
 

In tijden van globalisering: Verkenning van een gekrompen
wereld
Citation for published version (APA):
Colenbrander, B. J. F. (2005). In tijden van globalisering: Verkenning van een gekrompen wereld. In R. Brons, J.
Rodermondt, & G. Wallagh (Eds.), Een cultuur van ruimte maken : ontwerpen aan geschiedenis (pp. 63-65).
(Stimuleringsfonds voor Architectuur; Vol. 3). Stimuleringsfonds voor Architectuur.

Document status and date:
Published: 01/01/2005

Document Version:
Publisher’s PDF, also known as Version of Record (includes final page, issue and volume numbers)

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/en/publications/bc7b83a1-ad3b-4475-9a5b-84cc879a3925


Er is internationaal een opleving in de belangstelling voor cartografie en 
het produceren van atlassen. Het in kaart brengen van territoria is al lang
niet meer de enige functie van cartografie. In plaats van nieuwe werelden 
te verkennen, is het nu een middel tot verdieping van de kennis van speci-
fieke gebieden. Architectuurhistoricus Bernard Colenbrander, hoogleraar
Architectuurgeschiedenis en –theorie aan de TUE verkent in samenspraak
met Michael van Gessel, Lodewijk van Nieuwenhuijze, Robert Broesi en
Jaap Modder de hedendaagse betekenis van het medium.

De oude Grieken meenden dat de kosmos de vorm had van een bol en dat 
de hemel daarvan het buitenste omhulsel was, zelf door niets gedragen. Het
fenomeen globalisering bestond destijds nog niet als zodanig. Wie de wereld
binnen bereik wilde brengen, deed dat door zich in gedachten een voorstelling
te maken van deze wereldorde, bestaande uit die door een zwevende hemel
omsloten bol. Vanaf ongeveer de vijftiende eeuw werd de mythische vorm van
de kosmos geleidelijk aan afgebroken en vervangen door een voorstelling die
op feitelijke waarnemingen was gebaseerd. De wereld werd vanaf dat moment
niet alleen denkbeeldig, maar vooral daadwerkelijk verkend. De verkenning
was alleen maar het begin. Men veroverde letterlijk onbekende onderdelen 
van een wereld overzee en eigende zich deze toe. Uit den vreemde kwamen
roofschatten mee terug, en ook de kaart waarop de geografie van het nieuwe
gebied was weergegeven. Die kaart diende niet alleen de registratie, maar 
was evenzeer een soevereiniteitsaanspraak. Door middel van de kaart werd
het gebied gekoloniseerd. Ze diende als machtsinstrument, gehanteerd door
een kennelijk rusteloos, niet aan huis of haard gebonden menstype.
Voortgedreven door verlangen naar het vreemde was omstreeks 1600 de helft
van de wereld ontsloten en omstreeks 1800 viervijfde. Nog weer tweehonderd
jaar later was het project van de toe-eigening van de wereld voltooid. We
weten alles, we zijn overal geweest en we kunnen overal komen, of beter
gezegd: terugkomen, want we waren er al.
De Duitse filosoof Peter Sloterdijk heeft recentelijk een nieuw boek aan 
zijn reusachtige oeuvre toegevoegd, dat gewijd is aan de voltooiing van het
globaliseringproces: Im Weltinnenraum des Kapitals. In dat boek is het 
einde van de globalisering uiterst beeldend beschreven: ‘Es gehört zu den
atmosphärischen Effekten der Aufklärung am Ende des 20. Jahrhunderts, daß
die Geheimnisreserven der Erde als Erschöpfbar empfunden werden. Damit
kommt die These des Kolumbus, der navigierbare Planet sei klein, pragmatisch
an ihr Ziel. Wenn die entdeckte Welt anfangs ins Unermeßliche zu wachsen
schien, schrumpft sie mit dem Abschluß des Zeitalters zu einem kleinen Ball,
zu einem Punkt, zusammen.’1

De wereld krimpt ineen tot een punt. Op slag is daarmee het idee van een
deels onbekende en onbetreden buitenwereld achterhaald. De wereld veran-
dert in een interieur (Weltinnenraum) waarin afstand niet of nauwelijks meer
bestaat. ‘Der Weltinnenraum des Kapitals ist keine Agora und keine Verkaufs-
messe unter offenem Himmel, sondern ein Treibhaus, das alles vormals Äußere
nach innen gezogen hat.’2 Het interieur van Sloterdijk is een kristallen paleis,
een broeikas, die het hele oppervlak opvult van een sinds Columbus tot mini-
male proporties verkleinde wereld. 
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1. Peter Sloterdijk, Im Weltinnenraum des

Kapitals (2005), p. 159.

2. Sloterdijk (2005), p. 26.



Wat betekent dit voor de actualiteit van het maken van een atlas? Wanneer 
de geografische kaart en de atlas genetisch bepaald zijn door hun imperialisti-
sche, kolonialistische voorgeschiedenis, hebben ze dan niet hun zin verloren
nu er niets meer te koloniseren valt? Is het daarom niet heel adequaat dat de
recentelijk verschenen Limes Atlas juist het Belvedere-stempel draagt? Daar-
mee wordt geaccentueerd dat het maken van een atlas geen actie is met
avantgardistische pretentie, maar een daad die vervuld is van anachronisme,
zonder constructieve betekenis voor de actualiteit. Of staat dat nog te bezien?
Het maken van een kaart blijkt nu meer doelen te dienen dan alleen de expan-
sie van het universum. Het perspectief en de doelstelling van de cartografie
omkerend, kan juist ook het begrip omtrent een innerlijke structuur geholpen
zijn met de fabricage van een geografische voorstelling. In dat verband is het
opmerkelijk dat Sloterdijk een rechte lijn trekt tussen de betekenis van het
globaliseringsproces en de strekking van het psychoanalytische onderzoek van
Sigmund Freud. Toen Freud naam maakte als ontdekker van het onbewuste,
beleefden ook de wedloop om de verovering van de aardpolen en de explora-
tie van de laatste witte vlekken in Afrika een hoogtepunt.3 Dat is geen toeval,
volgens Sloterdijk. De naar buiten gerichte onderzoekende blik kan tegelijker-
tijd en met evenveel profijt naar binnen worden gekeerd, bij wijze van intro-
spectie sur place. 

Bevrijdend en bedreigend

De verkenning van het innerlijk leven lijkt, inclusief de freudiaanse connotatie,
dezer dagen nog steeds urgent te zijn, ook al zijn de ruimtelijke grenzen van
globalisering bekend. Wellicht is ze in de omgang met de ruimtelijke orde zelfs
belangrijker dan ooit. “Het is onthutsend om mee te maken dat men in het
landschap zomaar tot actie overgaat zonder ook maar iets te weten over ge-
schiedenis en plek”, zegt Michael van Gessel. Hij maakt in zijn praktijk een
blinde bereidheid om te handelen mee, waarbij zonder meer over iedere geo-
grafische of historische weerstand heen wordt gewalst. De beschikbaarheid
van kaarten helpt in dat geval om inzicht te krijgen in het landschap – en dat
soort inzicht is niet achterhaald door de woorden van Sloterdijk. Volgens Van
Gessel moet ‘een kaart of een atlas hetzelfde effect beogen als het omdraaien
van een schilderij. Ze laten zogenaamd bekend terrein op een andere manier
zien. Kaarten en atlassen moeten bevrijden.’ 
Als kaarten het vermogen wordt toegedicht om te ‘bevrijden’, komt hun tra-
ditionele functie, het bevestigen van een soevereiniteitsaanspraak, flink onder
druk te staan. Ze ontwikkelen zich in hun eigen tegendeel: van constructief 
bij een naar buiten gerichte beweging veranderen ze in subversief bij een 
naar binnen gerichte beweging. De bevrijdende manoeuvre maakt ze potenti-
eel tot een uiterst interessant hulpmiddel bij het ontwerpproces – en niet
alleen daarbij. 
De vraag is dan wat voor functie ze precies kunnen vervullen in dat ontwerp-
proces. Zijn kaarten een planningsinstrument? Lodewijk van Nieuwenhuijze
benoemt ze wel als zodanig in ons gesprek en ziet ze als een middel dat 
vooral op de regionale schaal functioneert. Een kaart kan door de selectie van
wat getoond wordt en wat weggelaten is nauwkeurig een opgave definiëren.
Dat maakt ze echter nog niet tot een instrument: een kaart, als registrerend
hulpmiddel, houdt precies daar op waar het ontwerpinstrument begint met de
hervorming van de plek. 
Als registrerend hulpmiddel is de kaart al machtig genoeg, zo bewijst ook 
het verhaal dat Robert Broesi vertelt. Bij de voorbereiding van de Vijfde Nota
droeg hij met zijn bureau MUST kaarten aan gebaseerd op satellietopnamen,
die de Nederlandse suburbanisatie in beeld brengen. Het beeld van deze wer-
kelijkheid week echter af van wat de bestuurders en planners het liefst zagen.
Daarom werd de weergave van de uitdijende bebouwing net zolang gemani-
puleerd tot het schrikbarende effect geapaiseerd was. 
Het feit dat een kaart zo selectief kan worden ingericht dat ongewenste 
toestanden niet meer lijken te bestaan, maakt de cartografie zeer bruikbaar 
bij de fabricage van een ontwerp, maar evenzeer tot een geschikt wapen voor
het openbaar bestuur. Alleen door te selecteren uit de werkelijkheid kan een
weg naar voren worden aangegeven; dat is niet vanzelfsprekend een perversie,
maar veeleer een demonstratie van empirisch handelen. 3. Sloterdijk (2005), p. 173.
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“Voor de appreciatie van kaarten hoeft men niet te lezen”, zegt Jaap Modder,
“en dat is een voordeel in deze tijd”. “Ze sluiten aan bij onze huidige, zeer 
visueel ingestelde samenleving”, vult Van Nieuwenhuijze aan. Toch weten ze
beiden geen voorbeeld te noemen van een recentelijk gemaakte atlas die 
met enig succes bij het openbaar bestuur werd gepresenteerd en nadien door-
werking kreeg in het beleid. De KAN-atlas bijvoorbeeld, is niet geland in het
bestuurlijk circuit, meldt Modder. Alleen in vakkringen in binnen- en buitenland
is de uitgave met enthousiasme onthaald. Over het plan om tot een wateratlas
te komen, vertelt Van Nieuwenhuijze dat het maar niet lukt om daarvoor een
opdrachtgever te vinden. Hij spreekt van een institutionele blokkade: elk
waterschap hanteert zijn eigen methode en heeft geen behoefte aan een 
overzicht op een hoger schaalniveau. 
Hoewel ze uitstekend passen bij de zeden en gewoonten van een beeldcultuur
en ze bij uitstek manipuleerbaar zijn, spelen kaarten en atlassen nauwelijks
een rol in besluitvormingsprocessen. Het zijn analyse-instrumenten om het
vraagstuk van de werkelijkheid in een integraal verband te kunnen beoordelen.
Juist vanwege die kwaliteit worden ze door het bestuur ook vermeden.
Bestuurders zijn uit op enkelvoudige, zeer aan het moment gebonden infor-
matie, in tekst en beeld; de omschrijving ‘hapklare brokken’ valt zelfs. Kaarten
en atlassen beogen juist het tegenovergestelde en kunnen daarom alleen bij
toeval een rol toebedeeld krijgen bij de opstelling van een bestuurlijk gedra-
gen ruimtelijk perspectief. 

Atlas, survey, datascaping…

Miskend door het openbaar bestuur lijken de levenskansen van de kaart als
afzonderlijke projectie en de atlas als thematisch georganiseerde verzameling
daarvan er niet goed voor te staan. De Weltinnenraum wordt bij voorkeur
gevuld met de hapklare brokken die het openbaar bestuur van de ene plaats
naar de andere verschuift. Dat maakt echter niet noodzakelijkerwijs een einde
aan de atlas als kritisch, bevrijdend medium. Om het wat overspannen te zeg-
gen: door de geografische introspectie die voor het maken van een atlas wordt
uitgevoerd, kan het landschap zich opladen tot een zekere zelfstandigheid en
zo weerbaar worden tegen absurde interventies van buitenaf, hoe hoog of laag
het openbaar bestuur ook springt. 
De atlas kan des te beter voor die min of meer subversieve rol worden toe-
gerust, wanneer de inhoud van een atlas eens goed tegen het licht wordt
gehouden. Wat maakt een atlas tegenwoordig eigenlijk tot een atlas? Is dit
een verzameling geografische kaarten zonder meer, net als vroeger? Er is
reden om de definitie op te rekken. Ontwerpers zoeken naar nieuwe combi-
naties van informatie- en inspiratiebronnen, om recht te doen aan hun verlan-
gen naar een verbeelde, realistische complexiteit. Modder toont in dit verband,
in aanvulling op de KAN-atlas, de uitgave LA Now: een publicatie die een 
ver opgerekte versie van het klassieke survey is. Het actuele woord is data-
scaping: de combinatie van informatie afkomstig uit verschillende disciplinaire
achtergronden, samengebracht in uiteenlopende media, van kaart tot foto.
‘Zelfs de vertrouwde Bos Atlas evolueert in deze richting’, stelt Modder.  
De wederopstanding van het survey, in de gedaante van datascaping, lijkt 
ook om een andere reden toepasselijk te zijn. Uitgerekend het schoolvoor-
beeld van een succesvol survey, het legendarisch geworden regionale plan
voor New York uit 1929, ontstond als een filantropische onderneming, op-
zettelijk los gehouden van het openbaar bestuur, zij het ondersteund door 
een visionaire zakenelite. Wonderbaarlijk afzijdig blijvend van de grote 
mensenwereld waar de beslissingen werden genomen, bereikte het plan de
dagelijkse werkelijkheid met omwegen en vertraging. Dit voorbeeld zou ons
aan het denken moeten zetten over de manier waarop wijzelf werken aan
ambitieuze ruimtelijke toekomstplannen. 
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