanig aan te duiden
binnen de upload-sectie van de website, zodat stedelijke actoren deze ruimtes
stuk voor stuk kunnen invullen. Met de kwaliteit en de volledigheid van de
Iconotheek in gedachte zouden wij optie twee, een nieuwe opnameronde
aanraden. Eén fulltime persoon kan dit ongetwijfeld in twee maanden tijd klaren
– opnames, lokalisatie en stitchen van foto’s inbegrepen.
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BIJLAGE 3: Lijst Strategisch Bebouwde Ruimtes
(nog te koppelen met bijlage 4, lijst kan geactualiseerd worden)
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

SBR- GPSpunt
1
1
1
2
2
2
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
9
9
9
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16

Locatie
Hoek Kiekenmarkt en Paul Devauxstraat
Hoek Kasteel de Walzinlaan en Maxime Van Praaglaan
Hoek Dieweg en Waterkasteelstraat
Hoek Vanderkinderestraat en Anemoonstraat
Hoek Visverkopersstraat en Antoine Dansaertstraat
Ruststraat (tussen Dieweg en Sint-Jobsesteenweg)
Hoek Winston Churchilllaan en Edith Cavellstraat
Hoek Arteveldestraat en Sint-Kristoffelstraat
Hoek Edith Cavellstraat en De Frélaan
Hoek Arteveldestraat en Rijkeklarenstraat
Hoek Vleeskersenstraat en Noordkriekenstraat
Hoek Arteveldestraat en Anderlechtsesteenweg
Hoek Floridalaan en Langeveldstraat
Hoek Kriekenputstraat en Homborchveldlaan
Hoek Waterloosesteenweg en René Gobertlaan
Anderlechtsepoort
Hoek Prins Van Oranjelaan en Narcisbloemenlaan
Hoogte Honderdplein
Bodegemstraat (tussen Anneessensplein en Voldersstraat
Hoek Hamstraat en Alphonse XIII laan
Hoek Wapenrustinglaan en Maarschalk Joffrelaan
Sint-Jobsplein
Rodenbachstraat (tussen Albertlaan en Berkendaelstraat)
Hoek Beeldhouwerslaan en Groezelenbergstraat
Hoek Oude Graanmarkt en Antoine Dansaertstraat
Constantin Meunierplein
Hoek Houzeaulaan en De Frélaan
Nieuwe Graanmarkt
Landhuisjesstraat (tussen Emile Lecomtestraat en Boetendaelstraat)
Hoek Papenvest en Hopstraat
Hoek Vossendreef en Waterloosesteenweg
Hoek Albertlaan en Vanderkinderestraat
Hoek Sint Guidostraat en Sint Guidocorso
Hoek Antoine Dansaertstraat en Aalststraat
Hoek D'aumalestraat en Auberlaan
Hoek Segherslaan en Jules Besmestraat
Hoek Léon Lepagestraat en Vlaamsesteenweg
Hoek Gounodlaan en Henri Vieuxtempsstraat
Hoek Vanderstichelenstraat en De Ribaucourtstraat
Hoek Oude Graanmarkt en Sint-Katelijneplein
Dapperheidsplein
Hoek Jubelfeestlaan en Opzichterstraat
Hoek Victor Rauterstraat en Democratiestraat
Brandhoutkaai of Baksteenkaai (ter hoogte van Sint-Katelijneplein
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45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

16
17
17
17
18
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
22
23
23
23
24
24
24
25
25
25
26
26
26
27
27
27
28
28
28
29
29
29
30
30
31
31
32
33
33
34
34
35
35
36
36
37

Jean Dubrucqlaan (tussen Gabrielle Petitstraat en François Musstraat
Hoek Florimond De Pauwstraat en Frans Halsstraat
Hoek Fontainasstraat en César Depaepestraat
Hoek Brandhoutkaai en Rolstraat
Hoek Bergense Steenweg en Bouwkunststraat
Hoek Waterlose Steenweg en Romestraat
Steenkoolkaai of Timmerhoutkaai
Hoek Bergense Steenweg en Mensenrechtenlaan
Hoek Steenkoolkaai en Varkensmarkt
Hoek Josse Leemanslaan en Lennikse baan
Hoek Argonnestraat en Grondwetplein
Hoek Mijlenmeersstraat en Lennikse Baan
Hoek De Mérodestraat en Zwedenstraat
Vlaamsesteenweg (Tussen Zeehondstraat en Sikkelgang)
Hoek Bourgondiëstraat en Ukkelse Laan
Hoek Soutkindreef en Scherdemaalstraat
Hoek Van Volxemlaan en Brits Tweedelegerlaan
Olympische Dreef (Tussen Henri Simonetlaan en Schollestraat
Hoek Vlaamsesteenweg en Sleutelstraat
Appelboomstraat (tussen Vlindersstraat en Verlossingsstraat)
Vroegegroentenstraat (tussen Vuurstraat en Brits Tweedelegerstraat)
Vlaamsepoort
Hoek Ring 0 en Itterbeekselaan
Egide Walschaertsstraat (tussen Vorstsesteenweg en Montenegrostraat
Hoek Steenweg op Gent en Graaf van Vlaanderenstraat
Kanunnik Rooselaan
Hoek Bosniëstraat en Montenegrostraat
Hoek Steenweg op Gent en Paalstraat
Hoek Vorstsesteenweg en Théodore Verhaeghenstraat
Hoek Van Souststraat en Grote Ringlaan
Hoek Brabantstraat en Kwatrechtstraat
Hoek Shakespearelaan en Astronoomstraat
Hoek Brabantstraat en Rogierstraat
Hoek Verdunstraat en Tweedekkerstraat
Hoek Ninoofsesteenweg en Palokestraat
Liedtsplein
Harenheidestraat (tussen Verdunstraat en Groene Zonestraat)
Hogenbosstraat nabij Kasterlindenstraat
Hoek Lambermontlaan en Vilvoordselaan
Hoek Steenweg op Gent en Louis Mettewielaan
Hoek Brieslaan en De Wandstraat
Hoek Forumlaan en Amforalaan
Hoek Begijnenstraat en Korenbeekstraat
Hoek Mutsaertlaan en Forumlaan
Koloniale-Veteranensquare
Koningin Astridplein
Ninoofsesteenweg (tussen Van Wambekestraat en Louis Mettewielaan
Hoek Wemmelse Steenweg en Wilsstraat
Baraplein
Obusstraat (tussen Souststraat en Puccinistraat)
Hoek Terplaststraat en Duikerstraat
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96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

38
38
39
40
40
41
41
42
42
43
44
44
45
45
46
46
47
48
49
49
49
49
50
50
51
51
52
52
53
53
54
54
55
55
56
57
58
58
58
59
60
60
60
61
61
62
62
62
63
63
64

Hoek De Fiennesstraat en Sergeant De Bruynestraat
Prins Leopoldsquare
Hoek Houba de Strooperlaan en Théophile de Baisieuxstraat
Robert Pequeursquare
Hoek Houba de Strooperlaan en Jean-Baptiste Depairelaan
Alphonse Lemmensplein
Hoek Jean-Baptiste Depairelaan en Albert Brachetlaan
Raadsplein
Hoek Rommelaerelaan en Stiénonlaan
Hoek Koninklijk Parklaan en Van Praetlaan
Hoek Roosendaelstraat en Zevenbunderslaan
Hoek François Beeckmansstraat Keizer Karellaan
Hoek Domeinlaan en Gatti de Gamondstraat
Hoek François Beeckmansstraat en Oude Pastoriestraat
Samenwerkersplein
Homeplein
Dokter Schweitzerplein
Saincteletteplaats
Negende Linielaan (tussen Saincteletteplaats en Diksmuidelaan)
Hoek Wilderstraat en Maricollendreef
Hoek Van Overbekelaan en Maxe Smallaan
Albert I Square
Hoek Koning Albertlaan en de Selliers de Moranvillelaan
Hoek Bergense Steenweg en Albert I Square
Hoek Houthulstbosstraat en Passendalestraat
Grondelsstraat (tussen Veeartsenstraat en Georges Moreaustraat)
Hoek Handelskaai en Ijzerplein
Hoek Veeartsenstraat en Herzieningslaan
Voltaireplein
Hoek Koning Albertlaan en Hunderenveld
James Deanplein
Hoek Gemeenteplaats en Vandermaelenstraat
Hoek Henri Liebrechtlaan en Jean Baptiste Moyensstraat
Hoek Kasteellaan en Frans Gasthuislaan
Sint-Jan-Baptistvoorplein
Hoek de Ribaucourtstraat en Hovenierstraat
Hoek Edouard Bénèslaan en Kasteellaan
Oude Afspanningsplein
Hoek Adolphe Lavalléestraat en de Ribaucourtstraat
Philippe Werrieplein
Hoek Ninoofsesteenweg en Melkerijstraat
Hoek Gentsesteenweg en Steenweg op Gent
Hoek Edmond Machtenslaan en Tamariskenlaan
Hoek Charles Woestelaan en Onze-Lieve-Vrouw Van Lourdeslaan
Dilbeekstraat (nabij Henri De Smetplein)
Hoek Steenweg op Gent en Tazieauxstraat
Hoek Verzetstraat en Esseghemstraat
Hertogin van Brabantplaats
Noordplein
Hoek Aarschotstraat en Dupontstraat
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147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197

64
64
65
65
65
66
66
67
67
67
68
68
69
69
70
71
71
72
72
73
73
74
75
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
87
88
88
89
89
90
90
91
91
92
92
93
93
94
95

Hoek Lessenstraat en Edmond Bonehillstraat
Jules Lahayestraat (tussen Esseghemstraat en Prudent Bolslaan
Hoek Groeninghestraat en Menenstraat
Hoek Brabantstraat en Broederschapstraat
Hoek Prudent Bolslaan en Leopold I Straat
Grasmarkt
Sint-Jan-Baptistvoorplein
Hoek Schmitzstraat en Van Hoegaerdestraat
Europakruispunt
Emile Bockstaelplein
Henri Vanhuffelplein
Roodhuisplein
Hoek sippelberglaan en Mahatma Ghandilaan
Koninklijk Parklaan (tussen Onze-Lieve-Vrouw Voorplein en Mathieu Desmaréstraat
Hoek Leeuweriksliedplaats en Melodiestraat
Hoek Steenweg op Gent en Begijnenstraat
Hoek Kunstenaarstraat en Karel Bogaerdstraat
Hoek Emile Bockstaellaan en Duikerstraat
Frans Vekemansstraat (tussen Peter Benoitplein en Nachtegaalsweg)
Korte Groenweg (naast Alchemiststeeg)
Hoek De Smet De Naeyerlaan en Houba de Strooperlaan
Pijpekop Hoornklaversgaarde
Hoek Houba de Strooperlaan en Théophile de Baisieuxstraat
Hoek Tyraslaan en Béjarlaan
Hoek Rommelaerelaan en Théophile de Baisieuxstraat
Pogge plein
Metsysstraat tussen Haachtsesteenweg en Generaal Eenensstraat
Eugène Verboekhovenplein
Hoek Diamantlaan en Milcampslaan
Generaal Meiserplein
Hoek Henri Evenpoelstraat en Jules Lebrunstraat
Daillyplein
Kolonel Bremersplein
Vaderlandsplein
Hoek Chazallaan en Paul Devignestraat
Hoek Generaal Wahislaan en Leopold III-laan
Hoek Friulilaan en Optimismelaan
Hoek Gustave Latinislaan en Charles Gilisquetlaan
Hoek Godfroid Kurthstraat en Jan-Babtist Mosselmansstraat
Hoek Louis Bertrandlaan en Ambassadeur van Vollenhovenlaan
Hoek Onze Lieve Vrouwlaan en Hendrick Consciencelaan
Jules Bordetlaan tussen Eversestraat en Galgelaan
Rotonde Huart Hamoirlaan
Hoek Haachtsesteenweg en Waterranonkelstraat
Hoek Huart Hamoirlaan en Helmetsesteenweg
Ambachtsliedenstraat (tussen Tweebruggenstraat en Visvijverstraat)
Helmetseplein
Hoek Graystraat en Waaienbergstraat
Hoek Richard Vandeveldestraat en Henri Jacobsstraat
Vredeplein
Hoek Edward Stuckenstraat en Frans Pepermansstraat
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198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248

96
96
97
97
98
98
99
99
100
100
101
101
102
102
103
103
104
104
105
105
106
106
107
107
108
108
109
109
110
110
111
111
112
112
113
113
114
114
115
115
116
116
117
118
118
119
119
120
120
121
121

Jourdanplein
Hoek Leuvensesteenweg en Oud-strijderlslaan
Levieplein
Hoek Kerkhof van Brussellaan en Franz Guillomelaan
Luxemburgplein
Meudonsquare
Jacques De Lalaingstraat en Toulousestraat
Hoek Kerselarenbergstraat en Tomberg
Hoek Willem de Zwijgerstraat en Stevinstraat
Verheyleweghenplein
Hoek Eburonenstraat en Kardinaalsstraat
Hoek Vervloesemstraat en Paul Heymanslaan
Hoek Stafhouder Braffortstraat en Tongerenstraat
Hoek Sint Lambertusstraat en Floraliënstraat
Hoek Stafhouder Braffortstraat en Tweelindenlaan
Aimé Dandoyplein
Hoek Hertogstraat en Georges en Jacques Martinstraat
Hoek Landbouwersstraat en Jourdanwijk
La Chasse
Hoek Boileautunnel en Eskadronstraat
Hoek Baron De Castrostraat en Joseph Vandersmissenlaan
Sint-Annakruispunt
Hoek Gebroeders Legrainlaan en Blauwe Vogellaan
Hoek Lotharingenlaan en Sint-Georgiusgaarde
Hoek Putdaellaan en Tervurenlaan
Hoek Théodore De Cuypersstraat en Populierenhof
Hoek Edmond Parmentierlaan en Tervurenlaan
Hoek Emile Vanderveldelaan en Kapellaan
Hoek Tervaetestraat en Pervijzestraat
Hoek Vootstraat en Weggevoerdenstraat
Sint-Lambertusplein
Koning Overwinnaarplein
Elsense Steenweg (tussen de Stassartstraat en Wayerse Steenweg
Hoek Edouard de Thibaultlaan en Jean Massartstraat
Hoek Van Aastraat en Cansstraat
Sint-Pietersplein
Juliette Wytsmanstraat (tussen Aldolphe Mathieustraat en Albert Verhaerensquare)
Eugène Flageyplein
Eugène Flageyplein
Hoek Boondaalse Steenweg en Generaal Jacqueslaan
Hoek Guillaume Stockstraat en Schepenenstraat
Hoek Malibranstraat en Korte Malibranstraat
Elsense Steenweg (tussen Vergniesstraat en Van Elewyckstraat)
Hoek Louizalaan en Dalstraat
Elyzeese Veldenstraat (tussen Kluisstraat en Van Elewyckstraat)
Hoek Generaal Jacqueslaan en Adolphe Buyllaan
Baron Albert d'Huartlaan (aan Dumonplein)
Hoek Jacques Bassemstraat en Pierre Devislaan
Hoek Schermlaan en Orbanlaan
Hoek Vorstlaan en Waversesteenweg
Hoek Grote Prijzenlaan en Hildernislaan
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249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298

122
122
123
123
124
124
125
125
126
126
127
127
128
128
129
129
130
130
131
131
132
132
133
133
133
134
134
135
135
136
136
137
137
138
138
139
140
140
141
141
142
142
143
143
144
145
146
146
147
148

Eugène Keymplein
Burchtgaarde (nabij Alfred Madouxlaan)
Hoek Théophile Vander Elststraat en Frémineurstraat
Hoek Alfred Madouxlaan en Hockeylaan
Hoek Jaargetijdenlaan en Herfststraat
Hoek Kruisboogsquare en Vinkstraat
Hoek Boondaalse Steenweg en Hogeschoollaan
Hoek Joseph Chaudronlaan en Pierre Schoonejansstraat
Triomflaan (nabij Pleinlaan)
Edward Pinoyplein
Hoek Braziliëlaan en Franklin Rooseveltlaan
Cannastraat (nabij Gentionenstraat)
Solbossquare
Hoek Gustave Demeylaan en Charles Dierickxlaan
Hoek Louisalaan en Charleroise Steenweg
Hoek Boondaalse Steenweg en Guillaume Gilbertlaan
Julien Dillensplein
Hoek Perulaan en Uruguaylaan
Sint-Denijsplein
Vriendschapsplein
Hoek Neerstalse Steenweg en Waterstraat
Jean-Baptiste de Greefsquare
Hoek Kersbeeklaan en Generaal Dumonceaulaan
Hoek Haachtsesteenweg en Middaglijnstraat
Leopold Wienerplein
Hoek Haachtsesteenweg en Philomènestraat
Heiligenborre (kruispunt)
Hoek Waterlose Steenweg en Taminesstraat
Hoek Molenstraat en Josaphatstraat
Sint Gillisbareel
François Bossuetplein
Georges Brugmannplein
Hoek Tweekerkenstraat en Sint-Joostplein
Charles Grauxplein
Hoek Leuvensesteenweg en de Liedekerkestraat
Hoek Washingtonstraat en Provooststraat
Hoek André Bertulotstraat en Internationale Doorgang
Hoek Alsembergsesteenweg en Coghenlaan
Hoek Koolbranderstraat en Koning Albert II laan
Hoek Floréallaan en Coghenlaan
Hoek Antwerpsesteenweg en Voorstadstraat
Hoek Alsembergsesteenweg en Xavier De Buestraat
Sint Lazaruslaan (tussen Victoria Reginaplantsoen en Victoria Reginalaan
Hoek Forelweg en Gemsstraat
Hoek Groenstraat en Rivierstraat
Hoek Brabantstraat en Kwatrechtstraat
Hoek Edouard Michielstraat en Achille Reisdorfflaan
Hoek Livornostraat en Kasteleinsstraat
Drievuldigheidsvoorplein
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BIJLAGE 4 : Codering
panoramische foto’s

en

lokalisatie

van

de

(Deze lijst wordt nog aangevuld)
Nr. foto's

174-190
191-206
222-231
251-269
270-285
286-302
303-318
319-337
338-355
356-371
666-678
827-840
1113-1126
372-387
389-400
401-415
416-433
450-467
469-487
488-506
507-520
521-537
538-553
554-563
564-583
584-594
595-601
602-615
620-634
635-649
650-665
666-678
679-690
691-704
705-720
721-735
736-747
748-759
760-775
776-788
789-805
808-811

Pano
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
x
35
x
36
37
38
x
39
40
41

status

opnieuw
opnieuw
goed
goed
goed
goed
goed
goed
goed
goed
goed
goed
goed180
goed180
goed
onzeker
onzeker
onzeker
opnieuw
opnieuw
goed180
opnieuw
opnieuw
opnieuw
opnieuw
opnieuw
goed
goed
goed120

N

E

50 51 07,47

4 21 13,21

50 50 09,48
50 50 10,72
50 51 39,47
50 51 19,25
50 51 14,25
50 51 09,76
50 51 01,64
50 50 58,00

4 18 50,22
4 18 42,91
4 21 25,48
4 21 30,70
4 21 25,86
4 21 21,36
4 21 13,14
4 21 10,70

50 51 20,57

4 20 44,32

50 50 48 00
50 50 45 77
50 50 43 22
50 50 40 11
50 50 34 05
50 50 29 83
50 50 21 41
50 50 24 23
50 50 31 49
50 50 36 95
50 50 43 08
50 50 43 08
50 50 47 99

4 21 04 20
4 20 58 31
4 20 56 07
4 20 52 85
4 20 44 94
4 20 39 51
4 20 28 76
4 20 27 67
4 20 35 79
4 20 40 34
4 20 46 70
4 20 46 70
4 20 52 19

50 51 16 02

4 21 23 64

50 51 05 73
50 51 03 37
50 51 31 00

4 21 02 75
4 21 01 36
4 20 49 82

Toestel
PENTAX

FotoDVD

1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3

Bruikbaar

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
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812-826
827-840
841-856
857-868
869-884
885-905
906-915
916-925
926-940
941-947
948-957
958-970
972-981
982-988
989-995
1010-1022
1023-1032
1033-1043
1044-1055
1056-1066
1067-1080
1081-1089
1090-1100
1101-1112
1113-1126
1130-1136
1137-1147
1148-1163
1164-1167
1168-1170
1171-1181
1182-1192
1193-1195
1196-1201
1202-1216
1217-1234
1235-1246
1247-1256
1257-1266
1267-1276
1277-1289
1290-1299
1300-1319
1322-1335
1336-1353
1354-1366
1367-1376
1377-1384
1385-1397
1398-1413
1414-1420

42
43
44
45
46
47
48
x
49
50
51
52
x
x
53
54
55
x
56
x
57
58
59
60
61
62
x
x
63
x
64
x
x
65
66
67
68
69
x
x
70
71
72
73
x
74
75
76
77
78
79

goed
goed
goed
goed
onzeker
opnieuw
opnieuw
opnieuw
goed
onzeker
opnieuw
Opnieuw
opnieuw!!
Opnieuw!!
goed
goed
opnieuw
opnieuw
onzeker
opnieuw
onzeker
Opnieuw
Onzeker
Onzeker
goed
goed120°
Opnieuw
opnieuw
opnieuw
opnieuw
onzeker
opnieuw
opnieuw
opnieuw
opnieuw
goed
goed
onzeker
opnieuw
opnieuw
goed
goed
onzeker
goed
opnieuw
goed
goed
goed
goed
onzeker
goed

50 51 28 58
50 51 20 88
50 51 23 37
50 51 22 20

4 20 45 37
4 20 44 29
4 20 52 91
4 20 09 00

50 51 32 60

4 20 57 20

50 51 37 30
50 50 48 44

4 21 47 95
4 21 15 36

50 50 11 08

4 20 44 35

50 51 45 63

4 24 21 69

50 49 53 89
50 49 58 64

4 22 44 55
4 22 41 36

50 50 52 95

4 24 28 39

50 50 38 72
50 50 53 57
50 50 47 99
50 50 41 42
50 49 52 78
50 49 55 09

4 25 15 73
4 25 29 80
4 25 47 54
4 26 08 45
4 23 46 42
4 23 35 59

1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3

1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
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1421-1434
1435-1442
1443-1450
1451-1460
1461-1470
1471-1476
1477-1484
100_0730-1
00_0734
1485-1498
1499-1507
1514-1518
1519-1529
1530-1543
1544-1557
1558-1570
1571-1582
1583-1593
1594-1606
1607-1617
1618-1624
1625-1633
1634-1641
1642-1650
1651-1662
1664-1675
1676-1687
1698-1709
1710-1723
1724-1733
1734-1739
1740-1742
1743-1749
1750-1755
1756-1757
1758-1763
1764-1765
1766-1769
1770-1773
1774-1777
1778-1780
1781-1784
1803-1817
1818-1832
1833-1845
1846-1861
1862-1873
1874-1891
1892-1905
1906-1918

80
81
82
83
84
85
86

goed
goed
goed
goed
goed
goed
goed

50 49 50 20
50 49 07,26

4 23 24 28
4 26 11,05

50 49 48 29
50 49 52 82
50 49 57 47

4 26 02 65
4 24 00 79
4 23 53 15

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

goed
onzeker
goed
slecht
goed
goed
goed
goed
goed
goed
goed
goed
goed
opnieuw
goed
goed
goed
goed
goed
goed
goed
goed
goed
240°
opnieuw
opnieuw
opnieuw
opnieuw
opnieuw
opnieuw
opnieuw
opnieuw
opnieuw
opnieuw
opnieuw
opnieuw
goed
opnieuw
goed
goed
Onzeker
goed
onzeker

50 51 20,17

4 23 02,06

50 50 13 90

4 23 45 15

?
50 49 25 47
50 49 17 93
50 49 05 51

?
4 22 34 42
4 22 13 79
4 22 45 71

x
100
101
102
103
104
105
106
107
108
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
109
x
110
111
112
113
114

1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3

1
1
1
1
1
1
1

1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
1 tot 3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
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1919-1932
1933-1946
701-711
712-718
719-726
907-911
912-915
916-918
919-925
926-932
933-939
940-947
948-954
955-960
961-967
968-976
977-987
988-994
995-1001
1002-1008
1009-1015
1016-1022
1023-1029
1030-1036
1037-1043
1048-1057
1058-1067
1068-1073
1074-1084
1085-1094
1095-1103
1104-1113
1114-1120
1121-1127
1128-1133
1134-1143
1144-1153
1154-1161
1162-1168
1169-1175
1176-1185
1186-1187
1188-1193
1194-1195
1196-1198
1199-1204
1205-1208
1209-1215
1216-1220
1221-1229
1949-1965

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
x
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
x
155
x
156
157
158
159
160
161
162

goed
opnieuw
goed
goed
goed
goed200°
goed120°
goed120°
goed
onzeker
goed200°
goed
onzeker
goed
opnieuw
goed
goed
goed
onzeker
goed
goed
goed
goed
goed
goed
goed
goed
goed
goed
goed
goed
goed
goed
goed
goed
onzeker
goed
goed
goed
onzeker
goed
opnieuw
goed
opnieuw
goed
goed
goed
goed
goed
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KODAK

PENTAX

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
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1966-1979
1980-1993
1994-2009
2010-2023
2024-2034
2035-2049
2050-2062
2063-2075
2076-2091
2092-2101
2112-2126
2127-2133
2135-2146
2147-2161
2162-2175
2176-2190
2191-2204
2205-2216
2217-2232
2233-2247
2267-2278
2279-2293
2294-2304
2305-2317
2318-2328
2329-2344
2345-2353
2354-2365
2366-2373
2374-2381
2382-2392
2393-2405
2406-2418
2419-2433
2434-2448
2449-2454
2456-2468
2469-2479
2480-2488
2489-2502
2503-2518
2519-2530
2531-2546
2547-2560
2561-2578
2579-2592
2593-2607
2608-2620
2621-2633
2634-2649

163
164
165
166
167
x
168
169
x
x
170
171
172
173
174
175
176
177
178
x
179
180
181
182
x
183
184
185
186
187
188
x
189
190
191
192
x
193
194
195
196
x
197
198
199
200
201
202
203
204

goed
goed
goed
onzeker
goed
opnieuw
goed
onzeker
opnieuw
opnieuw
goed
goed
onzeker
goed
goed
goed
goed
goed
goed
opnieuw
goed
goed
goed
goed
opnieuw
goed
goed
goed
goed
goed
goed
opnieuw
goed
onzeker
goed
goed
120°
opnieuw
goed
goed
onzeker
goed
opnieuw
goed
goed
goed
goed
goed
onzeker
goed
goed

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6

1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7

1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
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2650-2667
2668-2681
2682-2693
2694-2706
2707-2720
440-451
455-463
464-472
473-479
480-493
494-502
503-504
505-520
521-528
529-535
540-550
551-558
559-566
567-574
575-582
583-589
590-596
597-602
603-618
619-628
629-637
638-646
647-654
655-663
666-676
677-689
690-698
701-711
712-718
719-725
730-734
743-746
747-751
752-760
761-765
766-770
779-782
783-785
786-791
793-796
797-799
800-804
805-810
811-814
815-818
820-823

205
206
207
208
209
x
210
211
212
213
214
x
215
216
217
218
x
x
219
220
x
x
x
221
x
x
222
223
224
x
225
226
227
228
229
230
231
232
x
x
233
234
235
236
237
238
239
x
240
x
241

goed
goed
goed
goed
goed
opnieuw
goed
onzeker
onzeker
onzeker
onzeker
opnieuw
goed
onzeker
goed
goed
opnieuw
opnieuw
goed
goed
opnieuw
opnieuw
opnieuw
goed
opnieuw
opnieuw
goed
goed
goed
opnieuw
goed
goed
goed
goed
goed
goed
goed
goed
opnieuw
opnieuw
goed
goed
goed
goed
goed
goed
goed
opnieuw
goed
opnieuw
goed

KODAK

7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
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824-828
829-834
835-838
840-843
845-849
852-856
857-859
860-862
863-865
886-889
890-894
895-899
900-903
904-906

242
243
x
244
245
246
247
248
249
x
x
250
251
252

goed
goed
opnieuw
goed
goed
goed
goed
goed
goed
opnieuw
opnieuw
goed
goed
goed

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Totaal

1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
199

Toelichting bij bijlage 4: Alle genomen foto’s zijn reeds gesticht in de mate van het
mogelijke. Van de 311 potentiële panorama’s die wij ontvingen zijn er 199 op een
bruikbare manier gerealiseerd. Hierbij dienen wij echter rekening te houden dat
een deel daarvan nog te lokaliseren is – en sommige misschien niet gelokaliseerd
zullen kunnen worden. Ten tweede dienen de foto’s nog gescand te worden op
historische gebouwen en monumenten, als ook op overtredingen bij de publicatie
van herkenbare personen. Tenslotte zijn alle foto’s gesticht met de gratis software
van PTGUI, waardoor alle foto’s een watermerk dragen met het logo van PTGUI. In
eerste instantie is dit watermerk niet erg storend, op termijn echter is het
aangewezen ook in een licentie van dit programma te voorzien zodat de foto’s op
zichzelf komen te staan.
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