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A map says to you, “Read me carefully, follow me 

closely, doubt me not.” It says, “I am the earth in 

the palm of your hand. Without me, you are lost 

and alone.” And indeed you are. Were all the 

maps in this world destroyed and vanished un-

der the direction of some malevolent hand, each 

man would be blind again, each city be made a 

stranger to the next, each landmark become a 

meaningless signpost pointing to nothing. Yet 

looking at it, feeling it, running a finger along its 

lines, it is a cold thing, a map, humourless and 

dull, born of calipers and a draughtsman’s board. 

The coastline there, that ragged scrawl of scar-

let ink, shows neither sand nor sea nor rock; it 

speaks of no mariner, blundering full sail in wake-

less seas, to bequeath, on sheepskin or a slab 

of wood, a priceless scribble to posterity. This 

brown blot that marks a mountain has, for the 

casual eye, no other significance, though twenty 

men, or ten, or only one, may have squandered 

a life to climb it. Here is a valley, there a swamp, 

and there a desert; and here is a river that 

some curious and courageous soul, like a pencil 

in the hand of God, first traced bleeding feet.

“

”
Beryl Markham, West with the Night, 1983
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Het onderzoek dat voor u ligt poogt vanuit verschillende richtingen een fenomeen te duiden dat alom 
tegenwoordig is in onze samenleving. Het heeft betrekking op een concept dat bepalend is voor de wijze 
waarop wij ons wereldbeeld vormen, de mate waarin politiek en bestuur beleid formuleren maar vooral 
hoe we letterlijk en figuurlijk richting denken te geven aan en binnen de wereld om ons heen. De kaart van 
land of stad is daarbij het instrument. Cartografie de conceptuele benaming van het fenomeen. 

Want de kaart laat zijn eigen waarheid zien. Er zijn tal van voorbeelden aan te wijzen waarbij de kaart een 
nadrukkelijke politieke keus weergeeft. De Israëlische ‘A Carta Nature Reserves Map uit 2007’, bijvoor-
beeld, ziet er op het oog onschuldig uit. Zachtgeel vlijt de kust zich tegen het frisgroen van de heuvels, 
doorsneden door het dieppaars, de kleur voor ‘300 m. onder de zeespiegel’, van de Jordaanvallei. Grillig 
gevormde steden worden door een overzichtelijk netwerk van wegen verbonden. Een gestileerd boom-
pje duidt de natuurreservaten aan. Pas bij beter kijken komt de vervreemding: waar zijn de Palestijnse 
gebieden? Waar is de Groene Lijn en waar de muur? De A-zones (volledige Palestijnse autonomie) blijken 
vrijwel onzichtbaar gearceerd. Als eilandjes drijven ze in de grote zee van Israël. De rest ontbreekt. 

De interessante vragen die hieruit voortkomen gaan over de mate waarin de ‘realiteit’ daadwerkelijk kan 
worden gerepresenteerd of vastgelegd en de mate waarin de kaart kan werken als ‘objectieve basis en af-
spiegeling’ voor bestuur en beleid. Pertinente vraag die ontstaat is in welke mate de kaart van de stad (en 
haar statistieken) recht doen aan de realiteit. Kritieken die bestaan op de tweedimensionale cartografische 
representatie hebben met name betrekking op het gevaar te komen tot een dogmatisch foutieve probleem-
signaleringen en de uitwerking die dit heeft op de bewoners van de stad. Het werkt sociaal constructief.

Deze kritiek komt in het geografisch debat tot uiting onder de breed gedragen noemer critical cartography. 
Kern binnen dit debat is de idee dat kaarten subjectief geladen zijn – ze zijn afhankelijk van plaats en tijd 
en zijn daarmee een sociaal construct. Het onderwerp van een kaart weerspiegelt een keuze, net als de 
schaal, de projectie, de oriëntatie, de gebruikte symbolen, de legenda, de kleuren, de titel en de naam. De 
idee dat er een objectieve cartografie zou bestaan, ontkent het element keuze en negeert de aannames die 
aan iedere keuze ten grondslag liggen. De meeste gebruikers van kaarten zien cartografie echter als een 
wetenschap, een knappe oefening in precisie die door moderne technologische vorderingen steeds beter 
wordt. Deze benadering is misleidend en problematisch. De beperkingen van een kaart zijn niet alleen 
technisch en niet-controversieel; de problemen stijgen uit boven praktische zaken, als welke schaal of 
projectie moet worden gebruikt en omvat andere vragen.

In de noemer ‘kritische cartografie’ zit vanzelfsprekend het woord ‘kritiek’. Kritiek moet hier niet opgevat 
worden als het zouteloos afgeven op dat wat is maar als een onderzoek naar de aannames die bestaan bin-
nen een bepaald kennisveld (Crampton & Krygier, 2006). Het onderzoekt de gronden en kennis op basis 
waarvan onze besluitvorming plaatsvindt, ten tweede onderzoekt het de relatie tussen macht en kennis 
vanuit haar historische achtergrond en ten derde biedt het weerstand, uitdaging of verwerpt het onze 
categorieën van het denken.

Het is relatief gemakkelijk om kaarten te zien als representationele modellen van de werkelijkheid, maar 
het is belangrijk te realiseren dat kaarten conceptuele modellen zijn die de essentie van een gegenerali-
seerde waarheid bevatten. Deze waarheid, die het tentoonspreidt, heeft, historische gezien, in belangrijke 
mate bijgedragen aan het beeld en de betekenis die wij hebben ontleend aan deze wereld alsmede het 
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handelen dat daaruit voortkwam. 

Kaarten representeren zaken die wij zelf in de regel niet hebben waargenomen. De realiteit die de kaart 
ons aanreikt is een realiteit die zichzelf aannemelijk heeft gemaakt. Dat betekent daardoor nog niet dat het 
de realiteit is. Het is een realiteit die geconstrueerd is door een accumulatie van gedachten en arbeid in het 
verleden, verworden tot ‘kennis’ en waarheid. De kaart inschrijft hierdoor (het codeert) een waarheid en 
daarmee een identiteit. De kaart heeft hierdoor een onvermijdelijke machtscomponent. 

De kaart krijgt dit voor elkaar door een gedegen systeem van afspraken en codes, gekoppeld aan tal van 
instituten in de samenleving waardoor het verwordt tot een soort geografisch afsprakenregister waaraan 
waarde kan worden ontleend. De betekenis van de kaart verschuift hierdoor van navigatieinstrument naar 
producent van een wereldbeeld. De kaart construeert – niet reproduceert – de wereld.

Bovenstaande is het werkgebied van de kritisch cartografen. 

Kritisch cartografen zien kaarten als onderdeel van power-knowledge structuren. Het verbindt de kaart 
en haar geografische kennis aan macht en dat maakt het politiek. Het kritische cartografisch discours is 
met name opgekomen aan het einde van de jaren tachtig, als onderdeel van de postmoderne dominantie 
in het wetenschappelijk discours en als reactie op het absolute, modernistische karakter van de klassieke 
cartografie. De idee kwam op dat kaarten niet langer beschouwd konden worden als objectief wetenschap-
pelijke producties. In de klassieke cartografie werd de kaart nog gezien als een correct relationeel model 
over het aardoppervlak. De aannames die bestaan zijn dat de objecten op de wereld ‘echt’ zijn en ‘objectief’ 
en dat zij los bestaan van de relatie met de kaartmaker, dat hun realiteit kan worden vastgelegd in wiskun-
dige termen, dat systematische observatie en meting leiden tot de enige waarheid in de cartografie en dat 
deze waarheid onafhankelijk kan worden geverifieerd. In deze opvatting is de artistieke waarde van de 
kaart teruggebracht naar enkel wetenschappelijke waarheidsvinding. 

Kritisch cartografen, echter, zien kaarten als sociaal geconstrueerde perspectieven op de wereld, in plaats 
van neutraal of ‘waardevrije’ representaties. Kaarten laten zaken wel zien, maar laten ook zaken weg: 
de zogenaamde stiltes. De filosofische notie van ‘stilte’ wordt begrepen als een positief bewuste keuze, 
niet als een passief gebaar. De stilte is dan ook een actieve menselijke handeling. De stilte moet begrepen 
worden als bewust weggelaten verschijnsel met als doel het verhaal dat de kaart wil vertellen verder te 
verexpliciteren. De stilte is een cultureel specifieke keus in de taal die door de kaart gesproken wordt.

De kaart heeft hierdoor macht. Voor Foucault is de kaart al eerder geaccepteerd en erkend als een instru-
ment voor meting, onderzoek, examinatie en dwang. In zijn optiek draagt de cartografie de staat een enor-
me hoeveelheid informatie aan waarmee de staat, vanuit haar strategische positie, in staat is de informatie 
aan te wenden voor haar eigen belang. Door de geschiedenis heen is de staat vaak in staat geweest om haar 
eigen belang en wil op te leggen aan de cartografen die daarmee het wereldbeeld complementeerden, vol 
met de ‘stiltes’ die tegemoetkwamen aan haar belang. 

Cartografie weergeeft een norm die is genormaliseerd. In fabrieken standaardiseren we de productielij-
nen, in de natuurkunde stellen we (standaard) formules op, in de cartografie standaardiseren we onze 
beelden van de wereld. In het kaartbeeld zijn de natuur en de differentie gereduceerd tot een grafische 
formule. Juist deze generaliseringen en normaliseringen van de wereld om ons heen, de vereenvoudiging 
van de complexe werkelijkheid, herbergt gevaar in zich. De effecten van abstracties, uniformiteit, herhaling 
en verbeelding in het creëren van mental structures en discoursen over de wereld zouden kunnen worden 
onderschat – ze laten namelijk niet langer ruimte voor andere opvattingen over de wereld simpelweg om-
dat ze al dominant en normatief zijn.

Naast de kritiek binnen de kritische cartografie, die voornamelijk gaat over macht, bestaat ook een meer VII



filosofische kritiek die gaat over de ‘onmogelijkheid tot representatie’. Deze kritiek zien we terug bij Gilles 
Deleuze en Felix Guattari. Zij hanteren vooral een kritiek op het eenheids- of totaliteitsdenken. De kritiek 
richt zich op de impliciete aanname in het westers denken, dat alles als absoluut ziet. Het gaat altijd uit van 
staticiteit. Deleuze en Guattari zetten hier het proces van worden tegenover en pleiten voor een sterkere 
erkenning van de dynamiek van het bestaan. Dit omdat staticiteit alles opvat in binaire tegenstellingen wat 
weer leidt tot subjectificering en daarmee onderdrukking. De kaart wordt hierdoor retorisch van aard, 
het bevestigt zichzelf doordat het alles dat het zien laat als absoluut weergeeft. Het retorische karakter 
komt voort uit de pretentie een waarheidsgetrouwe afspiegeling van de werkelijkheid te zijn, een die zo 
natuurlijk aanvoelt dat er geen geen ruimte is vragen erover te stellen, maar vooral geen noodzaak creëert 
hieromtrent vragen te stellen. Dit terwijl het vraagstuk van de representatie in het werk van Deleuze en 
Guattari veel aandacht krijgt en dit het leidende mechanisme is dat ten grondslag ligt aan de werking van 
de kaart. De grootste vraag is immers of we de werkelijkheid zoals deze zich aan ons voordoet eigenlijk 
kunnen vastpakken en vastleggen. Met andere woorden: kunnen we de werkelijkheid representeren wan-
neer de wereld dynamisch is, rizomatisch en in een constant proces van worden – zoals Deleuze en Guat-
tari aangeven.

Om hier fundamentele vragen bij te stellen en de bewustwording hieromtrent te vergroten, heeft binnen 
het kritische cartografisch debat een groep zich, naast de theorie, toegelegd op het bevrijden van het reto-
rische en quasi objectieve karakter dat de kaart in zich heeft. Dit kunnen we samenvatten onder de noemer 
subversieve cartografie.  Dit vindt met name in de meer artistieke hoek plaats. De rol van de ‘kunst’ hierbij 
mag duidelijk zijn: door wetenschappelijk theoretische inzichten te koppelen aan visuele kunsten kunnen 
dominante paradigma’s omver geworpen worden. Kunst dient in die zin als meervoudig interpreteerbare 
vorm, als tegenhanger van de enkelvoudige mededeling die doorgaans aan te treffen is in wetenschappe-
lijke teksten. Kunst laat dus ruimte voor meervoudige interpretatie en heeft hierdoor de mogelijkheid in 
zich mensen te laten twijfelen aan de aannames die bestaan rondom een bepaald denkbeeld – precies dat 
wat Crampton & Krygier (2006) stellen wat de rol van kritiek zou moeten zijn.

In dit onderzoek is een dergelijke poging ondernomen. 30 Nijmegenaren zijn uitgerust met een GPS trac-
ker om op die wijze bewegingen, routes, knooppunten en netwerken vast te kunnen leggen. Technieken die 
daarbij gebruikt zijn gaan over het loskoppelen van vanzelfsprekendheden die toebehoren aan reguliere 
cartografische conventies, het inzetten van nieuwe technieken om een representatie te bewerkstelligen of 
het exclusief focussen op een bepaalde eigenschap van stedelijke landschappen. Wat hierdoor is ontstaan 
is een dynamische kaart van Nijmegen. Dit laat zien dat we ons dagelijks door grenzen en entiteiten voort-
bewegen en dat de statische representatie zoals we deze kennen een slaappatroon weergeeft – in ieder ge-
val niet de dynamiek die ons handelen eigen is. Ook wordt op deze wijze het wordingsproces weergegeven.

Wat uit dit alles kan worden opgemaakt is dat cartografie meer rekening zou moeten houden met individu-
ele patronen, stromen en routes en de wijze waarop dit correleert met andere netwerken. Cartografie als 
discipline moet ruimte laten voor mutaties in gehanteerde technieken en overtuigingen om zo tegemoet te 
kunnen komen aan het problematische karakter waardoor het wordt gekenmerkt wanneer een monopolie 
op representatie bestaat. Want uiteindelijk vormt het de basis voor bestuur en beleid en is het bepalend 
voor dominante politieke discoursen en overtuigingen, en daarmee uiteindelijk de publieke opinie. Nieu-
we technieken die heden ten dage bestaan of in opkomst zijn hebben de mogelijkheid in zich een nieuwe 
kijk op cartografie te bewerkstelligen. De beweging is al te constateren en deze technieken staan juist nu 
nog in de kinderschoenen. Daarom is het zaak deze technieken niet alleen te zien als interessante nieuwe 
mogelijkheid als onderdeel van een technologische revolutie maar daarbij ook kenbaar te maken dat dit 
ook verandering in ‘betekenisgeving’ teweeg kan en wellicht moét brengen. Hiermee wordt het retorische 
karakter van de cartografie bedwongen en kan toegewerkt worden naar een dynamische en wordende 
cartografie. Want de kaart van de stad, haar representatie, moet niet voorafgaan aan het territorium. Het 
territorium, menselijk en dynamisch, wordend en niet statisch, moet de basis zijn voor de kaart.
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Eindelijk, klaar! Maar ook: helaas... Na maanden van intensieve en interessante dagen werken aan, in be-
ginsel, de laatste scriptie die ik geschreven heb, is wat er overblijft voornamelijk een dubbel gevoel. 

Eindelijk! Want: niets fijner dan het afronden van een complexe opdracht die bepalend is geweest voor de 
wijze van invulling van de dagen in het afgelopen jaar. 

Maar ook: helaas... Want is het nu echt voorbij met het studentenleven en alle deugden die daarbij horen? 

Meer dan een jaar geleden benaderde Henk van Houtum mij met de vraag mijn masterscriptie te wil-
len schrijven met de toen nog als werktitel geldende naam ‘de ongedeelde stad’. Het onderzoek zoals dat 
voor ogen stond zou een spannende combinatie kunnen worden van theorie, filosofie en beeld waarbij de 
onconventionele aanpak leidend zou zijn. Niet wéér een rapport over segregatie en alle perikelen daar-
omtrent, maar een rapport dat aandacht zou besteden aan de onderliggende dynamiek van dergelijke 
constateringen. Die onderliggende dynamiek werd de leidraad en de kaart van de stad zal voor mij nooit 
meer hetzelfde zijn (net als tal van andere kaarten). 

In samenwerking met LUX Nijmegen, Henk van Houtum en andere leden van de onderzoeksgroep, is een 
onderzoek opgezet dat vanaf het eerste idee zelf doorontwikkeld is. De ontwikkeling van het programma 
rondom het thema ‘de ongedeelde stad’ heeft met regelmaat een andere wending gekregen waarbij gepro-
beerd is de oorspronkelijke onconventionele aanpak leidend te laten zijn. Met het eindresultaat voor me, 
kan ik oprecht zeggen dat het onderzoek op genoemde vlakken positief heeft uitgepakt en dat het geleid 
heeft tot inzichten waarvan ik voorheen überhaupt niet wist dat ze konden bestaan. 

Het schrijven van de scriptie heeft mij wederom bevestigd in de studiekeuze die voorheen gemaakt is: 
sociale geografie laat ruimte om werkelijk ieder onderwerp dat verbintenis heeft met de stad en haar 
inwoners te onderzoeken. In de scriptie zijn dan ook denkbeelden te vinden die veel verder reiken dan 
de sociale geografie alleen. Dat alleen al maakt het tot een fascinerende studie. Daarnaast is het een genot 
geweest om wederom de stad als onderzoeksobject te mogen gebruiken: er gaat niets boven die complexe 
en dynamische plek waar uiteindelijk het merendeel van de mensheid haar leven vormt. 

Zoals gebruikelijk lijkt, heeft het schrijven van de scriptie met regelmaat gezorgd voor enkele hoofdbre-
kens. Dankzij het enthousiasme van Henk van Houtum en Allard Koers (LUX) zijn deze hoofdbrekens ver-
worden tot kansen om het project te brengen tot op het punt waar het nu gekomen is. De input, feedback 
en kritieken die zijn geleverd hebben geleid tot reflectie, verfijning en verbetering van de scriptie. Zonder 
hen was dit project niet op deze wijze tot uitvoering gekomen en daarvoor ben ik ze zeer erkentelijk. 

Is dan ‘eindelijk’ of ‘helaas’ het gevoel dat overblijft aan het einde van deze periode? Waarschijnlijk is het 
tweeledig. Helaas, want het betekent het einde van mijn studententijd en het behoeft weinig uitleg dat dit 
waarschijnlijk een van de meest fascinerende periodes uit het leven is. Maar ook: eindelijk. De afronding 
van deze scriptie betekent het zetten van een volgende stap in het leven. Ik zie er naar uit om een nieuwe 
uitdaging aan te pakken en ben benieuwd naar wat komen gaat. 

Dank naar allen die op welke wijze dan ook een bijdrage hebben geleverd aan het doen laten slagen van dit 
project en daarmee deze masterscriptie. Iedereen: bedankt!
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afbeelding 1.1
de kaart van Nijmegen en omgeving

500 meter



1.1 Achtergrond

“Na de Zesdaagse Oorlog in 1967 was Israël de Westoever, Oost-Jeruzalem, Gaza en de Golanhoogte rijker. 
De Groene Lijn, die vanaf 1948 de grens met Jordanië had gevormd, verdween van de kaart. Veertig jaar 
later is de verwarring over grenzen en grondgebied nog net zo groot als in 1967. Elke kaart is immers een 
politiek statement. De bruikbaarheid is daaraan ondergeschikt.

Hij ziet er zo onschuldig uit, de Israëlische ‘A Carta Nature Reserves Map uit 2007’. Zachtgeel vlijt de kust 
zich tegen het frisgroen van de heuvels, doorsneden door het dieppaars, de kleur voor ‘300 m. onder de 
zeespiegel’, van de Jordaanvallei. Grillig gevormde steden worden door een overzichtelijk netwerk van 
wegen verbonden. Een gestileerd boompje duidt de natuurreservaten aan. 

Pas bij beter kijken komt de vervreemding: waar zijn de Palestijnse gebieden? Waar is de Groene Lijn en 
waar de muur? De A-zones (volledige Palestijnse autonomie) blijken vrijwel onzichtbaar gearceerd. Als 
eilandjes drijven ze in de grote zee van Israël. De rest ontbreekt. Geen spoor van de muur of de Groene Lijn, 
hoewel de kaart nog geen half jaar oud is (Bukhari, 2007)”.

Bovenstaande werd door Anna Bukhari geschreven, in de Groene Amsterdammer, eind 2007. Het weer-
spiegelt de keuzes die de cartograaf moet maken en reflecteert het politieke nut of doel dat een kaart in 
zich kan hebben. 

Cartografie is politiek. Cartografie is verbonden aan macht. 

En dat terwijl een kaart, voor velen, een kaart is. De meeste mensen hebben deze ervaring: kaarten geven 
detail en structuur aan onze directe omgeving en laten zien hoe ons woongebied in een wijdere context 
(omgeving) past. We denken dus dat we weten wat een kaart is en hoe die eruit moet zien. Bij een kaart 
hangen doel en vorm nauw samen, ze geven elkaar betekenis (Black, 2003). Er zijn echter andere doe-
len, andere vormen en andere tijden die de betekenis van de cartografie constant gewijzigd hebben. De 
definitie van een kaart in de westerse wereld aan het begin van de eenentwintigste eeuw is niet zo zeker 
meer. De steeds verdergaande digitalisering van de wereld leidt ertoe dat de papieren variant (wat altijd 
de leidende variant was) steeds meer verdrukt wordt door kaarten op beeldschermen, gesteund door de 
opkomst van GIS technologieën en populaire programma’s zoals Google Earth, Maps of Streetview. 

Dankzij de computer is het verschil tussen een cartograaf en een grafisch ontwerper naar verhouding klein 
geworden. Daarnaast zijn kaarten vele malen interactiever geworden door de mogelijkheid verschillende 
databestanden aan elkaar te koppelen. Denk hierbij aan de links tussen Google Earth en Wikipedia, You-
tube, Panoramia en vrij toe te voegen content van derden. Gesteld kan zodoende worden dat de cartografie 
aan het einde van de twintigste eeuw (sterk doorgezet in het begin van de eenentwintigste eeuw) een 
socialiseringsproces doormaakt wat in de geschiedenis nog niet is vertoond (Farman, 2008). 

Dit socialiseringproces wordt begeleid door een fundamentele discussie in de wetenschap die de laatste 
decennia gaande is. Deze discussie kan wellicht het best verduidelijkt worden aan de hand van voorbeel-
den die bevestigen dat een kaart zeker niet per definitie een kaart is. De maker van een kaart bepaalt wat 
er op een kaart te zien is en hoe. Dit gebeurt over het algemeen met een bepaald publiek voor ogen, een 
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wegenkaart geeft niet dezelfde informatie als een wandelkaart. En minder onschuldig kan ook. De Engel-
sen gebruikten tijdens de koloniale tijd kaarten met de verspreiding van de tseetseevlieg in Afrika om de 
Fransen te vertragen. De verspreiding aangegeven op de kaarten klopte wel, maar de kaart gaf geen infor-
matie over de aantallen vliegen. Verder kennen we allemaal de discussies over eurocentrisme van onze 
wereldkaart met Europa in het midden en relatief te groot afgebeeld. In China of de VS is de kaart anders 
gecentreerd. 

Een illustratie van dit probleem wordt aangegeven door Wilbur Perlot door een scene uit Blackadder aan 
te halen (Perlot, 2009):

Blackadder: Now, where the hell are we?

George: Well, it’s difficult to say, we appear to have crawled into an area marked with mushrooms.

Blackadder: [patiently] What do those symbols denote?

George: Pfff. That we’re in a field of mushrooms?

Blackadder: Lieutenant, that is a military map, it is unlikely to list interesting flora and fungi. Look at the 
key and you’ll discover that those mushrooms aren’t for picking.

George: Good Lord, you’re quite right sir, it says “mine”. So, these mushrooms must belong to the man who 
made the map.

Blackadder: Either that, or we’re in the middle of a mine-field.

George: So, he owns the field as well 

De scene geeft aan dat de kaart geen onbetwistbare waarheid verspreidt. De kaart is gecreëerd en dat 
betekent dat er keuzes worden gemaakt die automatisch leiden tot het weglaten van bepaalde zaken. En 
juist daarin zit het politieke aspect van de cartografie. Tijd en plaats bepalen cultuur. Een specifieke cul-
tuur leidt tot voorkeuren en belangen die invloed uitoefenen op de ‘waarheid’ die de kaart tentoonspreidt. 

In een tijd waarin het maken van kaarten steeds toegankelijker en geavanceerder mogelijk is, bestaan aan 
de andere kant van het spectrum de tal van onopgeloste politieke vraagstukken die invloed hebben op de 
kaart. Denk hierbij aan de recente verandering van grenzen en kaarten door bijvoorbeeld de val van het 
voormalige Joegoslavië. Of de totstandkoming van nieuwe territoria op het continent Afrika in het post-
koloniale tijdperk en de daarmee gepaard gaande nieuwe kaarten.

Kaarten gaan over orde, het ordenen van dingen en ideeën in patronen die ons helpen een begrip van 
de wereld om ons heen te krijgen. Het is een instrument dat de materiële wereld om ons heen helpt te 
organiseren. Maar het is ook een instrument om onze verbeelding en ideeën te organiseren. Immers, de 
kaarten die Columbus kraste op stukken perkament, ruw en onregelmatig, hebben minstens net zoveel 
gedaan voor het navigeren van zijn schepen als voor de ontwikkeling van ideeën over kolonialisatie (Lith-
gow, 2008). En zoals de kaart van Columbus misschien ter inspiratie diende voor Spanjaarden, Engelsen 
en Nederlanders om het gebied voor eigen gewin te bezetten, daar dient ook de tegenwoordige kaart van 
steden en landen politieke doelen. 

Zo spreekt wethouder Paul Depla over een heldere scheidslijn qua opleidingsniveau, inkomen, sociale 
problematiek, etniciteit, gezondheidsproblematiek en politieke voorkeur in de stad Nijmegen (Uitermark, 
2005). Nijmegen is voor hem een verdeelde stad en het huidige college beschouwt dit als een probleem. 
Ook Depla’s uitspraken komen voort uit een analyse van de stad Nijmegen waaraan de kaart van Nijmegen, 
opgedeeld in wijken, tezamen met de statistische gegevens die deze voeden, ten grondslag ligt. En Depla is 
niet de enige die zijn probleemsignalering ontleent aan de kaart van de stad. Ongemerkt ligt aan de basis 
van tal van wenselijkheden en onwenselijkheden een diepe analyse van wijken, stadsdelen, steden of zelfs 
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landen ten grondslag. En altijd zijn hierbij de kaart en de statistische gegevens die haar voeden de instru-
menten waarmee de probleemsignalering vorm krijgt. Dit alles blijkt uit de volgende uitspraak:

‘Paul Depla omschrijft de ongedeelde stad als een stad waar de postcode geen voorspeller is van maat-
schappelijke status’ (Depla, 2004).

Daar waar de kaart van Columbus de Engelsen aanleiding gaf de politieke keuze te maken naar Amerika 
te vertrekken, daar geeft de kaart van Nijmegen de Nijmeegse politiek aanleiding doelen te formuleren.

De thema’s die bepalend zijn gaan over representatie en macht (Deleuze, 1994; Harley, 1989). Represen-
tatie, omdat de kaart pretendeert de werkelijkheid te re-presenteren, en macht, omdat het als basis dient 
voor bestuur en beleid. Beide thema’s komen veelvuldig voor binnen de sociale wetenschappen en hebben 
onder de noemer ‘critical cartography’ hun plaats verworven in het geografisch debat en in de zoektocht 
naar een andere cartografie. Kritische cartografie ziet kaartmateriaal niet als neutrale wetenschappelijke 
objectieve producten, maar plaatst kaarten in specifieke machtsrelaties waar macht en discoursen uit 
voortvloeien (Crampton & Krygier, 2006). Steeds vaker wordt erkend dat cartografie wellicht een bewe-
zen manier van stedelijke representatie is, maar dat zij tegelijkertijd invloed uitoefent op de productie 
en reproductie van het sociale leven van betrokkenen (Pinder, 1994). De kaart is het uitgangspunt voor 
probleemsignalering- en definiëring en is daarom ook productief: ‘elke politiek maakt haar eigen kaarten, 
creëert haar eigen utopie, het schept een machtswaarheid’ (Houtum, 2009).

Naast deze kritiek, die betrekking heeft op het concept macht, gaat de tweede kritiek over de onmogelijk-
heid tot representatie. Kunnen we de werkelijkheid daadwerkelijk in een kaartbeeld vastleggen (Good-
child, 2002)? Deze onmogelijkheid tot representatie heeft te maken met de filosofische concepten van 
‘zijn’ en ‘worden’ en is een kritiek op het eenheidsdenken of totaliteitsdenken dat het westen eigen is 
(Deleuze, 1994). 

Wie genoemde concepten aan elkaar probeert te verbinden komt al snel uit op een wirwar van initiatieven 
die zijn ontplooid onder noemers als ‘subversive cartography’, ‘radical cartography’, ‘mapping art’ of de bre-
der gehanteerde noemer ‘critical cartography’ (Bhagat & Bogel, 2008). Allen hebben zij tot doel de kaart 
te bevrijden van haar vooringenomen retorische karakter en de macht die daaruit voortkomt (Pickles, 
2004). De grote vraag die daarbij pertinent en onvermijdelijk is, is de vraag ‘hoe te verbeelden zonder te 
representeren’ - ‘hoe de kaart om te denken’. We moeten toe naar een cartografie waarbij de cartograaf niet 
langer de producent van het wereldbeeld is maar de vertaler van de dynamiek van de stad. 

1.2 Probleemstelling

Binnen Nederland bestaan verschillende studies die gebruik maken van de concepten macht, representa-
tie of kritische cartografie maar weinig tot geen studies verbinden deze concepten aan elkaar en eigenlijk 
geen enkele studie hanteert als vertrekpunt een politieke analyse van de kaart van een regionale stad. De 
studies die complementair ontwikkeld zijn gaan of over besluitvormingsprocessen of hanteren juist alleen 
de artistieke invalshoek. Juist een integrale benadering van de concepten kan betere kaders aandragen om 
de kaart van de stad mee ‘om te denken’ en dit onderzoek wil dan ook een concrete bijdrage leveren over 
de wijze waarop de stad anders verbeeld zou kunnen worden en wat de reden hiervoor is. Oorsprong en 
aanleiding van het onderzoek liggen in de stad Nijmegen. Het centrale doel dat hieruit voortkomt: 
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‘Het theoriseren van de huidige cartografische representatie van de stad, door inzicht te geven in de 
implicaties die ontstaan door de huidige cartografische verbeelding en hoe de stad op een andere ma-
nier te representeren is’.

Uiteindelijk doel van het onderzoek is te komen tot een uitwerking van dat wat voortkomt uit de huidige 
verbeelding, de reden dat dit problematisch is en het aandragen van kaders waarbinnen een ‘andere’ car-
tografie plaats zou moeten en kunnen hebben. Onderdeel hiervan is de uitwerking en uitvoering van een 
empirisch onderzoek naar de beweegpatronen van Nijmegenaren om zo te komen tot een dynamische 
kaart van de stad. 

De centrale vragen die hiervoor beantwoord moeten worden zijn als volgt:

Wat is de betekenis van de theorie van de huidige cartografische verbeelding van de stad voor de stad?

Wat zijn de mogelijkheden te komen tot een andere verbeelding en hoe verhoudt zich dit tot nieuwe 
verbeeldingen en representaties?

De centrale vragen zullen worden beantwoord aan de hand van de volgende deelvragen:

Wat is de betekenis van kritische cartografie?

Wat zijn de gevolgen van de huidige cartografie voor het concept ‘macht’?

Wat is de filosofische basis voor de kritiek op representatie?

Wat betekent de opkomst van nieuwe technieken voor (cartografische) representatie?

Welke initiatieven bestaan er reeds als reactie op de ‘klassieke’ cartografie?

Hoe kan de dynamiek van Nijmegen gerepresenteerd worden?

Wat zijn de relevante gewonnen inzichten om voorbij de statische gefixeerde cartografie te komen?

De centrale vragen, met de samenhangende deelvragen, moeten antwoord geven op de doelstelling en in-
zicht bieden in de betekenis en implicaties van de huidige cartografische representatie van Nijmegen. Hy-
pothetisch gezien zou het onderzoek moeten leiden tot een bevestiging van dat wat de theorie voorschrijft 
over stedelijke cartografie: het zijn van een producent van sociale relaties en macht (Crampton & Krygier, 
2006; Deleuze, 1994). Doel daarnaast is het komen tot inzichten die kunnen leiden tot een andere kaart 
van de stad. Het empirisch beweegpatronen onderzoek in Nijmegen vormt daar een onderdeel van en kent 
buiten een theoretische en empirische component ook een meer artistieke invalshoek. 

1.3 Onderzoeksgroep en onderzoeksmethode

1.3.1 Onderzoeksgroep

Om te komen tot valide onderzoeksresultaten is het van essentieel belang een goede uitgangspositie qua 
onderzoeksstrategie en methodiek te kiezen. 

Het onderzoek zoals dit is uitgevoerd gedurende de periode februari 2009 – januari 2010 maakt onderdeel 
uit van een breder onderzoek van een projectgroep die zich met genoemde materie over het jaar 2009 be-
zig heeft gehouden. Dit gegeven maakt dat het onderzoek als afsluiting van de masterfase aan de Radboud 
Universiteit een ietwat andere opzet heeft gekregen dan in de regel het geval zou zijn geweest. 
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Zoals genoemd is het onderzoek opgenomen in een projectgroep die zich onder de noemer ‘de ongedeelde 
stad’ (werktitel) of ‘de verbeelding van de stad’ (uiteindelijke titel) heeft bezig gehouden met vraagstuk-
ken omtrent implicaties van representaties voor bestuur en beleid en de meer artistieke vraag ‘hoe dan 
de stad te verbeelden’. Zoals al aangedragen beschouwt het Nijmeegs college de huidige stad als een onge-
deelde stad en zij beschouwt dit als een probleem. Taak van de projectgroep, die zich met dit onderwerp 
bezig heeft gehouden, is geweest de theoretische en praktische problemen van deze stellingname aan te 
tonen en tegelijkertijd een podium te bieden voor een eventuele ‘andere’ verbeelding van de stad. 

Het initiatief tot deze projectgroep is afkomstig van LUX Nijmegen dat binnen haar programmalijn ‘Ruim-
te!’ plaats gereserveerd heeft voor agendering van actuele vraagstukken. LUX is een thuis voor film, theater 
en debat en gevestigd in Nijmegen. De constatering van het Nijmeegs college dat Nijmegen een ongedeelde 
stad zou zijn en de komst van gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 tezamen zijn reden geweest voor 
LUX contact te zoeken met de Radboud Universiteit om deze thematiek bespreekbaar te krijgen. 

Binnen LUX heeft Allard Koers zorg gedragen voor het opzetten van het programma rondom de onge-
deelde stad, de continuering en de daadwerkelijke concretisering van het programma in een themaweek 
die gepland staat voor het voorjaar van 2010. Henk van Houtum, verbonden aan de Radboud Universiteit, 
sectie Sociale Geografie, is projectleider van de onderzoeksgroep. De onderzoeksgroep heeft bestaan en 
bestaat uit de bachelorstudent Tessa Verkaart die binnen de thematiek onderzoek heeft gedaan naar tijd – 
ruimte patronen van Nijmegenaren en hun bewegingen. Voorliggend onderzoek is de uitkomst van de rol 
van de masterstudent binnen de onderzoeksgroep. Tim van Os is verbonden aan de onderzoeksgroep als 
websitebouwer en voor de technische realisatie van het GPS onderzoek naar de bewegingen van Nijme-
genaren.  Freerk Boedeltje is als fotograaf verbonden aan het project 1.3. 

Doel van de onderzoeksgroep is te komen tot een theoretisering van de implicaties van de huidige stede-
lijke cartografische representatie. Daarnaast is een evident doel van de onderzoeksgroep om deze materie 
te agenderen en bespreekbaar te maken en LUX fungeert daarbij als dankbaar podium en facilitator. Met 
het oog op de presentatie van een nieuw statistisch overzicht over de stad Nijmegen, de aankomende ge-
meenteraadsverkiezingen en zoals genoemd de constatering van het Nijmeegs college, is het van belang 
een fundamentele kanttekening te kunnen plaatsen bij constateringen die voortkomen uit de hantering 
van technieken waar welhaast niemand vragen meer bij stelt (buiten het kritisch cartografisch debat bin-
nen de sociale geografie om). 

Dit onderzoek heeft, naast een uitgebreide theoretische onderlegger van genoemde thematiek, ook een 
empirische component. Om te kunnen komen tot een andere representatie van de stad moeten we op zoek 
naar andere manieren om de werkelijkheid te kunnen representeren en doorgronden. Binnen het kritisch 
cartografisch debat zijn hiervoor verschillende methoden aangedragen die vaak een artistieke eigenschap 
in zich hebben.

In het onderzoek zoals uitgevoerd door de onderzoeksgroep zal een ‘beweegpatronenkaart’ van Nijmegen 
worden opgebouwd aan de hand van data die verzameld wordt middels signalen afkomstig van GPS trac-
kers die een aselecte groep in Nijmegen bij zich draagt (met ander woorden er zijn geen selectie criteria 
gehanteerd). Om te komen tot een andere kaart van Nijmegen zal deze data tijdens workshops worden 
voorgelegd aan beeldend kunstenaars, grafisch vormgevers en andere ‘creatieven’ die in staat zijn het 

1  Contact informatie onderzoeksgroep: 

Allard Koers, programmaleider LUX, allard@lux-nijmegen.nl 
Henk van Houtum, projectleider Radboud Universiteit Nijmegen, h.vanhoutum@fm.ru.nl
Tessa Verkaart, bachelorstudent Radboud Universiteit, t.verkaart@student.ru.nl
Robbert de Mug, masterstudent Radboud Universiteit, robbertdemug@gmail.com
Tim van Os, project websitebouwer en technische realisatie, timvanos@mac.nl
Freerk Boedeltje, fotograaf en PhD Student Geografie, University of Joensuu Finland, f.boedeltje@fm.ru.nl 
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problematische karakter van de huidige cartografische representatie te doorbreken en hierdoor in staat 
zijn een ander beeld en representatie te creëren. Naast een presentatie van de uitkomsten hiervan in LUX 
tijdens de themaweek zal de uitkomst (alsmede de bewegingen en theoretische achtergronden) gepubli-
ceerd worden op de website www.deverbeeldingvandestad.nl. Meer achtergrond over methode en uitkomst is 
te vinden in ‘4.5 Mijnwegen choreografie van Nijmegen’.

Algeheel doel van de onderzoeksgroep is te komen tot een begrip van het problematische karakter van de 
huidige verbeelding en te komen tot een opening naar een andere verbeelding en daarmee representatie 
van de stad. 

1.3.2 Onderzoeksmethode

Hoewel er in Nederland soortgelijke onderzoeken hebben plaatsgevonden zijn deze niet absoluut verge-
lijkbaar met de wijze waarop dit onderzoek heeft plaatsgevonden. Dit heeft met name te maken met het 
gebrek aan een interdisciplinair karakter, doordat onderzoek vaak vanuit een enkel perspectief is gedaan, 
te weten kunst, theorie of empirie. In dit onderzoek is gepoogd deze aspecten met elkaar te verbinden 
om zodoende vanuit een integrale contextuele blik te kunnen denken over ‘een andere kaart van de stad’. 
Dit betekent dat het onderzoek iteratief is gevoerd en gaandeweg het proces steeds verder vorm heeft 
gekregen waarbij niet geschuwd is interdisciplinair over het onderwerp na te denken om de doelstelling 
te kunnen bedienen. De bestaande onderzoeken rondom kritische cartografie zijn kwalitatief van aard en 
dat is in dit onderzoek ook het geval. Reden is dat de doelstelling niet behaald kan worden door kwanti-
tatief onderzoek maar vooral omdat kwalitatief onderzoek ruimte geeft voor onvoorziene en ongeplande 
verschijnselen en gebeurtenissen (Maso & Smaling, 1998).  Het onderzoek kenmerkt zich door een kwali-
tatief, exploratief, beeldend en triangulerend karakter.  

Dit vraagt om een methodische benadering die – zoals ook de kritiek op de huidige representatie van de 
cartografische verbeelding luidt – niet uitgaat van een statisch zijn maar meer rekening houdt met ver-
anderingen tijdens het proces en ruimte laat voor nieuwe spontane invalshoeken tijdens het onderzoek. 
Methodieken omarmen een bepaalde onderzoekswijze maar sluiten daarmee automatisch bepaalde an-
dere wijzen van dataverzameling of theoretische inzichtvergaring uit. Dit uitsluitende karakter van veel 
deterministische onderzoekswijzen laat te weinig ruimte om tot bepaalde ontdekkingen te kunnen komen 
die gaan over de stedelijke cartografische representatie en haar implicaties. 

Er bestaat veel literatuur die ingaat op onderzoeksmethoden die goed beschouwd eigenlijk bestaan uit 
meerdere methoden. Deze vorm van onderzoek wordt meestal beschreven als convergerende methoden, 
multimethod, maar vooral als triangulatie. De idee is dat verschillende methoden elkaar niet uitsluiten 
maar juist complementair werken en hierdoor een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de on-
derzoeksresultaten. Denzin definieert triangulatie als volgt: ‘triangulation is broadly defined as the com-
bination of methodologies in the study of the same phenomenon’ (Jick, 1979, p. 602). Triangulatie bete-
kent zodoende dat je verschillende methoden om gegevens te verzamelen binnen één onderzoek gebruikt 
om er zeker van te zijn dat de gegevens je dat vertellen wat je denkt dat ze je vertellen. Elke methode, 
hulpmiddel of techniek heeft zijn unieke sterke en zwakke punten (Smith, 1975). Er is onvermijdelijk een 
verband tussen de methode om gegevens te verzamelen die je gebruikt en de resultaten die je verkrijgt. 
Kort gezegd: de resultaten worden door de gebruikte methode beïnvloed. Het probleem in dit geval is dat 
het onmogelijk is vast te stellen wat de aard van die invloed is. Omdat alle verschillende methoden weer 
verschillende effecten zullen hebben, ligt het voor de hand om verschillende methoden te gebruiken om 
het ‘methode-effect’ op te heffen. Daardoor kan er meer vertrouwen worden geschonken aan de conclusies 
(Saunders, 2004, p. 104). 

Triangulatie kan ook leiden tot een meer compleet, holistisch en contextueel beeld van de onderzoeksob-
jecten. In het bijzonder bij kwalitatief onderzoek kan het leiden tot conclusies die voor andere meer deter-
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ministische methoden onzichtbaar waren gebleven. De context van het onderzoek wordt door triangulatie 
meer verlicht (Jick, 1979, p. 603). 

De ruimte die triangulatie laat om binnen het ontwerpende onderzoek ook daadwerkelijk ontwerpend 
bezig te zijn, dat wil zeggen, het gebruik kunnen maken van verschillende vormen van input, zoals theorie, 
empirie en beeld, maakt dat het de onderzoeksvorm voor dit onderzoek is. Door het multidisciplinaire ka-
rakter van het onderzoek, het multidisciplinaire karakter van dat wat de uitkomst van het onderzoek moet 
worden en de niet vastomlijnde onderzoeksopdracht, wordt triangulatie in deze gezien als een onder-
zoeksmethode die kan leiden tot nieuwe (theoretische, beeldende) inzichten. Het ontwerpende karakter 
van het onderzoek verlangt dit ook. 

Genoemde inzichten over methodiek hebben in dit onderzoek een plek gevonden door breed interdisci-
plinair onderzoek te doen. Dit wil zeggen dat allereerst binnen de literatuur gepoogd is een breed maar 
behapbaar beeld te krijgen van de discussie die momenteel gevoerd wordt aangaande de thematiek. In de 
theorie is een onderverdeling gemaakt tussen ‘macht en cartografie’, het vraagstuk van ‘representatie’ en 
de vertaling naar een daadwerkelijke andere cartografie. Dit laatste is verkregen door bestaande initiatie-
ven te onderzoeken en zelf data te genereren waarmee een andere kaart kon worden gemaakt. 

Macht en cartografie is tot stand gekomen door gedegen literatuur onderzoek en gaat over een van de 
meest fascinerende verschijnselen binnen de sociale wetenschappen: macht. Het vraagstuk van repre-
sentatie is filosofisch van aard en behandelt een belangrijke filosofische vraag die gaat over ‘de wereld’ 
en de ‘representatie van de wereld’. Hiervoor is met name gebruikgemaakt van postmoderne ideeën uit 
de tweede helft van de twintigste eeuw. Dit omdat juist deze filosofische stroming de relativiteit van ken-
nis aantoont, wat overeenkomt met de beperkte mogelijkheden van de cartografie en daarmee haar pro-
blematische karakter. De vertaling naar een dynamische cartografie is meer interdisciplinair onderzocht 
omdat inzichten uit het filmische, beeldende en artistieke tot nu toe weinig gebruikt zijn op het gebied 
van stedelijke representatie maar wel meer recht kunnen doen aan de dynamiek van het individu of indi-
viduen. Ook kan het beter de netwerken en routes duiden die daaruit voortkomen. Het theoretische deel 
van het onderzoek is zodoende gevoed door inzichten afkomstig uit de literatuur maar ook gebaseerd 
op inzichten afkomstig van verschillende betrokkenen binnen dit debat die een bijdrage leveren middels 
websites, blogs en exposities. Juist door gebruik te maken van informatie van exposities en blogs is er een 
actueel beeld ontstaan van de discussie die nu gevoerd wordt. In dat kader is bijvoorbeeld samen met 
leden van de onderzoeksgroep de expositie ‘An Atlas of Radical Cartography’ bezocht in CASCO Utrecht 2.4 
Internet is daarbij een medium dat het dichtst bij de actualiteit staat en wordt ook door veel kritisch car-
tografen gebruikt om hun boodschap onder de aandacht te brengen.

Naast de theoretische inzichten, die vanuit verschillende hoeken vergaard zijn, is er ook een verkennende 
studie gedaan naar bestaande initiatieven die zich kunnen laten samenvatten onder de noemer ‘radical/
subversive/critical – cartographies’. Dit om een indruk te krijgen van de gewonnen inzichten als reactie 
op de klassieke cartografie en om een inbedding te creëren voor het empirisch onderzoek in Nijmegen. 
Een overzicht hiervan is aan te treffen in hoofdstuk 4.4. Om tot kaarten en andere verbeeldingen te komen 
is gebruikgemaakt van moderne technieken en software. Samen met studenten van de kunstacademie is 
gewerkt aan het op een andere manier verbeelden van de stad op basis van eigen verzamelde data. De uit-
komst hiervan is uitgebreid te vinden op de projectwebsite. Een selectie hiervan is te vinden in hoofdstuk 
4.5. Hierbij is gebruik gemaakt van video editing software (Adobe Aftereffects, Adobe Premiere) en grafi-
sche software (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator). 

De website die speciaal voor het project is ontwikkeld dient als podium en ruimte voor discussie waar 
uitkomsten gepresenteerd zijn en teksten openbaar worden gemaakt om zo de discussie over stedelijke 
2 Casco, office for Art, Design and Theory, www.cascoprojects.org - Project ‘An Atlas of Radical Cartography’ is een internationale 
tentoonstelling geïnitieerd door Lize Mogel & Alexis Bhaggat, www.an-atlas.com
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representatie te kunnen voeren. Ook na het afronden van deze scriptie zal de website bijgewerkt worden.

Kort samengevat is dit onderzoek een samenkomst van inzichten uit de theorie, uit beelden en empirie dat 
moet leiden tot bewustwording en discussie over de huidige cartografische representatie en een aanzet tot 
een andere verbeelding. Het theoretische onderzoek duidt en verklaart de fenomenen: het empirisch on-
derzoek staaft de inzichten uit theorie. Het overzicht van bestaande initiatieven visualiseert de wijze waar-
op we representeren. Daarbij leiden de nieuwe inzichten tezamen tot een volgende toets of inzicht: wat 
zijn de implicaties voor het denken over de stad. Door in verschillende velden van onderzoek (cartografie, 
stedelijke representatie, empirische constateringen en verbeelding) fenomenen te duiden en vergelijken 
is aan de doelstelling tegemoet gekomen: dit omdat er niet vanuit één perspectief gedacht is. Daar komt bij 
dat er een duidelijke aanzet is gegeven om ook na dit onderzoek te denken over stedelijke representatie.

Daarbij heeft triangulatie als onderzoeksmethode ook ruimte gelaten om tijdens het onderzoeksproces te 
kijken over de grenzen heen en gebruik te maken van informatie die de onderzoeker toekomt (Jick, 1979). 
In dit onderzoek is dat van wezenlijk belang geweest: voor het multidisciplinaire karakter en de verschei-
denheid binnen de onderzoeksgroep. 

1.4 Belang en relevantie van het onderzoek

Veel machtsstructuren waaraan mensen onderhevig zijn vinden hun oorsprong in kaartbeelden. Kaart-
beelden fungeren als instrumenten voor politici en bestuurders die – tezamen met de statistische gege-
vens die hen voeden – de aanzet vormen voor het inzetten van beleid en het definiëren van problemen. 
De algemene opvatting dat een kaartbeeld een onschuldig navigatieinstrument is dat in zijn algemeenheid 
dient ter oriëntatie, is een opvatting die de meesten hanteren en die binnen een bepaalde context cor-
rect is. De opvatting dat de kaartmaker die het kaartbeeld geproduceerd heeft ook de producent van een 
wereldbeeld is, is een opvatting die weinigen delen of erkennen. Toch leidt de kaart tot het signaleren 
van problemen in de stad. Denk hierbij aan grens- en wijkdenken of het signaleren van processen van 
segregatie (in het onderwijs, de woningmarkt, opleidingsniveau, etc.).  Deze vraagstukken die we kunnen 
waarnemen in de stad zijn de vraagstukken op basis waarvan beleid geënt wordt en waar burgers aan 
onderworpen worden. 

In die zin is het voor zowel overheden als voor burgers van essentieel belang dat de representatie van de 
stad tot goede probleemsignaleringen leidt.  De kaart verbeeldt de simplistische abstractie van de stad, 
in tegenstelling tot de complexe dynamiek die de werkelijkheid van de stad kenmerkt. Daar komt bij dat 
een kaart ook een werkelijkheid creëert. De werkelijkheid die de kaart en haar statistische achtergrond 
bewerkstelligen moet zo nauw mogelijk overeenkomen met de werkelijkheid die de burger in het dagelijks 
leven ervaart. Door de stad op een andere manier te representeren, waarbij meer wordt uitgegaan van 
plaats en tijd, van stromen en netwerken, kan wellicht tot een ander beeld van de stad worden gekomen. 

Daarom hebben burgers er alle belang bij dat een juiste probleemsignalering plaatsvindt omdat deze 
probleemsignalering de basis vormt voor beleid en instrumenten die negatieve effecten zouden moeten 
ombuigen. Deze maatregelen worden betaald uit algemene middelen en leggen een bepaalde druk op be-
leidsmakers die resulteert in een geringere aandacht voor problematiek die wellicht urgenter is of dichter 
bij de burger zelf staat. Insteek zou namelijk moeten zijn dat – wanneer kijkend naar het fenomeen se-
gregatie – beleid niet wordt ingezet op het dogmatisch spreiden van gemeenschappen door de stad, maar 
dat wordt ingezet op het verbeteren van kansenpatronen en sociaal economische nivellering. Om op een 
dergelijk precieze manier beleid te formuleren moeten we zekerder zijn van wat de werkelijkheid van de 
stad behelst in plaats van de stad in vakjes te benaderen en vrij rigide beleid en instrumenten op delen van 
die stad los te laten. 
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1.5 Leeswijzer

De hoofdvraag van het onderzoek zal beantwoord worden aan de hand van de volgende vooropgezette 
structuur. Globaal gesteld kan het onderzoek onderverdeeld worden in een theoretisch, filosofisch en een 
beeldend/empirisch gedeelte. Hoofdstuk 1 behandelt zoals gebruikelijk opzet en aanleiding van het on-
derzoek. Het tweede hoofdstuk zal ingaan op de theoretische concepten die bestaan rondom het concept 
cartografie. De verschillende concepten die hieruit voortkomen worden opeenvolgend behandelt in dit 
hoofdstuk zodat er een brede (theoretische) basis ontstaat. De kritische cartografie is een actueel en le-
vendig onderzoeksveld: middels de hier verworven inzichten wordt gepoogd eenduidigheid en helder-
heid te verschaffen in de verschillende benaderingen die bestaan. Hoofdstuk 2 zal met name de praktische 
benadering kiezen en spreken over de implicaties die voortkomen uit de hedendaagse cartografie en de 
cartografie in het verleden. 

Hoofdstuk 3 zal ingaan op de meer fundamentele concepten die schuilgaan achter de cartografie. In deze 
benadering wordt een filosofische begripsverkenning van de concepten representatie en ‘zijn’ uiteengezet 
om het problematische karakter van de huidige representatie sterk te verankeren. Doel van het onderzoek 
is, naast de duiding van de theoretische concepten die bestaan, te komen tot een aanzet tot een andere 
verbeelding. In hoofdstuk 4 worden de inzichten uit hoofdstuk 2 en 3 aan elkaar verbonden, waarbij op 
zoek wordt gegaan naar al bestaande initiatieven die ingaan op de problematische eigenschappen van de 
huidige cartografische representatie. Ook worden nieuwe technologieën en haar implicaties voor de car-
tografie behandelt. Buiten dit overzicht van bestaande en nieuwe initiatieven, is er een empirisch onder-
zoek in de stad Nijmegen uitgevoerd. Resultaten en opzet van dit project zijn terug te vinden in hoofdstuk 

4, paragraaf 5. De verkregen inzichten uit hoofdstuk 2, 3 en 4 worden tegenover elkaar afgezet in hoofdstuk 
5, dat een poging doet enkele zaken te concluderen en een aanzet geeft te komen tot een andere stedelijke 
representatie.
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2.1 Inleiding

De kaart die altijd de kaart leek schijnt ineens niet meer zo onschuldig te zijn. Het kent een politieke di-
mensie en daarmee: macht. De kaart wordt vervaardigt vanuit een specifieke tijd en context die bepalend 
is voor de zaken die weergegeven worden of niet. Het Westen en wat daartoe wordt gerekend is niet de 
enige met een cartografische traditie. Andere culturen hadden en hebben andere manieren voor het over-
dragen van informatie die wij ook willen geven, zoals bijvoorbeeld afstand, routes en terreinomstandighe-
den als bergen en rivieren. 

Kaarten hebben dan ook altijd verschillende betekenissen die verschillen over tijd en ruimte. Voor het be-
grijpen van het in kaart brengen van dat wat gedacht wordt, het begrijpen van een cartografische cultuur 
en de verschillende kaarten en globes die in veel samenlevingen zijn gemaakt, is het noodzakelijk dat men 
inziet dat deze niet beoordeeld kunnen worden naar de mate waarin ze overeenkomen met onze uitgangs-
punten. Black (2003) geeft hiervan een goed voorbeeld.

‘(...) Ook moeten we ons ervan bewust zijn dat cartografische gebruiken in onze samenleving een belang-
rijke rol spelen. In december 2001 kreeg [ik] van de ‘New Zealand Tea Towel Collection’ een cadeau waar-
op het motto ‘New Zealand No Longer Down Under’ stond; de wereld staat erop weergegeven met het 
zuiden bovenaan en met de nulmeridiaan over Nieuw-Zeeland. De enige steden waarvan de naam gegeven 
wordt, liggen in Nieuw-Zeeland en alle genoemde eilanden liggen in de Stille Oceaan. Hieruit is af te leiden 
in hoeverre onze gebruiken – in dit geval dat het noorden bovenaan staat en de nulmeridiaan door Groot-
Brittannië loopt – een willekeurige keuze zijn en kunnen worden aangevallen’ (Black, 2003, p. 12). 

Black doelt er hiermee op dat kaarten subjectief geladen zijn, afhankelijk van de plaats en tijd (en de belan-
gen die op dat moment aldaar speelden). Black stelt daarom ook, en anderen volgen hem daarin of gingen 
hem daarin vooraf, dat de definitie dat een kaart een afbeelding is van de werkelijkheid in ieder geval een 
onjuiste definitie is (Crampton, 2001; Harley, 1989; Pickles, 2004; Wood, 1992).  Beter is het om in de defi-
nitie de sociale grondslag van de kaart op te nemen. Harley definieerde dit als volgt: ‘Cartography I define 
as a body of theoretical and practical knowledge that map-makers employ to construct maps as a distinct 
mode of visual representation’ (Harley, 1989, p. 3).

De laatste decennia gaat de discussie over de aard van het maken van kaarten vaak vergezeld van de kri-
tiek dat cartografie als westers kennissysteem onterecht aanspraak maakt op wetenschappelijke precisie 
en gebruikt wordt om de rest van de wereld in dienst te stellen van westerse belangen (Black, 2003). Deze 
kritiek kwam en komt voort uit een diepgeworteld wantrouwen tegenover gezagshebbers en bestuur en 
wordt in de cartografische traditie steeds breder gedragen. Over deze kritiek volgt later een uitgebreide 
uiteenzetting. In het algemeen echter geldt de theorie dat kennis een constructie is, weinig houvast biedt 
voor de processen en de problemen van het maken van kaarten – vooral als het gaat om de noodzaak en 
compromissen die de verzameling gegevens kenmerken en de beslissing over wat er op de kaart komt te 
staan en wat niet. Het onderwerp van een kaart weerspiegelt een keuze, net als de schaal, de projectie, de 
oriëntatie, de gebruikte symbolen, de legenda, de kleuren en de titel. De idee dat er een objectieve carto-
grafie zou bestaan, ontkent het element keuze en negeert de aannames die aan iedere keuze ten grondslag 
liggen. De meeste gebruikers van kaarten zien cartografie echter als een wetenschap, een knappe oefening 
in precisie die door moderne technologische vorderingen steeds beter wordt. Deze benadering is mislei-
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dend en problematisch. De beperkingen van een kaart zijn niet alleen technisch en niet-controversieel; 
de problemen stijgen uit boven praktische zaken als welke schaal of projectie moet worden gebruikt en 
omvatten andere zaken (Black, 2003; Harley, 1989; Pickles, 2004; Wood, 1992).

2.2 De mercatorprojectie

Er bestaan tal van kaartbeelden die voorkomen in ons dagelijks leven en welke dienen als basis voor be-
tekenisgeving en begrip. En alhoewel de kaarten vanzelfsprekend mogen ogen, het is vrij gemakkelijk om 
zaken aan te wijzen die verkeerd worden voorgesteld maar die als discours haar macht niet miskennen. 

Wanneer gevraagd wordt naar de kern van de representatie van de kaart, zal iedere cartograaf antwoor-
den dat iedere kaart een compromis is van ‘error terms’.  Van alle mapping techniques laat de gekozen 
kaartprojectie dit wel het duidelijkst zien. Zoals Pickles een eenvoudig voorbeeld aanhaalt: “Flattening the 
surface of the globe inevitably produces distortions. More technically, mapping a two-dimensional surface 
of constant positive curvature on to a planar of surface involves transformation of some combination of 
shape, area or directionality. Hence, as the old saying warns: ‘all maps lie flat, therefore all maps lie” (Hen-
ricksen, 2002).

De Mercator projectie zoals hiernaast afgebeeld, stamt uit het jaar 1569 en is tot op de dag van vandaag 
de meest gebruikte projectie op de wereld. Deze wereldkaart, die iedereen gewend is, geeft een sterk ver-
vormd beeld van de werkelijkheid. Door de gangbare manier waarop de aardbol op een plat vlak wordt 
geprojecteerd, lijken landen groter naarmate ze dichter bij de polen liggen (Jaspers, 2008). Zo lijkt Groen-
land ongeveer even groot als heel Afrika, terwijl Afrika in werkelijkheid ongeveer 14 keer zo groot is als 
Groenland. Alaska lijkt ook ongeveer even groot vergeleken met Brazilië – deze is echter vijf keer groter 
dan Alaska. Duidelijk mogen zijn dat kaarten en cartografen vele hindernissen hebben te nemen om te 
kunnen komen tot een goede representatie van de werkelijkheid – wanneer dit al mogelijk zou zijn. Ver-
vloesem (2008) vatte dat als volgt samen: ‘De enige kaart die alles van het territorium getrouw weergeeft, 
is het territorium zelf’ (Vervloesem, 2008).

Buiten de kritiek die bestaat op de Mercator projectie als zijnde inherent verkeerd (wanneer het op ver-
houdingen aankomt), bestaan binnen de kritische cartografie en geografie kritieken die stellen dat dit zijn 
invloed heeft op de opvattingen die wij bij ons dragen over ‘de wereld’. De zogenaamde Peters projectie 
komt voort uit Peters ongenoegen met de tot dan toe (en nu nog) gangbare Mercator projectie. Peters 
stelde dat de Mercator projectie racistisch was: “(...) A fully false picture, particularly regarding the non-
white-peopled-lands...it over-values the white man and distorts the picture of the world to the advantage 
of the colonial masters of the time” (Morris, 1973: 15 uit Crampton & Krygier, 2006, p. 13). Zijn werk kwam 
dan ook voort uit een diepgeworteld wantrouwen tegenover gezagshebbers.

Daarom stelde Peters in 1974 een projectie voor die meer recht deed aan de ‘reële’ verhoudingen op de 
wereld. In de kaart van Peters worden landmassa’s en landen afgebeeld naar gelang hun daadwerkelijke 
grootte.  Omdat de Mercator weergave ertoe leidt dat aan de poolzijden van de wereld gesneden wordt, 
betekent dit dat Antarctica welhaast van de kaart verdwijnt. Hierdoor komt de evenaar lager te liggen dan 
dat hij eigenlijk ligt waardoor de ontwikkelingslanden, of Afrika als continent, kleiner worden afgebeeld 
en waardoor de perceptie van het continent verder gemarginaliseerd wordt. Dit was handig, psychologisch 
en praktisch, in de tijd van de koloniale dominantie toen de meeste wereldmachten Europees waren. Het 
kwam hen goed uit om het beeld te laten voortbestaan waarin Europa centraal lag – veel groter afgebeeld 
dan daadwerkelijk het geval. De vraag is of dit bewust werd gedaan of onbewust (Rios, 2009). 
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Zoals Harley stelt: “The map-maker is often as busy recording the contours of feudalism, the shape of re-
ligious hierarchy, or the steps in the tiers of the social class, as the topography of the physical and human 
landscape” (Harley, 1989, p. 6)’.

Er bestaan nog vele andere soorten projecties die allen op hun eigen wijze een kritiek leveren op de be-
staande, gangbare projectie. Doel is geweest te laten zien dat kaarten daadwerkelijk een subjectieve af-
spiegeling zijn en daarmee het resultaat is van keuzes. De kritieken die bestaan op de gehanteerde pro-
jectie techniek zijn enerzijds technisch van aard maar anderzijds sociaal. Zoals al opgemerkt: Peters zag 
de Mercator projectie als onderdeel van de Europese koloniale dominantie en als inherent racistisch. De 
laatste kritiek, de sociale kritiek die gaat over macht, zal leidend zijn binnen dit onderzoek. 

2.3 Kritiek 

Cartografie is dus niet onproblematisch. Achter de ogenschijnlijke rust en overzichtelijkheid van kaart-
beelden schijnt volgens tal van theoretici een machtsdiscours werkzaam te zijn dat een uitwerking heeft 
op het handelen van mensen en het wereldbeeld dat zij hanteren en daarmee de  structuur waaraan zij 
onderworpen worden. De kritieken die op de cartografie bestaan kunnen worden samengevat onder de 
noemer ‘critical cartography’ (Crampton & Krygier, 2006). De eerste vraag die hierbij beantwoord dient te 
worden is ‘wat is kritiek’? Is kritiek het zouteloos afgeven op dat wat we waarnemen of wordt er binnen de 
cartografische discipline op meer constructieve wijze gekeken naar de fenomenen die voortkomen uit de 
cartografische representatie van de wereld? 

Volgens Crampton (2006) is een kritiek niet het zoeken naar een fout, maar een onderzoek naar de aan-
names die bestaan in een bepaald kennisgebied: “Its’ purpose is to understand and suggest alternatives to 
the categories of knowledge that we use. (...) Critique does not seek to escape from categories but rather 
to show how they came to be, and what other possibilities there are” (Crampton & Krygier, 2006, p. 15). 
Crampton leunt met zijn definitie op de definitie die Kant 3 hanteert. Voor Kant is een kritiek een onder-
zoek dat ‘het uitleggen en beschrijven’ behelst van de aannames (claims) die worden gemaakt, om deze 
claims vervolgens te evalueren in de zin van hun oorspronkelijke betekenis. Kant ziet dit als onderdeel van 
een kritische houding waarbij men constant probeert kennis te vergaren en daarmee de autoriteiten uit te 
dagen en scherp te houden. Kritiek zag Kant als onderdeel van een emancipatorische potentieel voor de 
samenleving, onderdrukt door technologie, positivisme en ideologie (Crampton & Krygier, 2006). 

Later in de twintigste eeuw borduurde de Franse filosoof Michel Foucault verder op deze definitie door te 
stellen dat: “critique is not a question of accumulating a body of knowledge, but is rather to be considered 
an attitude, an ethos, a philosophical life in which the critique of what we are is at one and the same time 
the historical analysis of the limits that are imposed on us and an experiment with the possibility of going 
beyond them’. (...) ‘Everything is open to question and no limits are to be accepted as neseccary” (Grumley, 
Hegel, & Foucault, 1989, p. 204).

Het antwoord op de vraag ‘wat is kritiek’, is dat het een politiek van kennis betreft. Het onderzoekt de gron-
den en kennis op basis waarvan onze besluitvorming plaatsvindt, ten tweede onderzoekt het de relatie 
tussen macht en kennis vanuit haar historische achtergrond en ten derde biedt het weerstand, uitdaging 
of verwerpt het onze categorieën van het denken (Crampton & Krygier, 2006). 

Dit betekent dat kritiek erover gaat bestaande kennis te zien als een politiek en sociaal construct. Kritiek 
betekent in die zin fundamentele vragen stellen bij de validiteit, niet zijnde per definitie op zoek te gaan 

3 Immanuel Kant (22 April 1724 – 12 February 1804) was an 18th-century German philosopher from the Prussian city of Königs-
berg (now Kaliningrad, Russia). He is regarded as the last influential philosopher of modern Europe in the classic sequence of the theory of 
knowledge during the Enlightenment beginning with thinkers John Locke, George Berkeley, and David Hume.
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naar ‘fouten’ maar begrijpen of dat aannames die we hanteren correct zijn en vervolgens welke macht hier 
vanuit gaat. Daarnaast is het doel van een kritiek als “politics of knowledge” niet om te stellen dat onze 
kennis niet “waar” is, maar dat de waarheid over kennis wordt gevestigd onder condities die veel met 
macht te doen hebben (Crampton & Krygier, 2006).

2.4 Cartografie

“What is geography if it is not drawing and interpreting of a line? And what is the drawing of a line if it is 
not also the creation of new objects? Which lines we draw, how we draw them, the effects they have, and 
how they change are crucial questions” (Pickles, 2004, p. 3). 

De vraag wat een kaart is en wat het betekent om de wereld in kaart te brengen op een bepaalde manier 
zijn, deels, technische vragen over de wijze waarop informatie en ideeën uit een domein van de realiteit 
kunnen worden gerepresenteerd in een ander domein. De vraag gaat over de ‘handeling van het visualise-
ren’, conceptualiseren, opnemen, representeren en het creëren van grafische ruimte – in het kort, ‘acts of 
mapping’. Mapping gaat over het verplaatsen van informatie van de oorspronkelijke vorm van presentatie 
naar een representatie van de informatie. Het is relatief gemakkelijk om kaarten te zien als representatio-
nele modellen van de werkelijkheid, maar het is belangrijk te realiseren dat kaarten conceptuele modellen 
zijn die de essentie van een gegeneraliseerde waarheid bevatten. In die zin zijn kaarten bruikbare analy-
tische instrumenten die onderzoekers helpen de wereld in een nieuw licht te zien, of, die ze zelfs in staat 
stellen om een nieuwe kijk op de werkelijkheid te creëren (Pickles, 2004). 

De wijze waarop de wereld (visueel) gerepresenteerd is heeft, historisch gezien, in belangrijke mate bijge-
dragen aan het beeld en de betekenis die wij hebben ontleend aan deze wereld – alsmede ons handelen dat 
daaruit voortkwam. Wood (1992) geeft in ‘The Power of Maps’ aan dat een kaart een realiteit weergeeft 
ver weg van dat wat wij kunnen waarnemen. Kaarten geven ons een realiteit, een realiteit die voorbij onze 
visie gaat, het bereik dat we hebben, de reikwijdte van onze dagen, een realiteit die we alleen maar kun-
nen begrijpen door de kaart. Zelf kunnen we hem niet waarnemen, daar is hij simpelweg te groot voor. We 
zijn altijd bezig alles in kaart te brengen, het onzichtbare, het onbereikbare, the erasable, de toekomst, het 
verleden, het ‘whatever-is-not-here-present-to-our-senses-now en, door dat wat de kaart ons geeft, het te 
vormen tot alles wat het eigenlijk niet is (...) into the real (Wood, 1992, p. 4). Om Farman (2008) te parafra-
seren; vergeet niet dat het pas 41 jaar geleden is dat er überhaupt een afbeelding van de aarde beschikbaar 
kwam, dit met de lancering van de Apollo 8 in het jaar 1968.

Vrijwel consequent zijn we bezig de wereld om ons heen in kaart te brengen, om haar overzichtelijk te 
maken en daarmee begaanbaar, maar vooral - begrijpbaar. In wezen echter berust de idee dat we bij ons 
dragen van de wereld slechts op een paar ‘afspraken’ of dingen waarvan we weten dat bijna iedereen ze zo 
ziet of herkent. De wereld is rond, zeggen we, maar weinigen van ons kunnen uit eigen ervaring stellen dat 
de wereld rond is. We weten dat de wereld rond is door de lessen aardrijkskunde of het logo van Discovery 
Channel, doordat de aarde zoals we deze kennen keer op keer rond wordt afgebeeld. Maar echt zeker we-
ten? Dat doet eigenlijk bijna niemand. Zoals Wood (1992) stelt: “these maps are informed and supported 
by the cultural activities that inform and support mapping: knowledge graphic conventions indeed about 
representation, conventional ways of conceptualising earth and sky and our place between them”(Wood, 
1992, p. 4). De kaart laat ons zodoende eigenlijk niets zien maar het laat wel zien wat anderen hebben 
gezien of uitgevonden. Het bekijken van een kaart is eigenlijk het aanschouwen van, zoals Wood stelt, “to 
peer back through ages of cultural acquisition” (Wood, 1992, p. 4).

Cruciaal voor de wijze waarop men de wereld kan zien is het project van ‘universal science’ – ook genoemd 
‘planetary consciousness’. Mapping en cartografie hebben aan de basis gelegen van dit bewustzijn. 
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De technologie, gebruikt om de wereld in kaart te brengen en het in kaart brengen an sich, heeft op cru-
ciale wijze bijgedragen aan de moderne ‘kijk op de wereld’. De wereld is zodoende letterlijk gecreëerd – 
opgedeeld en geordend door lijnen te trekken, scheidingen aan te brengen, taxonomieën en hiërarchieën: 
Europa en de rest, het Westen en de niet-westerse, of mensen met een geschiedenis en mensen zonder 
geschiedenis (Pickles, 2004). De wereld die we nemen voor dat wat het is, de ‘echte’ wereld, is gemaakt 
van dergelijke door de accumulatie van gedachten en arbeid in het verleden verkregen kennis. Het wordt 
aan ons gepresenteerd op een kaart, gepresenteerd (wat eigenlijk betekent, ‘made present’), het wordt 
vermaakt tot tegenwoordige tijd. In die zin kan eigenlijk alles onderdeel worden van het nu (Wood, 1992).

“And every map is like this, every map facilitates some living by virtue of its ability to grapple with what 
is known instead of what is merely seen, what is understood rather than what is no more then sensed” 
(Wood, 1992, p. 7). Wood legt hiermee de vinger op de plek waar het debat binnen de cartografie gro-
tendeels om draait – de mate van objectiviteit en de mate waarin dit überhaupt verkregen kan worden in 
een representatie van de realiteit. Olssen (2007) ziet het trekken en weergeven van lijnen en daarmee het 
representeren van de wereld, zoals deze zich voordoet, als een fundamentele geografische en ruimtelijke 
handeling waarbij identiteit wordt ‘ingeschreven’ en waarbij de ‘logos’ van het Westerse denken wordt 
gefundeerd. 4 “We have lived within the lines we have traced and been made the subject we have become” 
(Olssen, 2007, uit Pickles, 2004, p. 3). 

Hoe krijgt de kaart dit voor elkaar? Hoe kan een fysieke representatie van de realiteit een dergelijke uit-
werking hebben op het handelen en met name denken van de mens? Wood (1992) stelt dat we veel kaar-
ten enkel begrijpen omdat ze aannemelijk zijn voor ons. Wanneer we een bodemkaart van de oceaan zien, 
zelfs over plekken waar de mens zelf nooit is kunnen komen, klinkt het aannemelijk dat middels seismo-
grafische technieken en sensoren we de bodem hebben kunnen aftasten en dat daar een dergelijke kaart 
uit is voortgekomen. We accepteren het kaartbeeld omdat het en aannemelijk is en omdat ‘iedereen’ dat 
aannemelijk vindt. Met politieke kaarten (wat de wereldkaart inherent is) ligt dat anders. Nationale gren-
zen kunnen we niet ‘voelen’. Nationale grenzen zijn lijnen die constant onder vuur liggen, die constant 
beproefd worden. Zoals we dat weten van ‘grenzen’, worden ze bij tijd en wijle herkend vanaf één plek,  de 
buren kunnen het er echter ‘mee oneens zijn’, resoluties van de Verenigde Naties kunnen worden gene-
geerd, of atlassen kunnen laten zien dat de grens (...) elders ligt. Wanneer we dit doorvoeren naar meer lo-
kaal niveau merken we dat, en weten we dat, de grens tussen een stadsdeel, tussen een wijk, een provincie 
of buurt, welhaast onmogelijk waarneembaar is. En toch weten we dat deze grens ‘bestaat’ (Pickles, 2004). 

De kaart krijgt dit voor elkaar door ons aan hem te binden middels een gedegen systeem van afspraken, 
voortkomend uit het verleden en vastgelegd in – niet in kaarten – maar in codes, in wetten, in contracten, 
in verdragen, in indexcijfers, in convenanten, afspraken, overeenkomsten, beloften, in woorden gegeven 
en in een eed afgelegd (Crampton, 1992). De kaart werkt middels de koppeling aan tal van instituten in 
de samenleving als een soort overzichtelijk geografisch afsprakenregister waaraan waarde kan worden 
ontleend. De kaart brengt zodoende overzicht: het heeft de chaos van de wereld getemd door het terug 
te brengen in een overzichtelijk kaartbeeld. De kaart verwordt zodoende tot een accumulatie van kennis, 
vergaard door de geschiedenis heen, uiteengezet in een set van afspraken en herkenbaar voor hen die de 
kaart kunnen ‘lezen’. Wood geeft hiervan een voorbeeld:

‘Big Tiger had never had a map in his hand before, but he pretended to know all about maps and remarked 
airily: ‘I can’t read the names on this one because they’re in English.’ Christian realized he would have to 
show his friend how to read a map. ‘The top is north,’ he said. ‘the little circles are towns and villages. Blue 
means rivers and lakes, the thin lines are roads and the thick one railways.’ ‘There’s nothing at all here,’ said 
Big Tiger, pointing to one of the many white patches. ‘That means it’s just desert,’ Christian explained ‘You 
have to go into the desert to know what is looks like’ (Wood, 1992, p. 12).
4 Rede, principe of logica. Voor Socrates, Plato en Aristoteles betekende logos feitelijk het vermogen van de menselijke rede en de 
kennis die de mensen van de wereld en elkaar bezitten.
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afbeelding 2.3
NASA earthrise (1968)
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De kaart construeert – niet reproduceert – de wereld. Kaarten en cartografie gaan vooraf aan de wereld die 
zij zeggen te representeren. Met andere woorden: de kaart maakt wat is en niet wat is maakt de kaart. De 
kaart en het territorium kunnen niet tot in het oneindige van elkaar worden gescheiden. Wereldbeelden 
zijn de materiële producten van culturele projecten zoals nation-building, koloniale expansie of culturele 
hegemonie. Betekenis wordt in kaarten vastgelegd door middel van lijnen, grenzen en symbolen die be-
tekenis geven aan de realiteit van de wereld. Dit zijn niet louter representaties van de werkelijkheid maar 
ze representeren objecten wiens bestaan eigenlijk wordt geproduceerd door hun representatie (Pickles, 
2004).

2.5 Kritische Cartografie

“Maps are active: they actively construct knowlodge, they exercise power and they can be a powerful 
means of promoting social change” (Crampton & Krygier, 2006, p. 5). 

Nu duidelijk is wat begrepen kan worden onder de noemer van kritiek en onder de noemer van cartogra-
fie, kan worden aangegeven hoe deze twee zaken correleren. Het voorgaand beschreven problematische 
karakter van de cartografie, en daarmee de kritiek die erop bestaat, vormt tezamen de kritische cartogra-
fische stroming binnen de geografische discipline waarbij de cartografie als subject van de macht wordt 
herkend. 

Een benadering van cartografische representaties als representaties en plek van power-knowledge struc-
turen, wordt veelal geassocieerd met schrijvers zoals Harley (1989), Wood (1992) en Pickles (2004). Voor-
namelijk Harley’s werk is erg invloedrijk geweest: hij schreef meer dan 20 artikelen gedurende de jaren 
tachtig en vroege jaren negentig (Harley overleed in 1991), vaak sterk leunend op de filosofie van Foucault 
en Derrida.

Allereerst wordt kritische cartografie gedefinieerd als een tweesprong van nieuwe kaart produceertech-
nieken en een theoretische kritiek. Het verbindt de geografische kennis aan macht en dat maakt het poli-
tiek (Crampton & Krygier, 2006). Er liggen twee problematische ontwikkelingen ten grondslag aan de 
huidige aandacht voor de cartografie als discipline. Enerzijds is de cartografie als discipline de laatste 
jaren onder de handen van de ‘machtige elite’ uitgeglipt die dominant is geweest over de cartografie voor 
de laatste honderden jaren. De elite is geconfronteerd met een ontwikkeling waarbij het verzamelen, het 
opslaan en verwerken van geografische gegevens een taak geworden is die iedereen tegenwoordig kan 
doen, mits een pc en een internetverbinding voorhanden zijn. Hierbij moet gedacht worden aan de recente 
technieken die eerder benoemd zijn, zoals Google Earth en de wijdverbreide toegang tot pc-faciliteiten en 
het internet (met name in de westerse wereld, die eerder het geografische discours domineerde) (Cramp-
ton & Krygier, 2006). Het maken van kaarten doorgaat een sociale emancipatie (Farman, 2008).  Punt twee 
is een sociaal theoretische kritiek: het verbindt kaartbeelden met specifieke machtsrelaties en ziet kaarten 
niet als objectief wetenschappelijke producties. Deze twee veranderingen stellen vragen bij de klassieke 
wetenschappelijke opvatting van kaartproductie als discipline. 

Hieraan voorafgaand onderging de geografie in de jaren vijftig en zestig een zogenaamd proces van for-
malisering dat ook de kwantitatieve revolutie wordt genoemd en samenhangt met de toentertijd bredere 
tendens om sociale wetenschappen te laten voortborduren op de tradities van de ‘harde wetenschap-
pen’(natuurwetenschappen). Meer specifiek, de discipline werd sterk beïnvloed door het boek ‘models in 
geography’ (Chorley & Haggett, 1967), dat een hoofdstuk bezat dat gaat over ‘maps as models’ – afkomstig 
van de cartograaf Christopher Board. Board draagt een helder theoretisch model aan voor wetenschap-
pelijke systematische geografie. Later kwam hier de cognitieve cartografie bij die het kaartbeeld koppelde 
aan de zogenaamde mental map en welke vervolgens vergeleken konden worden. Crampton, zelf een ac-
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tieve participant in het kritisch cartografisch debat, stelde in 2001 dat er vandaag de dag eigenlijk vier 
problematische vragen zijn overgebleven binnen de cartografische discipline die de cartografie vandaag 
de dag uitdagen.

1. Het doel van een enkele kaart is voorbijgestreefd door de mogelijkheid tot interactie, veelvoudige-
presentaties van data- en animatiemogelijkheden in cartografische representaties.

2. Het doel te komen tot de ‘beste’ kaart wordt ondermijnd door de ‘Harleian-Foucauldian’ gedachte 
dat kaarten uitkomsten zijn van power-knowledge relaties. Het oordeel over de ‘beste’ kaart is afhankelijk 
van een (bevoordeeld) discours dat andere mogelijke discoursen teniet doet.

3. De presentatie van kaarten is naar de achtergrond geschoven ten gunste van de ‘verkenning’ van 
kaarten: kaarten zijn inmiddels vergankelijk in plaats van semipermanent.

4. De cartograaf – gebruiker dichotomie wordt bemoeilijkt nu gebruikers van kaarten zelf producent 
van kaarten zijn geworden door toepassingen van nieuwe technologie zoals het internet en daarmee sa-
menhangend het gebruik van GIS producten zoals Google Earth (Crampton, 2001).

Gedurende de jaren tachtig kwam de idee op dat kaarten niet louter konden worden beschouwd als ob-
jectief wetenschappelijke producties. Zoals George Orwell aangaf, in zijn essay ‘Politics and the English 
Language’, bestaat politieke taal niet enkel uit het communiceren van menselijke ideeën maar wordt het 
gebruikt voor het voeden van specifieke belangen5. Cartografen, waarin Harley voorop, begonnen zich de 
vraag te stellen of cartografie beschouwd moest worden als politieke producties, gevormd vanuit een spe-
cifiek discours. Vanuit die gedachte werd de cartografische representatie voortaan beschouwd als tekst die 
ontleed kon worden, op zoek naar de ‘second text within the map’ (Crampton, 2001). Dit is ook de reden 
dat Harley sterk leunt op Derrida’s deconstructivisme waarbij hij de kaart ontleedt als zijnde een tekst, in 
zijn bekende stuk ‘Deconstructing the map’ (Harley, 1989). 

De kaart straalt een vanzelfsprekende uniformiteit uit. Harley probeert dit om te buigen door middel van 
‘deconstructivisme’, een term die afkomstig is van de Franse filosoof Derrida, en inhoudt dat men de wes-
terse metafysica alleen bloot kan leggen door het deconstrueren van de logica erachter. Het woord ‘de-
constructivisme’ is vanzelfsprekend een sleutelwoord uit het postmoderne idioom. Deconstructie is niet 
zozeer een methode – een tekst ‘deconstrueert zichzelf’ aan de hand van zijn interne logica. In literaire of 
filosofische teksten vindt men (schijnbare) tegenstellingen en tegenstrijdigheden en het deconstrueren 
van de tekst laat zien in welke mate deze tegengestelde begrippen vervlochten zijn (Taylor & Winquist, 
1998). Het deconstructivisme is niet langer meer een term alleen aanwezig in de filosofie maar wordt 
inmiddels ook gebruikt binnen tal van andere disciplines. In het deconstructivisme is de kaart gelijk aan 
een tekst (zoals ook architectuur of stadsplanning ‘gelezen’ kan worden). Wanneer de kaart wordt gezien 
als tekst, dan krijgt deze pas betekenis in een semiotisch systeem van betekenis – niet als een afspiegeling 
van die zogenaamde realiteit. Zoals Harley stelt: ‘maps are cultural texts’ (Harley, 1989). Kaarten worden 
hierdoor leesbaar. 

De kritiek van Harley komt voort uit de zogenaamde ‘epistemic break’, tussen het model van de cartogra-
fie als een systeem van communicatie en als model waarin cartografie wordt gezien in het veld van de 
‘machtsrelaties’, tussen kaarten als weergave van stabiele, bekende informatie en verkennende cartografi-
sche omgevingen waarin kennis wordt geconstrueerd (Crampton, 2001). 

5 Politics and the English Language” (1946) is an essay by George Orwell criticizing “ugly and inaccurate” contemporary written 
English. Orwell said that political prose was formed “to make lies sound truthful and murder respectable, and to give an appearance of solidity 
to pure wind.” Orwell believed that, because this writing was intended to hide the truth rather than express it, the language used was neces-
sarily vague or meaningless. This unclear prose was a “contagion” which had spread even to those who had no intent to hide the truth, and it 
concealed a writer’s thoughts from himself and others
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Over deze machtsrelaties zegt Harley dat het poogt macht te documenteren om het in te kunnen zetten 
om bevolkingen te kunnen onderwerpen aan macht waarbij territoriale machtsverschillen ontstaan wan-
neer verschillende bevolkingen elkaar treffen. Hierdoor worden mensen onderworpen aan macht middels 
het uitdragen van een ogenschijnlijk objectieve representatie van de wereld (Crampton, 2001). Taylor en 
Winquist (1998) stellen: “Cartography has never been an autonomous and hermetic mode of knowledge, 
nor is it ever above the politics of knowledge. My key metaphor is that we should begin to deconstruct the 
map by challenging its assumed autonomy as a mode of representation” (Taylor & Winquist, 1998, p. 4).

Harley appelleert hier aan de bredere ‘representationele crisis’ door fundamentele vragen te stellen en 
zelfs te twijfelen aan taal, door het subject als gefragmenteerd te zien en de relatie die we houden tot de 
andere te politiseren  6. In het kort komt het erop neer dat hij stelt dat – zoals vele zaken – ook de kaart 
een sociaal construct is. De kaart is niet objectief ‘boven’ of ‘voorbij’ hetgeen het representeert noch is de 
representatie terug te voeren op het absolute object, kennis of gedachte. 

Het problematische karakter ervan genoot voortaan brede aandacht en de aanwezigheid van het kritisch 
cartografisch discours is niet meer weg te denken. 

2.6 Geschiedenis van de kritiek

De kritieken die bestaan op de cartografie moeten bezien worden als een onderdeel van een veel langere 
traditie. De cartografie kwam in bloei aan het einde van de negentiende eeuw / het begin van de twintig-
ste eeuw (net als vele andere wetenschappelijke tradities). In ‘Cartography is dead (Thank God!)’ (2003) 
stelt Wood dat de cartografie als discipline nog maar 100 jaar oud is, als verankerde discipline in een 
wetenschappelijke context. Niet dat eerder geen kaarten werden gehanteerd maar het duurde tot het ge-
noemde punt dat experts kaarten en de kennis daarover begonnen te organiseren in een allesomvattend 
kennislichaam met wetenschappelijke aspiraties, dat wil zeggen: een wetenschappelijke discipline van de 
cartografie. Na het ontstaan van de discipline kwam en de kritiek en de betwisting, gericht op de weten-
schappelijk benadering an sich of gericht op het begrijpen van kaarten zonder wetenschappelijke context 
(Crampton & Krygier, 2006). 

Kennis werd geformaliseerd en gestructureerd. Het woord cartografische discipline heeft al de connotatie 
van strengheid, maar ook van controle en begrenzing. Ruimtelijke kennis werd geordend en de wereld 
werd geopenbaard door specifieke berekeningen over ruimte met als doel het kunnen fungeren als instru-
ment voor overheden om het land of de regio te kunnen besturen (Crampton & Krygier, 2006). De belang-
rijkste idee hieromtrent is geweest de opvatting dat we het abstracte begrip ruimte kunnen vervatten in 
concepten als punten, lijnen, gebieden en vlakken. 

Ook ten tijde van de Tweede Wereld Oorlog werd de kaart volop ingezet voor politieke doeleinden. Ge-
durende deze tijd en de tijd van de Koude Oorlog, gebruikte de Sovjet Unie kaarten waarop de indruk 
gewekt werd dat Duitsland in zijn geheel omringd was door het ‘rode leger’. Arthur Robinson 9, tijdens 
WOII werkzaam op het Chief of the Map Division with the Office of Strategic Services, streefde erna de 
kaart te bevrijden van subjectieve weergaven, politieke doeleinden en artistieke suggestieve interpretaties 
(Crampton & Krygier, 2006). 

“Cartography was based on ‘convention, whim, and fancy’, and Robinson sought to eliminate these, as well 
as the evocative arts, from good map design through an approach that would ‘study and analyze the cha-
racteristics of perception as they apply to...a map” (Robinson, 1986, p. 19).

6 Language and speech do not mirror experience, they create experience and in the process of creation constantly transform and 
defer that which is being described.
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Robinson streefde er zodoende naar de kaart te bevrijden van suggestieve interpretaties en toe te werken 
naar de kale perceptie die we hebben van de wereld om deze vervolgens uit te werken in een kaartbeeld. 
Dat wil niet zeggen dat Robinson er naar toe werkte om een universeel beeld van de wereld te verkrijgen, 
daar dit geen recht zou doen aan verschillen. Zoals Robinson stelt: “What alternative bases can we adopt? 
There are two such. One is to standardize everything. Then all map-readers, once they had learned the 
symbols and techniques would be presented only with varying combinations of familiar things. All cities 
always would appear as black circles and they would be named in Spartan Medium Italic type, and so on. 
The absurdity of such a proposition is, I hope, obvious” (Robinson, 1986, p. 19).

Robinson, maar ook andere vooraanstaande geografen in de jaren ‘50, pleitten er voor een volledige aparte 
afdeling voor cartografie op universiteiten op te richten want “the scope of...cartography...is broad enough 
to justify the organization of independent departments”. Veel kritiek viel hen ten deel en daarin zit ook de 
kern van dat wat we ‘kritische cartografie’ noemen en wat ook de opvatting is die in dit onderzoek gebe-
zigd wordt. Immers, wanneer cartografie wordt losgekoppeld van de geografie, dan is zij veroordeeld tot 
de loskoppeling van geografische theorieën over tijd, ruimte, macht en politiek, die met cartografische re-
presentaties samenhangen en aan de basis liggen van de geografische discipline. Zoals Crampton het stelt: 
“(...) it is not the discomfort with technology but the implications that maps, as methods, are related in 
fundamental ways to concepts and theories of geography. (...) Continuing foci, then, for critical cartography 
are the substantive relations between maps and methods and the diverse (and often incommensurable) 
concepts and theories of geography” (Crampton & Krygier, 2006, p. 11).

Alle zorg, die bestond op de cartografische discipline en de daarmee samenhangende ogenschijnlijk po-
litieke motieven, leidde tot een kritiek die vandaag de dag nog steeds resoneert in de hoofden van vele 
kritische geografen. Zij zien de kaart als onderdeel van het imperialistische of postkoloniale project. Zoals 
de Frans Marxistische geograaf Yves Lacoste in de jaren zeventig stelde over het grotere politieke motief 
van cartografische representaties: “The map, perhaps the central referent in geography, is, and has been, 
fundamentally an instrument of power. A map is an abstraction from concrete reality which was designed 
and motivated by practical (political and military) concerns; it is a way of representing space which facili-
tates its dominaton and control. To map...serves the practical interest of the State machine” (Crampton & 
Krygier, 2006, p. 10).

Kritieken focusten zich dan ook op het tegengaan van de wetenschappelijke politieke benadering van car-
tografische representaties omdat hier een onderdrukkende werking vanuit zou gaan. Zoals Wood stelde: 
‘”Unlike contemporary academic cartography, a cartography of reality must be humane, humanistic, phe-
nomenological...It must reject as inhumanly narrow both the data base and subject matter of contempo-
rary academic cartography” (Wood, 1978, p. 207).

Wood wijst hier op het gevaar dat schuilgaat achter selectieve representatie in een model en de koppeling 
van kwantitatieve (dus statistische) gegevens aan deze representaties. Hij doelt hiermee dan ook op het 
gevaar van de inherente tekortkomingen die zich voordoen in modellen, namelijk inferentie en controle 
(waarmee gezegd: macht). De angst die zich afspeelde voor genoemde geografen had veel te doen met het 
(toen nog meer) recente verleden van WOII waarbij kaarten (mis)bruikt werden voor politieke doeleinden 
die uiteindelijk hebben bijgedragen aan de rechtvaardiging van misdaden door het Nazi regime, maar ook 
bijdroegen aan de legitimering van handelingen van de geallieerden (Crampton & Krygier, 2006). 

In de jaren zestig en zeventig werd het begrip van cartografie als een beoefening van representatie en com-
municatie in toenemende mate beschreven als een ‘communicatieve wetenschap’ waarbij de kaart fun-
geerde als een instrument voor het communiceren van ruimtelijke informatie. In deze zienswijze werden 
kaarten hulpmiddelen om informatie te transporteren volgens de standaardregels van de communicatie 
(bron, kanaal en ontvanger), gebaseerd op een een-op-een relatie tussen de wereld en hetgeen verzonden 
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en ontvangen. Pickles wijst hier op een belangrijke relatie tussen de kaart en de ontvanger. Hij vertaalt dit 
als de vertaling van de echte wereld naar raw data - naar de kaart, gebaseerd op deze raw data naar de 
lezing van de kaartlezer, als zijnde de “users mental image of the map”. In al deze stappen gaat informatie 
verloren en wordt deze subjectief weergegeven waarbij de vraag overblijft in hoeverre de interpretatie 
van de kaartlezer nog overeenkomt met de analyse die in eerste instantie werd gemaakt van de ‘realiteit’ 
(Pickles, 2004). 

2.7 Harley, macht en het ontstaan van de macht van de kaart

Een benadering van cartografische representaties als representaties en plek van power-knowledge struc-
turen wordt geassocieerd met Harley (1989). Harley wordt over het algemeen ook gezien als een van de 
grondleggers van dat wat we nu samenvatten onder de noemer kritische cartografie 7. De laatste jaren 
van zijn leven heeft Harley gewijd aan een uiteenzetting van de, met name, machtswerking die inherent 
verborgen zit in cartografische representaties. Om een begrip te kunnen ontwikkelen van de rol die de 
cartografie heden ten dagen speelt en de constructen op basis waarvan kritiek wordt geuit, is het noodza-
kelijk te begrijpen wat de opkomst van de cartografie heeft betekend voor de wijze waarop vandaag de dag 
de wereld wordt begrepen. De lezing van de kaart die Harley hanteert is geen technische lezing – Harley’s 
lezing is hoogst politiek van aard en wel om de volgende redenen.

Harley onderscheidt twee verschillende ‘sets of rules’ die sinds de zeventiende eeuw dominant zijn in 
het Westerse denken aangaande cartografie. De eerste set van cartografische regels kan dus gedefinieerd 
worden als een wetenschappelijke epistemologie (kennistheorie of: kennisleer). Het doel van ‘mapping’ 
is om een correct relationeel model te produceren over het aardoppervlak. De aannames die bestaan zijn 
dat de objecten op de wereld ‘echt’ zijn en ‘objectief’ en dat zij los bestaan van de relatie met de kaart-
maker, dat hun realiteit kan worden vastgelegd in wiskundige termen, dat systematische observatie en 
meting leiden tot de enige waarheid in de cartografie en dat deze waarheid onafhankelijk kan worden 
geverifieerd. In deze opvatting is de artistieke waarde van de kaart teruggebracht naar enkel wetenschap-
pelijke waarheidsvinding. De andere opvatting van Harley is cultureel van aard en gaat over het tot stand 
laten komen van kaarten. Deze moeten begrepen worden in een context die veel verder reikt dan enkel de 
wetenschappelijk objectieve benadering. Het zijn de ‘regels’ die normaliter door de cartograaf genegeerd 
worden waardoor deze regels een geheim onderdeel uit gaan maken van het regerende discours (Harley, 
1989). Dit blijft niet zonder gevolgen.

Harley stelt in zijn werk ‘the hidden agenda of cartography in Early Modern Europe’ (1988) dat er een 
sterk verband bestaat tussen de opkomst van de natiestaat en de opkomst van de cartografie. Het vestigen 
van stabiliteit en durabiliteit, de primaire taken van iedere natiestaat, in het vroeg moderne Europa maar 
ook in het nu, vormen de achtergrond van het onderzoek dat Harley deed. Harley argumenteert dat de 
cartografie als discipline voornamelijk een politiek discours dient, betrokken bij het acquireren en onder-
houden van macht. In deze context wordt gesproken over cartographical silence – het bewust weglaten 
van gegevens omwille van politieke motieven. In kaartmateriaal staan tal van ‘stiltes’ die te maken hebben 
met het geografische perspectief van dataverzameling, technische tekortkomingen om realiteit represen-
teerbaar te maken maar voornamelijk de political silences. Eerdergenoemden zijn inherent verbonden aan 
de (subjectieve) creatie van kaartmateriaal. Laatstgenoemde, the polical silence, is een bewuste keus die 
politieke doelen dient (Harley, 1988). 

Harley stelt dat: “An adequate theory concerning the political silences in maps is this central both to my  

7 (John) Brian Harley (24 July 1932 - 20 December 1991) was a geographer and map historian at the universities of Birmingham, 
Liverpool, Exeter and the University of Wisconsin at Madison. In recent years, Harley’s work has gained broad prominence among geographers 
and social theorists, and it has contributed greatly to the emerging discipline of critical cartography.
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interpretation of the nature of the state cartography and to the ways in which maps were used to maintain 
and legitimise state power” (Harley, 1988, p. 59). Harley maakt met deze koppeling de kaart dus poli-
tiek van aard, net als Wood (1992) en Pickles (2004) dit doen. De ‘stiltes’, waarover gesproken, betrekt 
Harley vanuit sociologische en filosofische hoek – in de sociologie wordt de ‘stilte’ op de kaart, maar ook 
op andere vlakken, gezien als een vorm van kennis en de kennis daaraan toebehorend als een discours. 
Die opvatting volgend worden kaarten gezien als sociaal geconstrueerde perspectieven op de wereld, in 
plaats van neutraal of ‘waardevrije’ representaties. De filosofische notie van ‘stilte’ wordt begrepen als een 
positief bewuste keuze, niet als een passief gebaar. De ‘stilte’ is dan ook een actieve menselijke handeling. 
De ‘stilte’ moet begrepen als bewust weggelaten verschijnsel met als doel het verhaal dat de kaart wil 
vertellen verder te verexpliciteren. De ‘stilte’ is een cultureel specifieke keus in de taal die door de kaart 
gesproken wordt (Harley, 1988).

Foucault heeft de kaart in zijn denken al eerder geaccepteerd en erkend als een instrument voor meting, 
onderzoek, examinatie en dwang. In zijn optiek draagt de cartografie de staat een enorme hoeveelheid 
informatie aan waarmee de staat, vanuit haar strategische positie, in staat is de informatie aan te wenden 
voor haar eigen belang. Door de geschiedenis heen is de staat vaak in staat geweest om haar eigen belang 
en wil op te leggen aan de cartografen die daarmee het wereldbeeld complementeerden, vol met de ‘stiltes’ 
die tegemoetkwamen aan haar belang. Het tweede uitgangspunt van Foucault in Harley’s denken gaat over 
de ‘episteme’ 8 en helpt Harley een beter begrip te krijgen van de ‘stiltes’ op de kaart. Zoals opgemerkt, 
‘stiltes’ zijn actieve handelingen gezien in het licht van haar sociale en politieke impact op het bewustzijn. 
Ze zijn een onderdeel van alle discoursen, onderdeel van de culturele codes die ten grondslag liggen aan 
alle kennis en die structurerend werken voor haar ‘taal, perceptie, uitwisselingen, technieken, waarden 
en de hiërarchie van het handelen’ (Harley, 1988, p. 59). Zoals bij alle kennis is ook cartografische kennis 
gelimiteerd. Dat wat we in de kaart kunnen opnemen, leidt er automatisch toe dat er zaken zijn die niet op 
te nemen zijn. En dat zijn de bedoelde ‘stiltes’.

2.8 De bedoelde ‘stilte’ (historie)

Binnen de kritische cartografie (en daarbuiten) is het wijdverbreid geaccepteerd dat mapping een activi-
teit is bedoeld ter promotie van de staat en dat met goede kaarten de centrale macht gemakkelijker haar 
macht kan uitoefenen over haar grondgebied. Daarnaast verschaften kaarten de staat de mogelijkheid om 
middels statistieken haar territorium te kunnen controleren en besturen. Zoals Foucault stelt: “Because 
statistics is etymologically knowledge (connaissance) of the state, the knowledge of forces and resources 
which characterise a state at a given moment. For example, knowledge of the population, measured in its 
quantity, measured in its mortality, its birth rate, estimation of the different categories of individuals in 
the state and their wealth, estimates of the potential disposable wealth in the state: mines, forests, etc., 
estimates of the value of products, estimates of circulating capital, estimates of the balance of payments, 
measures of the effects of taxes and imports…all essential for the knowledge of the sovereign” (Crampton, 
2007).

De zaken waar Foucault op wijst, zijn allen geografisch van aard. De methoden die gebruikt werden voor 
het in kaart brengen van deze grondgebieden was wetenschappelijk van aard en kwantitatief. De reden 
hiervoor is, volgens Harley, dat wanneer we alle argumentatie rondom de logica voor deze keus loslaten 
er een reden overblijft die in het belang van de staat spreekt, te weten: “the silences in the maps act to 
legitimize and neutralize arbitrary actions in the consciousness of their originators. In other words, the 
lack of qualitative differentiation in maps structured by the scientific episteme serves to dehumanise the 

8 Michel Foucault used the term épistémè in his work ‘The Order of Things’ to mean the historical a priori that grounds knowledge 
and its discourses and thus represents the condition of their possibility within a particular epoch. In subsequent writings, he made it clear that 
several epistemes may co-exist and interact at the same time, being parts of various power-knowledge systems.
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landscape” (Harley, 1988, p. 66).

Door de toepassing van wetenschappelijk kwantitatieve methoden om kaarten te produceren werd ruimte 
belangrijker dan plaats. Wanneer alle ruimtes (althans op de kaart) veel gelijkenis vertonen dan wordt 
het voor een Staat gemakkelijker alle plaatsen als homogeen te benaderen en behandelen. Met de hante-
ring van een wetenschappelijke benadering tot kaartbeeldproductie verwordt ruimte maar al te gemak-
kelijk tot een ‘socially-empty-commodity’, een geometrisch landschap van koude, inhumane feiten (Harley, 
1988). 

Het paradoxale is dat deze social-empty-commodities niet zonder sociale consequenties bestaan.  Het po-
litieke discours is gegrond in de aanname van de legitimiteit van een bestaande politieke status-quo en 
haar waarden. De uitingen op kaarten of elders zijn bestemd, bewust of onbewust, om de waarheden en 
hetgeen bereikt door de staat (de status-quo) te reproduceren en te behouden. Als voorbeeld haalt Harley 
aan dat staten in de vroeg moderne Europese periode zogenaamde ‘culturele genocide’ pleegden door 
complete plaatsnamen en straatnamen op plaatsen die door hen veroverd waren te herbenoemen in het 
licht van dat wat normaal is in de staat die de plaats bezette (Harley, 1988) 9. Kaarten laten zodoende een 
staatshiërarchie zien. 

Harley gaat nog verder in de uiteenzetting van voorbeelden die aangeven dat kaartmateriaal voor poli-
tieke doeleinden werd gebruikt. Zo ziet Harley een ander type van ‘stilte’ op de kaarten, gemaakt door de 
Europeanen, van de Nieuwe Wereld (doelend op de continenten ontdekt door de Europeanen na 1492). 
Op de kaarten wordt de uniciteit van het Amerikaanse landschap niet weergegeven ten gunste van een 
stereotype beeld dat bekend is voor de Europeaan door enkel die zaken te weergeven die ook in het Eu-
ropees landschap voorkomen. Het stereotype beeld van Amerika kan zodoende gezien worden als een 
opzettelijke daad ten gunste van het kolonialisme, bedoeld om de Nieuwe Wereld aantrekkelijker te maken 
voor migranten en (potentiële) investeerders. Daarnaast kan het ook gezien worden als een andere manier 
om de Europees wetenschappelijke waarden om te zetten in de Amerikaanse geografie, dit keer in relatie 
tot het landschap (Harley, 1988). De kaarten laten een Europees landschap in Amerika zien, maar doen 
onrecht aan de daadwerkelijke status van het Amerikaanse landschap. De kaarten representeren de gunst 
van Europa en blijven stil over het ‘echte’ Amerika. Harley: ‘In short, such maps are ethnocentric images, 
and part of the apparatus of cultural colonialism’ (Harley, 1988, p. 68).

Het hele probleem dat Harley aansnijdt is dat – volgens hem – en ik volg hem daarin, de wetenschap niet 
tot doel zou moeten hebben de complexiteit van de wereld terug te brengen tot een overzichtelijk geheel 
vervat in een simplistisch model van de sociale wetenschapper. Miszaken die voortkomen uit een (te) 
simplistische weergave van de realiteit zijn lastig toe te dichten aan bewust handelend gedrag, of mis-
schien wel aan zaken zoals toevalligheid. Neemt echter niet weg dat de kaart een machtsdiscours in zich 
meedraagt. Kaarten zijn perspectieven op de wereld vanuit de tijd dat ze zijn geproduceerd en kaarten 
construeren de wereld – niet reconstrueren. De ‘stiltes’ maken onderdeel uit van de drang van de staat, de 
soeverein, die tot doel heeft de werkelijkheid zo te representeren dat zij hanteerbaar wordt voor haar ei-
gen belangen. De technieken en uitkomsten die hiermee gepaard gaan worden hierop volgend besproken.

2.9 Macht en de postmoderne kijk op cartografie

“A map says to you, ‘read me carefully, follow me closely, doubt me not’. It says, ‘I am the earth in the palm 
of your hand. Without me, you are alone and lost’. And indeed you are. Were all the maps in this world dest-

9 In history, the early modern era of modern history follows the late Middle Ages. Historians refer to the period beginning from ap-
proximately 1500 AD and lasting to around 1800 AD. The events include the first European colonies, the rise of strong centralized govern-
ments, and the beginnings of recognizable nation states that are the direct antecedents of today’s states. This timeframe in western Europe is 
referred to as the early modern European period.

ee
n 

dy
na

m
isc

he
 c

ar
to

gr
afi

e
hs

t 
2 

ca
rt

og
ra

fie
 e

n 
m

ac
ht

2.
8 

de
 b

ed
oe

ld
e 

st
ilt

e 
(h

ist
or

ie
)



27

royed and vanished under the direction of some malevolent hand, each man would be blind again, each city 
be made a stranger to the next, each landmark become a meaningless signpost pointing to nothing” (Beryl 
Markham, 1983 uit Harley, 1989: p.1).

“Instead of thinking the map as the product of a territory or a passive representation of it, King (with 
Boudrillard) suggests a strategic reversal; it is the map that engenders territory. The notion of the real is 
as something existing in its own right is no longer tenable The real is not only what can be reproduced, but 
that which is already reproduced, the hyperreal” (Pickles, 2004, p. 30).

De vooruitgang van de ontwikkeling van de kaart, zoals wij deze kennen, gaat langzaam. Sommigen zullen 
stellen dat de vooruitgang (of verandering) slechts cosmetisch van aard is. Kijkende naar de voortgang 
van de ontwikkeling van de kaart, in de literatuur of op kaartbeelden zelf, dan zien we dat de huidige staat 
van de kaart eerder premodern is, of modern, dan dat deze inmiddels (zoals het algehele discours) is 
verschoven naar een postmoderne wijze van denken. Harley schreef deze tekst in de context van het jaar 
1989, sluitjaar van decennia koude oorlog maar wel al in het middelpunt van het postmoderne denken, 
een denken dat zich het decennium daarna nog sterker zou vestigen in de westerse wetenschappelijke 
traditie (Harley, 1989).

Naast de moderne status van de cartografie, is het niet alleen gebleven bij het representeren van de ogen-
schijnlijke realiteit. Olsson wijst op het gegeven dat de wereld en de wijze waarop wij de wereld begrijpen 
in een constant proces van codering verkeert: “the world has been made as a geo-coded world”. Dit is een 
wereld waarbij grenzen zijn ‘ingeschreven’, letterlijk geschreven op het aardoppervlak en gecodeerd, laag 
na laag getekend op papier. Cartografische instituten hebben de wereld, de naties en de sociale ruimtes 
gecodeerd, gedecodeerd en weer gerecodeerd. “They have respaced the geo-body” (Pickles, 2004, p. 5). 

Ondanks dat we onszelf steeds meer bewust lijken te zijn van de politieke werking van kaarten – en wat 
dat betekent voor macht en het publieke discours – lijkt het erop, aldus Harley, dat we nog steeds – willens 
of onwillens – gevangenen zijn van onze geschiedenis. Voor een besef van cartografie is het noodzakelijk te 
beseffen dat we nog steeds kritiekloos de brede consensus accepteren die cartografen aan ons voorleggen 
en daarmee vertellen wat deze consensus is. Het lijkt erop dat we nog steeds in onze gedachten vertrekken 
met de idee dat kaartmakers zich ophouden in onbetwistbare wetenschappelijke of objectieve vormen van 
kenniscreatie. Beter is het om als uitgangspunt aan te houden dat “cartografie zelden is wat cartografen 
ons pogen te vertellen” (Harley, 1989), zoals vermeld.

Helemaal vreemd is dit natuurlijk niet. Kaartmakers hebben altijd de urgentie begrepen van het design 
van hun kaarten, niet alleen omdat de wereld te ‘vol’ is om alles te kunnen representeren, maar ook omdat 
belangrijke informatie niet altijd voorhanden is en het niet altijd wenselijk is deze te vermelden – dat zijn 
de stiltes waarover gesproken. Het resultaat daarvan is dat de kunst van het kaart maken dicht verbonden 
is geweest aan het formaliseren en aanscherpen van de essentie van de transformatie die gepaard gaat met 
‘projectie’. Het moment dat er een goede projectie gevonden is, die relatief veel recht aan de ‘werkelijk-
heid’ doet, dan nog wordt de kaartmaker geconfronteerd met een pakket lastige keuzes en interpretaties, 
insluitingen en uitsluitingen, dikte en dunheid, toevoegingen en verwijderbaren (Pickles, 2004). Pickles 
omschrijft dit als volgt: “How are lines chosen and how are they measured, drawn and circulated? And how 
does it happen that even simple line drawings come to mean so much in the practice of worldly affair? How 
do maps work so well? Consistent selectivity has been the hallmark of all cartographers and cartographic 
institutions” (Wood, 1992 uit Pickles, 2004 p. 34).

Wat ontstaat is een uniformiteit op kaarten die zo vanzelfsprekend is dat er haast geen ruimte meer be-
staat om eraan te twijfelen. Harley poogt aan te geven dat het huidige begrip van cartografie en haar bete-
kenis niet overeenkomt met de werkelijkheid die er vanuit gaat. 
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Volgens Harley zou het beter zijn wanneer we de kaart baseren op basis van inzichten afkomstig uit de 
sociale wetenschappen en daarmee sociale theorieën in plaats van cartografische representaties enkel 
in het licht te plaatsen van een wetenschappelijk positivisme10. Zoals Harley stelt: ‘It will be shown that 
even ‘scientific’ maps are a product not only of ‘the rules of the order of geometry and reason’, but also of 
the ‘norms and values of the order of social...tradition’. (…) ‘Our task is to search for the social forces that 
have structured cartography and to locate the presence of power – and its effects – in all map knowledge’ 
(Harley, 1989, p. 3).

Door de lessen van Foucault, die stelde dat machtsconstructen overal aanwezig zijn, hoe onzichtbaar ook 
soms, en de deconstructivistische filosofie van Derrida (‘tussen de woorden door lezen’), wordt duidelijker 
dat ook kaartenbeelden (net als iedere ‘waarheid’ in het postmodernisme) onderhevig aan tijd en plaats 
en dat enkel vanuit deze context de ‘waarheid’, die het zegt te pretenderen, te begrijpen is. Wanneer we 
die lijn volgen, dan zijn cartografische ‘waarheden’ alleen waarheden vanuit een specifiek cultureel per-
spectief. Harley getuigt zich hiermee als een sociaal constructivist. Er ontwikkelt zich daarmee een begrip 
om te begrijpen hoe kaarten, zoals kunst, een specifieke wijze zijn van het kijken naar de wereld (Harley, 
1989). De kaart dient daarmee een machtsdiscours.

2.10 Discoursen en regels

Foucault legt de nadruk op het verleden om te duiden hoe kennis tot stand komt én tot stand komt door 
bepaalde machtsstructuren. De cartografische kritiek maakt hier deels onderdeel van uit. Macht betekent 
bij Foucault niet een verkeerd bewustzijn zoals dit het geval is bij de Frankfurt School (waar Kant deel 
van uitmaakte). Foucault zijn conceptie van macht is meer subtiel, een conceptie die de nadruk legt op het 
politieke karakter van kennis. Macht ontstond volgens Foucault niet aan de bovenkant van een bepaalde 
hiërarchie maar werd horizontaal verspreid op een hoogst gedifferentieerde en gefragmenteerde wijze. 
Foucault doelt er hiermee op dat de machtswerking die van de cartografie zou uitgaan niet enkel van bo-
ven de hiërarchie wordt geprojecteerd op haar subjecten maar dat de subjecten deze zelf (re-)produceren. 

Daarmee samenhangend is een van Foucaults primaire terreinen van onderzoek het ‘discours’. Een dis-
cours wordt gedefinieerd als ‘een systeem van mogelijkheden voor kennis’. Zoals Foucault stelt: “what 
rules permit certain statements to be made; what rules order these statements; what rules permit us to 
identify some statements as true and others as false; what rules allow the construction of a map, model 
or classificatory system ...What rules are revealed when an object of discourse is modified or transformed 
... Whenever sets of rules of these kinds can be identified, we are dealing with a discursive formation or 
discourse” (Harley, 1989, p. 3).

De vraag die vervolgens op kan komen is: “welke typen regels zijn bepalend geweest voor de ontwikkeling 
van de cartografie”? Harley onderscheidt twee sets van regels. Enerzijds is dit de wetenschappelijk objec-
tieve set van regels die bepalend zou zijn voor dat wat de kaart is. Anderzijds is dit het culturele perspectief 
dat het verborgen discours voedt waarmee de kaart tot stand komt en waarin macht zit ingesloten. 

Voor Harley is het onbegrijpelijk dat er vandaag de dag nog cartografen zijn die in de veronderstelling 
leven dat hun kaarten niet beïnvloed worden door ‘het sociale’ en ‘het politieke’ (Harley, 1989). Zoals Fou-
cault zelf omschreef: “repressive notions of power hold sway and interpretations of maps and mapping 
that reduce the map to this or that embodied interest have proliferated” (Pickles, 2004, p. 30). Op die wijze 
zijn de vroeg empericistische lezingen van kaarten, waarbij de kaart werd gezien als onproblematische re-
presentatie van een externe realiteit, langzaamaan vervangen door een reductionistische lezing van macht 
10 Uitgangspunt van het positivisme is dat kennis alleen mogelijk is aangaande de wereld der verschijnselen. De wetenschap wordt 
gezien als de enige bron van geldige kennis en daarbij zijn alleen empirische waarnemingen en logische principes van belang. Het positivisme 
betekent de afwijzing van alle filosofie en theologie, van elke normatieve kennis of ethiek en van alle kennis die niet zintuiglijk controleerbaar is.
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en de contextuele invloed op de creatie van kaartbeelden. 

Wat veel kritisch geografen (en daarmee cartografen) het meest stoort is dat, begrijpelijk vanuit het post-
moderne perspectief, er een rotsvast geloof lijkt te bestaan in de vooruitgang: dat, door de toepassing van 
wetenschap, er een steeds preciezere weergave van de realiteit kan worden vastgelegd, ‘with a dismissive 
scientific chauvinism’ (Harley, 1989, p. 4). In deze kritiek zien we de bredere, meer filosofische, kritiek 
van Deleuze en Guattari terug, die stelden dat de grootste denkfout van het Westers denken hem voorna-
melijk zit in het denken in statische termen – in tegenstelling tot de filosofie van worden die zij voorstaan 
(Deleuze, 1994). Wat hen, die kritisch zijn, ook zeer tegenstaat is de arrogantie waarmee de standaard set 
van procedures tot de creatie van cartografische representaties verdedigd wordt en daarmee verhinderd 
wordt dat er een nieuwe consensus kan ontstaan over dat wat wellicht een betere wijze kan zijn om de 
realiteit, zoals deze zich aan ons voordoet, vast te kunnen leggen. 

In het dominante Westers wetenschappelijk discours van cartografische representatie, worden de sociale 
structuren, die eraan ten grondslag liggen, in de regel genegeerd of vermaakt tot een abstract begrip. Deze 
verwevenheid van regels, die ten grondslag liggen aan het creëren van cartografische representaties, lei-
den ertoe dat kaarten een ‘volgorde’ (order) vastleggen in zichzelf en daarbij de hiërarchie bepalen van de 
gevolgen en uitwerkingen ervan (Harley, 1989). 

De kaart creëert hiermee zijn eigen waarheid, bestaansrecht en macht: “a tradition of the exclusivity of 
America was enhanced before World War II by placing it in its own hemisphere on the world map. Throug-
hout history of cartography ideological ‘Holy Lands’ are frequently centred on maps. Such centricity, a kind 
of subliminal geometry, adds geopolitical force and meaning to representation. It is also arguable that such 
world maps have in turn helped to codify, to legitimate, and to promote the world views which are preva-
lent in different periods and places” (Harley, 1989, p. 6).

De reden waarom dergelijke waarheden op een dergelijke – welhaast onbetwistbare – manier tot stand 
komen, heeft volgens Bruno Latour te maken met wat hij noemt ‘the modern settlement’. Latour gebruikt 
deze term voor de toewijding in het Westerse denken voor de binaire tegenstelling (zoals ‘samenleving 
– natuur’) en daarmee de representationele logica in politiek en wetenschap. Voor de kaart betekent dit 
dat iets x of y is maar dat de relatie daartussen niet herkenbaar is. De representatie wordt absoluut. Ook 
Deleuze en Guattari wijzen op deze, voor hen, inherente denkfout van het Westerse denken, sinds Plato en 
Aristoteles (Devos & Vanmarcke, 1995). Deze gewoonte van redeneren zien we terug in de cartografie – 
cartografische representatie werd en wordt gezien als de technische vertaling van de ‘echte wereld’ naar 
de gebruikers van deze informatie in de moderne wereld. Latour weergeeft hiermee zijn wantrouwen voor 
het vermogen van de mens om de juiste conclusie en interpretatie af te leiden van een expliciet gegeven 
(Shaviro, 2004). Ons denken is erop ingericht alleen de differentie aan de hand van het identieke te her-
kenen en niet om de overeenkomst of gelijkenis te herkennen. Die lijkt simpelweg niet te bestaan. Pickles 
(2004) spreekt in deze context over het Kantiaanse dilemma: “how it knows the world and how it can 
represent the ‘real’ world adequatly to control the misreading of map users” (Pickles, 2004, p. 35). 

Bedoeld wordt dat het ‘beheer van de keuze, vervorming en fout’ – van fundamenteel belang voor iedere 
cartografische representatie – het probleem werd van de cartografie. De kaart werkt als communicatie-
middel dat kan leiden tot vervorming en fouten wanneer de lezer de bedoeling van de cartograaf verkeerd 
of anders interpreteert. Doordat kaartbeelden er zo perfect en precies uitzien is het bij slechts weinigen 
opgekomen te twijfelen aan de correctheid ervan. Dat is ook het intrinsieke nadeel van de cartografie – in 
tegenstelling tot dat wat de auteur van een boek wel kan, is de cartograaf niet bij machte om in de kaart 
zelf aan te geven wat eigenlijk de beperkingen van het medium zijn (Pickles, 2004). De volgende vraag is of, 
gezien de belangen, de cartograaf of zijn opdrachtgever hier überhaupt aan willen. Zoals ook Winichakul 
(1997) stelt, is de moderne wereld voor een groot gedeelte gebaseerd op identiteit en verschil. Discoursen 
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die bestaan over de landen en haar burgers buiten Europa, met name het Oosten, zijn onderdeel van Eu-
ropese machtsrelaties die de aanwezigheid van de ander constitueren met als doel de bevestiging van het 
zelf en de superioriteit van de Europese metropolis. Dit in de plaats van het documenteren van dat wat het 
Oosten eigenlijk is. Volgens Winichakul gebeurt dit volgens een vast procedé, te verstaan, het documente-
ren van de (positieve) overeenkomsten – gedeelde landschappelijke waarden, gebruiken en interesses, en 
door het benadrukken van de (negatieve) verschillen – dus al wat anders is vergeleken met het perspectief 
van de cartograaf (Winichakul, 1997).

In alle pogingen en moeite die de ‘wetenschappelijke’ cartografie heeft gedaan, om cultuur in natuur te 
veranderen, om de sociale werkelijkheid te ‘neutraliseren’, blijft en is het een inherent retorisch discours 
(Harley, 1989, p. 8). Met het retorische doelt Harley op het zichzelf bevestigende en ziet het als een on-
derdeel van het staatsapparaat en haar belangen (Harley spreekt over ‘propaganda’). “All maps strive to 
frame their message in the context of an audience. All maps state an argument about the world and they 
are propositional in nature. All maps employ the common devices of rhetoric such as invocations of aut-
hority and appeals to a potential readership though the use of colors, decoration, tyography, dedication, or 
written justifications of their method. Rhetoric may be concealed but it is always present, for there is no 
description without performance” (Harley, 1989, p. 11). 

2.11 Kritieken op macht en politiek

Sinds de Verlichting is het denken in het Westen ondubbelzinnig doordrenkt met een hiërarchie die zo 
natuurlijk aanvoelt dat het bij slechts weinigen opkomt om hier nog langer fundamentele vragen bij te stel-
len. De kaart werkt echter sociaal ordenend (Harley, 1989). De hiërarchie en de betekenis ervan worden 
echter niet (langer) herkend. Meer is het vanzelfsprekend in een bepaalde samenleving, dat de plek van 
de koning belangrijker is dan die van een baron, dat een kasteel belangrijker is dan een boerderij, dat een 
stad belangrijker is dan een gehucht en dat een statig landhuis het meer waard is om te benadrukken dan 
dat van een simpele boer (Harley, 1989, p. 6). Zoals Harley stelt:

(...) “Cartography deploys its vocabulary accordingly so that it embodies a systematic social inequality’. 
The distinctions of class and power are engineered, reified and legitimated in the map by means of class 
and cartographic signs. The rule seems to be ‘the more powerful, the more prominent.’ To those who have 
strength in the world shall be added strength in the map. Using al the tricks of the cartographic trade – size 
of symbol, thickness of line, height of lettering, hatching and shading, the addition of color – we can trace 
this reinforcing tendency in innumerable European maps. We can begin to see how maps, like art, become 
a mechanism ‘for defining social relationships, sustaining social rules, and strengthening social values” 
(Harley, 1989, p. 6). 

Bovenstaande weergeeft de belangrijkste stelling die Harley probeert te maken. In zijn visie bewerkstel-
ligen kaarten sociaal zijn en handhaaft het de bestaande orde, de hiërarchie die prominent is in het Wes-
terse denken en de uitvoering ervan gedurende de afgelopen eeuwen. Harley wijst daarnaast zijdelings op 
het misschien meest opvallende punt: de onbewuste wijze waarop dit in stand wordt gehouden. Dat is dan 
ook de kritiek die Harley uit tegen de cartografen uit de geschiedenis. De wetenschappelijke pretentie die 
zij gekoppeld hebben aan de ‘set of rules’, die zouden bepalen hoe een kaartbeeld (en daarmee een repre-
sentatie van de werkelijkheid) er uit ziet, is zelden onderhevig geweest aan revisie en zelden ontvankelijk 
geweest voor (reële) kritieken. Om verder te kijken dan het ogenschijnlijke doel van de kaart; veel macht 
die in kaarten zit opgesloten, als een representatie van sociale geografie, is dat het functioneert achter een 
masker van een schijnbare neutrale wetenschap. Het verbergt en ontkent de sociale dimensies en legiti-
meert het tegelijkertijd (Harley, 1989). En dit alles zit opgesloten in het cartografisch discours. De neiging 
om kaarten te zien als een naïeve representatie van de realiteit heeft ertoe geleid dat de kaart gemakkelijk 

ee
n 

dy
na

m
isc

he
 c

ar
to

gr
afi

e
hs

t 
2 

ca
rt

og
ra

fie
 e

n 
m

ac
ht

2.
11

 k
rit

ie
ke

n 
op

 m
ac

ht
 e

n 
po

lit
ie

k



31

kon worden misbruikt voor nationalistische of propagandistische doeleinden (Pickles, 2004). 

Harley’s grootste punt van zorg ligt in de politieke dimensie en dat is ook de reden dat hij het werk van 
Foucault verder aangrijpt om te kijken naar de power-knowledge constructen die voortvloeien uit de hui-
dige hantering van cartografische representaties. 

Daarin zijn de symbolen, die gebruikt worden op de kaart, alhoewel zij een andere indruk pogen te wek-
ken, geen objectieve producties of weergaven maar een inherent onderdeel van een semiotisch systeem 
van betekenisgeving (Crampton, 2001). Kaarten representeren macht en zijn daarmee problematisch. Zo-
als Crampton verwoordt: “Maps are situated in a particular set of (competing) interests, including cultural, 
historical and political: maps can be understood by what they subjugate/ignore/downplay (what he called 
the silences and secrecies); and the way it interprets maps is not as records of the landscape but tracing 
out the way they embody power; (...) and are themselves caught up in power relations, i.e. are not inno-
cent” (Crampton, 2001, p. 9). 

Met name op plaatsen waar kaarten worden vervaardigd of geïnitieerd door overheden kan worden gezien 
hoe deze functioneren als ondersteuning en legitimering van wetgeving, territoriale imperatieven en be-
vestiging van de uitvoering van politieke macht (Harley, 1989). 

Voor Harley bestaan er twee soorten machtsconstructen die voortkomen uit de wetenschap in het alge-
meen en in de cartografie in het bijzonder. De eerste werking die van kaarten uitgaat is de externe macht 
(Harley, 1989). Doel is de kaart te koppelen aan centra van politieke macht. Macht wordt uitgeoefend op 
cartografie. Harley doelt er hiermee op dat op onnoembare aantallen kaarten de cartograaf, die er ver-
antwoordelijk voor is, werd aangezet tot het creëren of wijzigen van de kaart door veranderende externe 
omstandigheden of behoeften. Macht wordt ook tot uitdrukking gebracht met cartografie. Harley doelt er 
hiermee op dat monarchen, ministers, staatsinstellingen, de kerk allen cartografische programma’s heb-
ben geïnitieerd omwille van hun eigen belangen. Zoals Harley stelt: “In modern Western society maps 
quickly became crucial to the maintenance of state power – to its boundaries, to its commerce, or its in-
ternal administration, to control of populations, and to its military strength. Mapping soon became the 
business of the State: cartography is early nationalized” (Harley, 1989, p. 12).

Cons (2005) spreekt in deze context over processen van representationele versimplificering waardoor 
bevolking, landschap en meer leesbaar werd voor de staat. Cartografie wordt dan, met name bezien als 
project van de staat, een proces van controle door representatie. Zoals Edney het omschrijft: “Knowledge 
of the territory,’ (...), ‘is determined by geographic representations and most especially by the map. Geo-
graphy and empire are thus intimately and thoroughly interwoven” (Edney, 1997, 1 uit Cons, 2005, p. 1).

De staat en de cartografie zijn dus ondubbelzinnig met elkaar verweven, in zowel uitvoering als in belang. 
Om staatsmacht te kunnen uitoefenen, legitimeren en om deze te behouden werden, cartografische repre-
sentaties zodoende een onmisbaar middel, tezamen met de statistieken die de kaart voedden. De kaart 
was verworden tot een onmisbaar bestuurlijk instrument. De staat was zich hier al van bewust sinds de 
vroeg moderne Europese periode, zoals eerder aangegeven. Er bestaan dan ook voldoende voorbeelden 
die bevestigen dat de staat kennis goed bewaakte: kaarten zijn universeel gecensureerd geweest, geheim 
gehouden en vervalst. In deze gevallen koppelt Harley in zijn analyse de kaart wederom aan het werk van 
Foucault die dit de uitoefening van ‘juridische macht’ noemde – de kaart verwerd tot een ‘juridische ter-
ritorium’: het verschafte de staat de middelen tot surveillance en daarmee controle (Harley, 1989). “Maps 
are still used to control our lives in innumerable ways. A map-less society, though we may take the map for 
granted, would now be politically unimaginable. All this is power with the help of maps” (Harley, 1989, p. 
12).
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De voorbeelden hiervan zijn in de Nederlandse samenleving allesomvattend aanwezig. Eerder is uiteen-
gezet op welke wijze een ‘moderne’ Staat haar samenleving, territorium en de prolongatie van haar macht 
vorm geeft. Zonder kaart is geen koppeling mogelijk tussen het geografisch aspect en de statistische 
grondslag voor probleemsignalering en definiëring en is beleid toepassen (ongeacht de belanghebbende 
in deze) praktisch onmogelijk. De machtswerkingen die van cartografische representaties uitgaan heb-
ben een ding gemeen: ze zijn extern van aard en de kaart is het middel middels de macht kan worden 
gevalideerd of overgebracht. De tweede machtswerking is intern van aard. Harley omschrijft dat als volgt: 
“cartografen vervaardigen macht, ze creëren een ruimtelijke panopticon 11.  Het is macht opgenomen in de 
kaart”.

De kaart kan gezien worden als verlengstuk van politieke macht, als een classificatie systeem dat de instru-
menten aanreikt waarmee de samenleving kan worden gecontroleerd en bespeeld. De kaart is inherent 
politiek en kan niet los worden gezien van de uitwerking op de levens van mensen die binnen de afba-
keningen wonen die getoond worden op kaarten. De wereld wordt zodoende gedisciplineerd, de wereld 
wordt genormaliseerd. Alle sociale handelingen breken door grenzen, bepaald door de classificatie sche-
ma’s van de kaart – en daarmee de schema’s van de staat – ‘we are prisoners in its spatial matrix’  (Harley, 
1989, p. 13).

2.12 Cartografie en kapitalisme

Nadat de cartografie herkend was als politiek instrument in de vroeg Moderne Europese periode werd 
haar doeltreffendheid verder gebruikt door de tijden heen met duidelijke kenmerken die vandaag de dag 
herkenbaar zijn. De wereld is eigenlijk verworden tot een afbeelding – tot een levende exhibitie – gepro-
duceerd door de technieken en praktijken van de representatie die allen hun sporen hebben nagelaten in 
de wijze waarop dat we de wereld tegenwoordig begrijpen en zien; de geometrische experimenten van het 
perspectief, de cultureel verweven fascinatie met grenzen, het verkavelen van gronden in de regionale en 
nationale kadasters, de nationale topografische programma’s, de opkomst van de globe als een cultureel 
icoon, en het – meer recente – in kaart brengen van wat lijkt alle aspecten van het sociale leven (Pickles, 
2004). Pickles doelt met dit laatste op de opkomst van GIS technieken en daarmee de koppeling aan tal van 
andere databases. Het verkavelen van gronden op basis van kaartbeelden in opdracht van de staat wordt 
gezien als het leidend mechanisme voor de opkomst van het kapitalisme doordat het overheden in staat 
stelde grond privaat te maken en toe te kennen. Wood geeft hiervan een voorbeeld: “With the passage of 
the Land Ordinance of 1785 in the United States, and the cadastral mapping of France set in motion in 
1807 by Napoleon, increasingly enormous swaths of the planet were entered into this huge atlas of pro-
prietorship, until now it is hard to imagine there is a square inch left whose ownership has not been staked 
out, squabbled over, bought, sol dor killed for, each transaction...recorded someplace, on a map in a land 
office” (Wood, 1992, p. 16).

Pickles ziet de kaart nog altijd als een leidend mechanisme van het kapitalisme en als systeem dat ten 
grondslag lag aan het doen laten ontstaan ervan. Deze, wat hij noemt, geopolitiek van de representatie, 
gaat voornamelijk over eigendom en eigendomschap – over handelen in goederen. Pickles haalt hierbij 
Walter Benjamin aan die schreef over het 19de eeuwse Parijs als zijnde een “representation entered fully 
into the commodity relation by its production of an economy of display in which the spaces of the city were 
restructured as spaces of visual display and mass consumption”. Volgens Benjamin heeft de cartografie aan 
de basis gelegen van de economie van verleiding en tentoonstelling (Pickles, 2004).

11 The Panopticon is a type of prison building designed by English philosopher and social theorist Jeremy Bentham in 1785. The con-
cept of the design is to allow an observer to observe (-opticon) all (pan-) prisoners without the prisoners being able to tell whether they are 
being watched, thereby conveying what one architect has called the “sentiment of an invisible omniscience.”
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“The globe has long served as an icon for expansive capitalism and nationalism, and its iconic function 
continues to inform representations of geographical reach, speed and power” (Pickles, 2004, p. 24).

Juist deze verleiding en tentoonstelling zijn gecreëerd door de kwantitatieve ruimtes, de ruimtes gecre-
eerd door de staat en afgebeeld op de generaliserende en uniforme kaarten. Abstracte ruimte is meetbaar, 
niet enkel meetbaar als geometrisch gegeven, maar ook als sociale ruimte. Het wordt onderworpen aan 
kwantitatieve manipulaties: statistieken, programma’s, projecties, allen werken ze hier effectief. Dit zijn de 
ruimtes van consumptie – ‘the spaces of consumption’ – ondersteund door het Staatsapparaat. Lefebvre 
spreekt dat men hier echter uit wil ontsnappen bij tijd en wijle, bijvoorbeeld wanneer men vakantie heeft. 
Men keert dan naar kwalitatieve ruimtes, in plaats van genoemde kwantitatieve ruimtes. De natuur (zon, 
zee, sneeuw) is nog niet aangetast door het neoliberale en neo-imperialistische karakter van de staat, zo 
schrijft Lefebvre, al kan toerisme natuurlijk wel als zodanig worden beschouwd (Lefebvre, 1991). 

Inmiddels is duidelijk dat de kaart niet langer kan worden geaccepteerd als het middel dat de werkelijk-
heid representeert (of reproduceert). De kaart is verworden tot de maker van het wereldbeeld zelf en han-
teert hiervoor verschillende technieken. “In other words, a map was a model for, rather than a model of, 
what it purported to represent – it had become a real instrument to concretize projections on the earth’s 
surface. A map was now necessary for the new administrative mechanisms and for the troops to back up 
their claims...” (Thongchai, Siam Mapped: A history of the geo-body of a nation uit: Pickles, 2004, p. 29). 

2.13 Cartografie en de cartograaf

Mapping gaat over het verplaatsen van informatie van de oorspronkelijke vorm van presentatie naar 
een representatie van de informatie. Informatie is op zichzelf niet iets dat los voortbeweegt van alles en 
‘blanco’ bij ons arriveert – informatie op zichzelf is een product van normen, standaarden – van waarden 
en belangen. Wanneer we aan de cartograaf vragen wat zijn kaart eigenlijk inhoudt en daarmee wat hij 
noemt - het ‘mapping process’ -, we eigenlijk ook de vraag stellen – impliciet – naar de systemen van col-
lectief geloof en handelingen (social beliefs and practices) die invulling geven aan het mapping project, de 
leidende regels die de vertaling en omzetting staven en het specifieke handelen dat voortkomt uit de kaart 
en de wijze waarop deze wordt gecreëerd (Pickles, 2004). Het gaat erom dat we eigenlijk vragen stellen 
over de systems of belief waarin bepaalde procedures van representatie zijn geaccepteerd en oordelen zijn 
verklaard over wat legitieme en effectieve vormen van representatie zijn. De vraag ‘wat een kaart is’ en wat 
het betekent ‘to map’ is ook een vraag over de epistemologische en ontologische structuur van de wereld 
waarin we leven en waarin we kaartbeelden produceren. Deze epistemologische en ontologische vragen 
zijn ingewikkeld en gaan over complexe samenstellingen van ongelijksoortige, tegenstrijdige en overlap-
pende geloven over de wereld, en haar verschillen leiden vaak tot een verschillend begrip van de kaart 
en het ‘mapping proces’. De vraag wat een kaart is en wat het betekent om een kaart te maken, is daarom 
eigenlijk de vraag: “in welke wereld ben jij kaarten aan het maken, in welke waarden geloof je, in welke 
regels en met welk doel” (Pickles, 2004)?

Net als andere systemen is ook cartografie sterk en onvermijdbaar ideologisch. Het gaat niet enkel om het 
tekenen van kaarten maar met name om het creëren van ‘werelden’ – deze kaarten (of werelden) laten 
totale wereldbeelden zien die allen filosofische of wetenschappelijke visies in zich hebben, gevoed door 
theologie, politieke invloed, esthetische voorkeuren en artistieke keuzes (Pickles, 2004). Kaarten zijn, zo 
stelt Pickles, een van de meest machtige instrumenten over de wereld vanuit de wereld die zij zelf heeft 
helpen te creëren. Het zijn instrumenten, zeker, maar het zijn inschrijvende instrumenten die noodzakelij-
kerwijs een perspectief in zich hebben: het zijn instrumenten waar zonder we niet kunnen lezen en waar 
zonder we niets kunnen zien (Tomasch, ‘Mappae mundi and the knight’s Tale, uit Pickles, 2004, p. 92). 

een dynam
ische cartografie

2.13 cartografie en de cartograaf

hst 2 cartografie en m
acht



34

Zowel Harley (1989), als Wood (1992) en Pickles (2004) stellen dat sinds de jaren zeventig en tachtig de 
algehele consensus binnen het cartografisch debat is dat de kaart de wereld produceert in plaats van dat 
hij haar reproduceert. “It has always been fascinating by the ways in which maps make palpable something 
without existence’. It seems to me that the productive and fictive character of maps is precisely what is at 
stake when we ask, how do cartographers render the world in map form, how do maps reproduce world, 
and how can we learn to understand the worlds maps contain” (Pickles, 2004, p. 92)?

De kaart heeft als inherent gevolg van de vertaalslag van realiteit naar abstracte representatie fouten in 
zich opgenomen – ‘van een stad in bakstenen naar een stad op de kaart’ is alleen maar mogelijk door za-
ken te conceptualiseren en daarmee informatie te weg te laten of bewust te laten zien. Van een gele egale 
vlakte op een kaart naar een gevarieerd landschap waar graan verbouwd wordt is een flinke stap. Kaarten 
creëren zodoende objecten waarvan de realiteit mythisch is, op zijn minst tot het punt dat de identiteiten 
die voorkomen op de kaart hoogst geformaliseerde abstracties zijn die, vanaf het moment dat ze als ‘echt’ 
object worden gepresenteerd, vrij ‘echt’ worden (Pickles, 2004). Vanaf het moment dat het gegeven ge-
presenteerd wordt als zijnde bestaand, verwordt de nieuwe ruimtelijke identiteit tot een ‘echte (fysieke) 
identiteit’ en de discoursen en handelingen passen zich daarop aan, ze herkennen zichzelf alsof zij het 
‘ware’ representeren. Echter hoe wordt deze nieuwe realiteit, ‘this real’, geconstitueerd in de eerste plaats 
en hoe functioneert het als middel voor de productie van identiteit en effecten? Hoe kunnen de geografie 
en de cartografie subjecten en identiteit produceren? 

2.14 Cartografie en de hyperrealiteit

Baudrillard stelt dat de postmoderne ervaring, die we vandaag de dag kennen, leidt tot een definitie van 
‘the real’ die verwordt tot dat wat mogelijk is om een equivalent te geven in reproduceerbaarheid - niet en-
kel wat gereproduceerd kan worden, maar dat wat altijd al wordt en werd gereproduceerd: ‘the hyperreal’. 
Baudrillard doelt er hiermee op dat hetgeen wij kennen en voor waar aannemen, dat wat we herkennen 
als zijnde de werkelijkheid, de realiteit, eigenlijk voortkomt uit een constante reproductie van dat wat we 
waarnemen en kunnen reproduceren. De wereld, haar waarden, haar normen en haar uitingen – zoals wij 
deze kennen in ons denken – stamt af van de constante reproductie van het reproduceerbare. Dan ontstaat 
‘the hyperreal’, een optelsom van historische reproductie, geen oprechte waarneming van de wereld zoals 
deze zich aan ons voordoet maar iets wat denkbaar kan bestaan (Pickles, 2004). 

“Abstraction today is no longer that of the map, the double, the mirror or the concept. Simulation is no 
longer that of a territory, a referential being or substance. It is the generation by models of a real without 
origin or reality: a hyperreal. The territory no longer preceded the map, nor does it surive it” (Taylor, 2007, 
p. 221).

In de postmoderne filosofie karakteriseert de term ‘hyperrealiteit’ het onvermogen van het bewustzijn 
om de ‘realiteit’ van de ‘fantasie’ te onderscheiden, met name in postmoderne technisch geavanceerde 
culturen. De term hyperrealiteit wordt gebruikt voor de wijze waarop het bewustzijn de daadwerkelijke 
’realiteit’ definieert - in een wereld waarin de realiteit constant wordt gemanipuleerd door een veelvoud 
aan media en symbolen – dit door middel van een cumulatie van gereproduceerde ervaringen waardoor de 
scheidslijn tussen de realiteit en de hyperrealiteit steeds verder vervliegt (Pickles, 2004). 

De verweving van cultuur en maatschappelijke realiteit en de alom tegenwoordigheid van de media, zor-
gen ook voor een constant bombardement van beelden en informatie. Dit gegeven roept sterke vragen op 
bij verschillende postmoderne denkers, waaronder de genoemde Franse socioloog en filosoof Baudrillard. 
Zijn onderzoek uit 1981 leidde tot de stelling dat de realiteit niet langer tekens uitzendt die haar bestaan 
garanderen: tekens construeren de werkelijkheid nu als simulaties. Baudrillard onderscheidde vier or-
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des van simulacra (beelden, gelijkenissen) die de groeiende circulatie van het teken in kaart brengen, de 
dominantie ervan en de graad waarin de werkelijkheid vervangen wordt. De laatste orde, namelijk de 
huidige, 20ste eeuw, wordt gedomineerd door simulatie, als gevolg van de vooruitgang in wetenschap en 
informatietechnologie. Simulatie manifesteert zich in digitaliteit, genetica en cybernetica. De realiteit zelf, 
los staand van het teken, is verdwenen in de hedendaagse wereld die verzadigd is door informatie en gedo-
mineerd wordt door de media - tekens verwijzen naar niets meer, behalve naar zichzelf. De betekenis van 
tekens is geïmplodeerd. Deze conditie wordt door Baudrillard hyperrealisme genoemd (Symoen, 2003).

Hierdoor wordt alles reëler dan het reële: het schijnbeeld laat geen ruimte meer voor het verborgene, voor 
een dieperliggende zin of waarheid. Vandaar hyperrealiteit. Onze gehele cultuur is hiervan doordrongen 
en alles staat in het teken van de hyperrealiteit: alles wordt onophoudelijk gefilmd, gefilterd, getoond of 
besproken, zodat er geen geheim meer bestaat. Het gehele universum verwordt tot controlescherm, waar-
door geen ontsnappen meer mogelijk is. Baudrillard geeft aan dat deze revolutie leidt tot een ‘implosie 
aan betekenis’. Hierdoor gaat elke vorm van identiteit, ook die van het subject, verloren. Dit verklaart ook 
waarom Baudrillard elke opvatting van het ‘autonome subject’ als achterhaald beschouwt. Juist de post-
moderne cultuur wordt gekenmerkt door een fragmentering van het subject. Deze implosie van betekenis 
leidt bij Baudrillard tot een absolute nivellering van de postmoderne cultuur, een allesomvattende indif-
ferentie, een absolute vervlakking (verlies van het ‘sublieme’) waaraan alleen via ‘fatale’ strategieën zoals 
de verleiding weerstand geboden kan worden (Symoen, 2003). 

De vraag komt op wat de betekenis hiervan is voor de cartografie. Wanneer realiteit dat is wat al gerepro-
duceerd is en gereproduceerd kan worden, komt naar voren dat de kaart ook een gecodeerde en gerepro-
duceerde realiteit in zich heeft die met elke kaart die ontstaat gereproduceerd wordt en waarbij de vraag 
opkomt in hoeverre deze hyperrealiteit nog overeenkomt met dat wat de realiteit is die ‘ervaren’ ‘kan’ 
worden. Lefebvre (1991) stelt hierover dat, om tot een goede lezing van een ruimte te kunnen komen, 
we ontelbaar veel kaarten nodig hebben die zich allemaal richten op een ander deelonderwerp, met een 
andere schaal, een andere semiotiek – dit om de plaats te kunnen coderen en decoderen tot haar gehele 
betekenis en inhoud naar voren komen. Maar juist dit gegeven – de onnoembare aantallen kaarten die 
vaak over één plaats bestaan – weergeeft de essentie, zoals Pickles stelt: ‘the remarkable diversity among 
them illustrates the importance of understanding that ‘these spaces are produced’ (Pickles, 2004, p. 96).

2.15 Cartografie en coderen

Bekend is dat de kaart voortkomt uit de subjectieve waarnemingen en overtuigingen die de cartograaf, 
de culturele context en discours daarachter, bepalen en reproduceren (Harley, 1989). De kaart inschrijft 
macht. Daarnaast, Baudrillard volgend, kunnen we stellen dat de realiteit die de kaart stelt te weergeven 
een ‘hyperrealiteit’ is, een realiteit die door middel van reproductie een realiteit wordt die betwistbaar is 
omdat het onderscheid tussen de daadwerkelijke waarneming en de ‘lezing’ ervan niet langer onderschei-
den kan worden (Pickles, 2004). Daarnaast is de kaart een politiek machtsinstrument, bewust of onbe-
wust, dat bepalend is voor de betekenis die we ontlenen aan het gerepresenteerde gebied – een techniek 
die met name sinds de vroeg moderne Europese periode dominant werd en bepalend is geweest voor de 
staatsvormen in het Westen en het doen laten opkomen van particuliere eigendomsrechten en daarmee 
het kapitalisme (Harley, 1988). Ook is de cartografie bepalend geweest, met name in Europa, voor het 
consolideren van de centrale macht ten opzichte van sectorale en regionale belangen (Pickles, 2004). Ook 
het koloniale verleden van Europa heeft steun ondervonden van de wijze van cartografische representatie 
(Winichakul, 1997). Vanuit een theoretische kritisch perspectief is de cartografie en de waarheid die zij 
tentoonspreidt dan ook een voorbeeld van de uitoefening van macht, gelieerd aan de wil tot dominantie en 
controle (Foucault, 1980, p. 131 uit Pickles, 2004, p. 113).  Omdat de kaart een uitdrukking is van de terri-
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toriale eisen en wensen van een bepaalde staatsvorm, is zij zowel een instrument als een representatie van 
macht (Harley, 1988). De vraag is niet langer ‘wat representeren kaarten en hoe werkt dit’, maar ‘wat zijn 
de effecten van deze representaties over de wereld en wat wordt hiermee bereikt’ (Pickles, 2004, p. 114). 

Moderne machten zijn complexe vlechtwerken van dwang en toestemming en in deze vervlochten sys-
temen worden subjecten in identiteiten geproduceerd en ingeschreven op vele verschillende wijzen. De-
leuze en Guattari hebben tot in detail beschreven op welke wijze het staatsapparaat dit poogt te doen, door 
middel van decoderen en recoderen, en hiermee een specifieke vorm van de samenleving bewerkstelligt. 
Zij hebben echter ook beschreven hoe het coderingsproces faalt om de – wat zij noemen – desiring ma-
chines te temmen (Pickles, 2004). Hoofdstuk 3 gaat dieper in op dit denken van Deleuze en Guattari. In de 
productie van het produceerbare, het inschrijven en het consumeren, heeft de cartografie een fundamen-
tele rol gespeeld door middel van het decoderen, recoderen en het overcoderen van natuur, ruimte en de 
samenleving. De degradatie van ruimte en vooruitstrevende comodificatie van het dagelijkse leven is, voor 
een deel, bereikt door de wijze waarop we kaarten maken, stedenbouwkundige plannen uittekenen en 
andere technieken van ruimtelijke rationalisering (Pickles, 2004). Allen inschrijven zij een specifieke code, 
een identiteit, die bepalend is voor wereldbeeld, discours en kansenpatroon. 

Het gevolg van deze processen van coderen is dat de mensen die uiteindelijke in de stad leven – en daar-
mee in een territoriaal gegeven – verworden tot een subject/object dat de rijkheid van de variatie, het 
specifieke niet langer erkent en herkent. In plaats daarvan beweegt het individuen in de richting van het 
verworden tot een ‘object’. Het voegt al wat in de stad aanwezig is samen tot een materieel gegeven, een 
object, waarbij de individuen in de stad ook objecten geworden zijn, teruggebracht tot enkele sociale ty-
pes, ingedeeld naar functie (wonen, werken, infrastructuur, recreëren) of ingedeeld in behoeften (Pickles, 
2004, p. 127). 

De stad is hiermee verworden tot een technocratisch begrip, een lijdend voorwerp van de cartografie – 
niet langer andersom en niet langer de basis voor de representatie. 

“A map anticipated spatial reality, not vice versa. In other words, a map was a model for, rather than a mo-
del of, what it purported to represent...It had become a real instrument to concretize projections on the 
earth’s surface” (Pickles, 2004, p. 107).

2.16 Conclusie

De machtswerking die van de kaart uitgaat komt voort uit de wijze waarop de kaart wordt samengesteld en 
de categorieën waarbinnen informatie wordt geselecteerd: de wijze waarop informatie wordt gegenerali-
seerd, het geheel van regels waarmee het landschap wordt geabstraheerd, de wijze waarop de elementen 
in het landschap hiërarchisch worden ingedeeld en de wijze waarop verschillende retorische stijlen (die 
eveneens macht reproduceren) worden gehanteerd om het landschap te representeren (Deleuze, 1994; 
Harley, 1989; Pickles, 2004). 

Net zoals dat in tal van andere vakgebieden of disciplines gebeurt, wordt de norm (of deze is het al) genor-
maliseerd. In fabrieken standaardiseren we de productielijnen, in de natuurkunde stellen we (standaard) 
formules op, in de cartografie standaardiseren we onze beelden van de wereld. In het kaartbeeld zijn de 
natuur en differentie gereduceerd tot een grafische formule. Juist deze generaliseringen en normaliserin-
gen van de wereld om ons heen, de vereenvoudiging van de complexe werkelijkheid, herbergen gevaar in 
zich. De effecten van abstracties, uniformiteit, herhaling en verbeelding in het creëren van mental struc-
tures en discoursen over de wereld zouden kunnen worden onderschat – ze laten namelijk niet langer 
ruimte voor andere opvattingen over de wereld simpelweg omdat ze al dominant en normatief zijn (Wood, 
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1992). Er is dus eigenlijk een monopolie ontstaan op ‘wereldrepresentatie’ dat niet langer ruimte laat voor 
andere zienswijzen op deze wereld. En de bestaande zienswijze is onderdeel van het Staatsapparaat van 
macht, besturen en het prolongeren van haar eigen macht. Het codificeert de subjecten in haar territorium 
zonder dat er alternatieven bestaan en zonder dat de cartograaf zichzelf daar altijd van bewust is (Harley, 
1989; Crampton, 2001). 

Wanneer miljoenen mensen consequent eenzelfde beeld van de wereld wordt voorgelegd, van hun stad, 
hun land, de plaats waar zij wonen, dan ontstaat de vraag wat dit doet met de perceptie die men heeft van 
de wereld om zich heen en welk discours daaruit ontstaat. Voornamelijk ook omdat kaarten (selectief) za-
ken niet op kaarten vermelden onder het mom van overzichtelijkheid – maar, zoals Harley en Pickles aan-
gaven – ook omdat hier andere belangen bij spelen. Vanaf het moment dat zaken niet worden afgebeeld op 
gangbaar kaartmateriaal dan lijkt het in de ogen van de mens niet langer te bestaan, vragen daaromtrent 
worden überhaupt niet gesteld. Op welke wijze doet de kaart dan nog langer recht aan de differentiatie van 
het landschap, de dynamiek van de stad, de variëteiten aan ervaringen – maar vooral – aan de dynamiek 
van het proces van worden? Zoals Harley treffend stelt: “Do such images have their consequences in the 
way we think about the world? Because the entire world is designed to look the same, is it easier to act 
upon it without realizing the social effects? (…) ‘Maps are authoritarian images. Without our being aware 
of it maps can reinforce and legitimate the status quo. Sometimes agents of change, they can equally be-
come conservative documents. But in either case the map is never neutral. Where it seems to be neutral it 
is the sly “rhetoric of neutrality that is trying to persuade us” (Harley, 1989, p. 14).

Idealiter moet worden toegewerkt naar een andere manier van cartografie bedrijven. Om de komende 
periodes in kaart te brengen moet er een beter begrip ontstaan van de wijze waarop kaarten werken. Er 
is een bredere consensus over de wijze waarop kaarten macht ‘inschrijven’ en sociaal ruimtelijke (on-
gewenste) identiteiten creëren (Harley, 1989; Pickles, 2004; Wood, 1992). Cartografisch representeren, 
als een fundamenteel niet-lineair representationeel systeem, leidt volgens Pickles niet enkel tot concrete 
afspiegelingen van de realiteit maar met name ook tot het openen van de ruimte voor denken en discussie. 
Juist de discussie moet verder worden aangewend om tot nieuwe inzichten te komen die de verbeelding 
en realiteit – en met name haar dynamiek – meer recht doen. 

Daarbij kijken we naar het werk van Henri Lefebvre en zijn weerstand tegen het indelen in categorieën en 
Deleuze en Guattari’s oproep voor een ‘nomadische’ cartografie (en dus een dynamische). De cartografie 
moet voorbij de dichotome categorieën zien te komen die gezien kan worden als een bewust bedoelde mo-
dernistische uitwerking van de cartografie waarbij ieder gegeven een absoluutheid is – in de termen van 
Deleuze en Guattari: “wat als de dingen het tegenovergestelde zijn van dat wat ze lijken te zijn? Wat als er 
geen voortdurend zijn bestaat, enkel het worden” (May, 2005)?

Er moet voor de binaire categorieën worden gedacht, een denkfout in het modernistische denken die alles 
als absoluut en daarmee tegenstrijdig poogt te begrijpen. In die zin wordt cartografie als essentialistisch 
en wetenschappelijk verworpen, het begrijpt hedendaagse kennis als “akin to a space of shifting sites and 
boundaries definable only in relational terms”. Daarnaast ziet het cartografie als “a spatialised discourse 
on simultaneously real and imagined geographies in an important part of a provocative and distinctly 
postmodern reconceptualisation of spatiality that connects the social production of space to the cultural 
politics of difference in new and imaginative ways (Pickles, 2004, p. 29)”.

Hoofdstuk 3 zal de diepere betekenis van het begrip van zijn en worden behandelen om vervolgens aan te 
komen bij een andere cartografie in hoofdstuk 4.
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I can never romanticize language again

never deny its power for disguise

for mystification

but the same could be said for music

or any form created

painted ceilings beaten gold

worm-worn Pietas reorganizing victimization

frescoes translating violence

into patterns so powerful and pure

we continually fail to ask are they true for us

(Adrienne Rich, from ‘The Images’, in A Wild Patience has Taken me this far : Poems, 1978-81).

3.1 De onmogelijkheid tot representatie 

The true modernist auteur (...), is no longer merely a writer fabricating stories from the stuff of imagination but 
a cartographer ordering the world according to the rigor and detachment of scientific observation (Hegglund, 
2003, p. 165).

De echte modernistische auteur weergeeft haar verhaallijnen zoals een cartograaf de werkelijkheid re-
presenteert: zoals het creëren van ruimtes als zijnde absoluut en als waarheid, schreef Hegglund. In de 
literaire literatuur wordt de cartograaf gezien als de maker van een wereldbeeld. Harley legt met name 
verbanden die tussen de cartografie als inherent retorisch discours, macht en politiek - tussen het model 
van de cartografie als een systeem van communicatie, en als model waarin cartografie wordt gezien in het 
veld van de ‘machtsrelaties’, tussen kaarten als weergave van stabiele, bekende informatie en verkennen-
de cartografische omgevingen waarin kennis wordt geconstrueerd (Crampton, 2001). Daar waar Harley 
praktisch duidbare zaken aanhaalt om zijn argumentatie te staven en aan te tonen hoe de kaart codeert, 
subjectificeert – hoe de kaart in en uitsluit -, daar speelt in de filosofische traditie een meer fundamentele 
vraag die het intrinsieke probleem van de cartografie poogt te duiden. Dit vraagstuk heeft betrekking op 
het vraagstuk van de representatie en sluit aan bij de kritiek zoals vermeld in de conclusie van hoofdstuk 2 
(cartografie als onderdeel van een binair stelsel van modernistische uitgangspunten). Zoals vermeld – ‘er 
moet voor de binaire categorieën worden gedacht’ – om de cartografie van haar retorica en macht te be-
vrijden. Hiermee doelt men in de filosofische traditie op het vraagstuk van de representatie en Deleuze en 
Guattari hebben zich in hun werk veelvuldig bezig gehouden met de (on)mogelijkheid tot representatie. 

Cartografie gaat dus over representatie en representatie is nauw verbonden met het vraagstuk rondom 
‘verschil’ in de filosofie. Mensen denken in verschillen en dit is de opvatting binnen de hedendaagse filo-
sofie (Olkowski, 1999). Denken in verschillen eist een mate van staticiteit en staticiteit is de vijand van het 
wordingsproces. Het problematische karakter van de representatie en haar onmogelijkheid, alsmede de 
noodzaak te komen tot een cartografie die wordend is in plaats van statisch, is hetgeen aan de hand van de 
filosofie van Deleuze in Guattari uiteen wordt gezet. 
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3.2 inleiding

Tijdens de jaren zestig ervoer een groep van radicale intellectuelen en activisten, die later bekend werden 
als de eerste ‘grote’ postmodernisten (al zouden zij dat niet altijd zelf bevestigen), een bepalende breuk 
in de moderne samenleving en cultuur. Deze theoretici geloofden dat er significante veranderingen plaats 
hadden met de potentie een nieuwe maatschappelijke beweging in gang te zetten. Een en ander had be-
trekking op de Vietnam Oorlog, imperialisme, racisme, sexisme en het kapitalisme in het algemeen dat zou 
leiden tot een revolutie en een nieuwe sociale orde. Velen geloofden dat een bepalende verandering had 
plaatsgevonden op het gebied van de moraal, politiek en perceptie – een nieuw deel van de geschiedenis 
was onderweg. Veel van de postmodernistische theoretici parctipeerden actief in dit gebeuren waaron-
der Foucault, Lyotard, Baudrillard, Jameson, Laclau, Mouffe, Harvey, maar ook Deleuze en Guattari (Best, 
1997).

Deleuze zag in dit moment een kans die ertoe leidde dat betrokkenen ineens anders naar hun samenleving 
keken. Deze andere manier van kijken is collectief omgezet in verzet tegen de samenleving. Verzet niet 
enkel in destructieve zin maar juist in creatieve zin: men zag mogelijkheden het anders te doen (Devos, 
1995). Precies dat wat Deleuze inzichtelijk wil maken door inconsistenties in ons denken en handelen, en 
daarmee de onderdrukkende werking, inzichtelijk te maken opdat verandering kan plaats vinden. 

‘As if a society suddenly perceived what was intolerable in itself and also saw the possibility of change. It is 
a collective phenomenon in the form of: “Give me the possible, or else I’ll suffocate.” The possible does not 
preexist, it is created by the event. It is a matter of life. The event creates a new existence, it produces a new 
subjectivity (new relations with the body, with time, sexuality, the immediate surroundings, with culture, 
work) (Deleuze, May 68 Did Not Take Place, Onbekend)”.

De rol die filosofie in de moderne samenleving speelt moet volgens Deleuze tegen het licht worden gehou-
den. Zoals Deleuze stelt: “The function of philosophy is not to engage in debate and discussion. It is rather 
to produce concepts, which are launched into the world like Nietzsches arrows. Discussions, on the other 
hand, are not creative, they ‘take thing no further, since the participants are simply not talking about the 
same thing” (Bonta & Protevi, 2004, p. 21).

In de beweging van het denken van Deleuze zijn meerdere fasen te onderscheiden. De eerste daarvan 
kunnen we kenschetsen als een poging om zich uit de geschiedenis van de filosofie te bevrijden. Deze 
eerste fase correspondeert met een serie monografieën over de filosofen Hume, Nietzsche, Kant, Bergson 
en Spinoza en de niet-filosofen Masoch en Proust. Aan de hand van deze studies draagt Deleuze de bouw-
stenen aan voor zijn eigen filosofie. De monografieën zijn geen presentaties van het gehele werk van de 
betreffende filosoof, maar hij selecteert slechts die punten die zijn eigen opvattingen kracht bijzetten en de 
heersende orde aan het wankelen brengen.

3.3 representatie en het rizoom

Voor zijn samenwerking met Guattari, stond Deleuze’s filosofische project in het teken van het uitbannen 
van onderwerping aan representatieve systemen. Kan het nu zoals dit zich aan ons voordoet eigenlijk wel 
worden waargenomen en worden vastgelegd? Binnen het sociaal wetenschappelijk onderzoek bestaat een 
begrip van statisch zijn en dynamisch worden. Met name de Franse filosoof Gilles Deleuze (1925 – 1995) 
heeft zich bezig gehouden met deze vraag – naast zijn werk op tal van andere facetten (literatuur, psycho-
analyse, politiek, film- en schilderkunst). In zijn werk weerklinkt vrij constant de vraag ‘hoe te ontkomen, 
hoe eruit te komen?’ Het gehele oeuvre van Deleuze kan worden gezien als een rizoom. Dit betekent dat 
het meerdere ingangen heeft die allemaal even goed of even belangrijk zijn. Langs elke ingang kan je bin-
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nen komen, wat hierbij verandert is de kaart van het rizoom: je bewandelt immers andere wegen en er 
gebeuren andere dingen. Volgens Devos (1995) is de grote vraag die zich opdringt bij Deleuze ‘hoe uit het 
representatieve denken te komen?’ Deleuze doelt er hiermee op ‘hoe te ontkomen’, of het nu de geschiede-
nis van de filosofie, een bepaalde manier van denken, of de filosofie zelf is. Deze vraag komt steevast terug 
in het schrijven van Deleuze en lijkt een drijfveer van zijn denken. 

Een doel is om zich uit de geschiedenis van de filosofie te bevrijden. Deze eerste fase correspondeert met 
een serie monografieën over de filosofen Hume, Nietzsche, Kant, Bergson en Spinoza en de niet-filoso-
fen Masoch en Proust. Aan de hand van deze studies draagt Deleuze de bouwstenen aan voor zijn eigen 
filosofie. De monografieën zijn geen presentaties van het gehele werk van de betreffende filosoof, maar 
hij selecteert slechts die punten die zijn eigen opvattingen kracht bijzetten en de heersende orde aan het 
wankelen brengen.

Laten zien dat er filosofen waren geweest die ondanks dat ze van de geschiedenis deel leken uit te maken 
maar er op de een of andere manier toch aan konden ontsnappen was voor Deleuze niet genoeg. Hij wilde 
zelf, op eigen kracht, aan de geschiedenis van de filosofie ontsnappen. Hiertoe schreef hij de boeken Dif-
férence et répétition (1968) en Logique du sens (1969). Hierin maakt hij zich los van het universitaire 
apparaat en spreekt meer voor eigen rekening. Deze periode kunnen we als de tweede fase in de beweging 
van zijn denken kenschetsen. Zijn doel, los van de specifieke inhoud, kan omschreven worden als: ener-
zijds laten zien dat de traditionele filosofie denken ten onrechte gelijkstelt aan representeren, anderzijds 
een nieuwe definitie introduceren, namelijk creëren (vanderfeesten, 2003). Creëren moet worden opgevat 
als een dynamisch proces – een wordingsproces.

Van beslissende invloed bij de uitwerking van deze vraag is geweest de ontmoeting met de eveneens Fran-
se psychoanalyticus Felix Guattari. De ontmoeting tussen Deleuze en Guattari is het begin van een vrucht-
bare samenwerking die aanvankelijk resulteert in een viertal werken: L’anti-Oedipe (1972), Kafka – Pour 
une literature mineure (1975), Rhizome (1976) en Mille Plateuax (1980) (Devos, 1995). Later volgt What 
is philosophy? (1994).

In What is philosophy? proberen Deleuze en Guattari de rol die filosofie zou moeten spelen in de heden-
daagse wereld uiteen te zetten. Naast de afschuw van communicatie en debat stellen zij dat filosofie niet 
gaat over reflectie of overdenken, alhoewel filosofie zichzelf wellicht soms zo neerzet. Overdenking en 
reflectie kunnen alleen maar Universitaliteiten produceren, zoals het Zelf, en is in die zin de vijand van de 
filosofie die concepten probeert te creëren. Voor Deleuze en Guattari, leggen Universitaliteiten niets uit, 
maar moeten zij juist uitgelegd worden. Consequent komt de vraag naar voren hoe een universele waar-
heid kan bestaan wanneer plaats, het milieu en de tijd bepalen wat is (Deleuze, 2004).

Het leidt af van het echte doel van filosofie: wat is het ‘simpel en eerlijk’ te zijn in zowel het denken als in 
het leven. Hiermee doelen ze erop te komen tot een oprecht handelen en denken dat niet vooringenomen 
is, dat geen in- of uitsluiting zou moeten creëren, maar dat aan de basis zo dicht mogelijk bij de mens staat. 

In het hedendaagse Franse differentiedenken neemt Gilles Deleuze een belangrijke plaats in. Dit denken 
maakt deel uit van een algemene historische trend die gekarakteriseerd kan worden als kritiek op het 
eenheids- of totaliteitsdenken. Aanzetten tot deze kritiek vinden we bijvoorbeeld bij Nietzsche, Heidegger 
en de Frankfurter Schule. De plaats die Deleuze inneemt in de Franse context, kan verduidelijkt worden 
aan de hand van een korte uiteenzetting over hetgeen hedendaagse Franse differentiedenkers bindt, te 
weten: het gebruik van de differentie als grondprincipe om het failliet van de klassieke, metafysische denk-
wijze tot uitdrukking te brengen (Devos, 1995) 12.3Maar wat wordt bedoeld met de ‘klassieke, metafysische 

12 Metafysica is de wijsgerige leer die niet de werkelijkheid onderzoekt zoals ze ons gegeven wordt uit zintuiglijke ervaring, maar 
op zoek gaat naar het wezen van die werkelijkheid en wat haar constitueert. Als zodanig beschouwd is metafysica ook de grondslag van de 
wetenschappen vermits die vertrekken van een zekere aanname over de aard van de werkelijkheid.
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denkwijze’? Devos (1995) zet dit uiteen: ‘de klassieke, metafysische denkwijze’ heeft zich met Plato en 
Aristoteles gevestigd en kenmerkt zich door een gerichtheid op de herkenning van het identieke en niet 
op het onderscheiden van differentie. Deleuze noemt deze manier van denken, die de herkenning van het 
identieke als model heeft, het ‘representatieve denken’. 

Het traditionele denken is hiermee op gelijke voet gezet met rangschikken en ordenen. Om die ordening 
mogelijk te maken werd de differentie, als datgene waardoor het gegevene gegeven is, onderworpen (en 
ondergeschikt gemaakt) aan de identiteit. Met identiteit wordt gedoeld op de werkelijke eigenschap.

Wat hij bekritiseert is de pretentie dat het een ware beschrijving geeft van de werkelijkheid, terwijl het 
niet meer doet dan de representeerbare werkelijkheid beschrijven. Het feit dat de realiteit als differentie 
ondenkbaar is, betekent geenszins dat we haar ook ongedacht mogen laten. Integendeel, het denken moet 
zich openstellen voor het ondenkbare, om denken überhaupt mogelijk te maken. Denken is niet repre-
senteren, maar creëren. En creëren is weerstand bieden aan al die krachten die steeds weer proberen het 
denken in oude vormen terug te gieten (Devos, 1995).

Een volgende fase in de beweging van zijn denken kunnen we kenschetsen als de poging het denken te 
onttrekken aan de eisen van de representatie. Hij wil proberen, in de voetsporen van Kierkegaard en Niet-
zsche, om van de filosofie een creatief vertoog te maken dat het denken in beweging kan zetten (vander-
feesten, 2003). Filosofie moet zodoende de context aandragen waarbinnen nieuw denken kan ontstaan en 
niet vervallen in de bevestiging van het al gedachte.

Deleuze stelt in Difference et repetition: ‘Wij willen de differentie als zodanig denken en de betrekking 
van het differente met het differente, onafhankelijk van de vormen van de representatie die ze reduceren 
tot het Zelfde en ze door het negatieve heen laten gaan’. Bedoeld hiermee wordt dat iets is als ‘datgene 
waardoor het gegevene gegeven is’. (Devos, 1995, p. 150). Het is datgene waardoor iets is wat het is. De 
differentie is voor Deleuze dus niet gewoon ‘het andere’, ‘het verschil’, ‘het elders’ of ‘het vrouwelijke’, maar 
is iets op zichzelf dat bestaat door wat het zelf is – niet door de mate waarin het zich onderscheidt van 
het andere (Devos, 1995). Om het wat zwart-wit te stellen: in Deleuze’s denken is geen ruimte meer voor 
representatie. Het beeld beïnvloedt de werkelijkheid evenzeer als de werkelijkheid waarnaar het beeld 
verwijst en maakt daarmee onderdeel uit van die werkelijkheid (Wiel, 1999).

Een probleem met representatie is het ordenenen. Ordenen betekent altijd vastleggen, bepalen wat of hoe 
iets is. De beweging wordt stopgezet, het dynamisch worden bestaat even niet en het statische nu is be-
paald. De vraag die gesteld wordt is: is er een manier om de werkelijkheid te denken, die recht doet aan de 
differentie en die de beweging niet stopzet? Met beweging wordt gedoeld op het blijven laten ontstaan van 
het denken, het niet deterministische denken. Zoals Deleuze (2004) het beeldend uiteenzet:

‘A rhizome has no beginning or end; it is always in the middle, between things, interbeing, intermezzo. The 
tree is filiation, but the rhizome is alliance, uniquely alliance. The tree imposes the verb ‘to be’, but the fa-
bric of the rhizome is the conjunction, ‘and….and….and….’. This conjunction carries enough force to shake 
and uproot the verb ‘to be’. (…) coming and going rather than starting and finishing. (Deleuze , 2004, p. 27).

Wanneer we dit doorvertalen naar de taak die de kaartmaker behelst (het creëren van een wereldbeeld – 
een fractieopname van het nu): is er een manier om de politieke werkelijkheid te denken, die recht doet 
aan de absolute singulariteit van individuen en die het wordingsproces niet stopzet? Is er een manier van 
denken dat tegemoet komt aan dat wat Deleuze als doel en taak van de filosofie ziet? Uiteindelijk, zo stelt 
Deleuze, gaat het om het volgende: ‘Becoming is creation’ (Deleuze, 2004, p. 106).

Hiermee komen we op het volgende punt dat tevens ten grondslag ligt aan de wijze waarop we kijken naar 
dat wat voortkomt uit de cartografische representatie die gemaakt wordt van het stedelijk weefsel. Het 
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is een politiek aspect dat naar voren komt in welhaast iedere poging een zinnige uitspraak te doen over 
wie wij zijn, waar wij leven en hoe onze werkelijkheid zich aan ons voordoet. Wat zijn de politieke conse-
quenties van het handelen en denken zoals wij dit uiten? Kunnen we denken in meer vrije en dynamische 
termen om onszelf los te maken van het starre statische representatieve dat zich nu over ons heen spreidt? 
– dat enkel bezig is betekenis te geven door dat het onderscheiden kan worden van het andere?

‘Hoe kunnen we een gemeenschap denken zonder fundament, dat wil zeggen een gemeenschap die func-
tioneert zonder vaste structuren, regels of wetten?’ Nu is het een probleem dat deze vraag nooit in theorie 
kan worden beantwoord. Uitgaande van differentiedenken is het immers onmogelijk uitspraken te doen 
over hoe een dergelijke gemeenschap eruit moet zien of zou moeten functioneren. We moeten het in de 
praktijk uitvinden. In die praktijk echter maken we deel uit van een samenleving die haar politieke orde-
ning heeft gerealiseerd in de staat. Dit betekent, wil je geen anarchie prediken, dat er maar één mogelijk-
heid is om bovenstaande vraag te benaderen: naar strategieën zoeken om de bestaande staatsordening te 
ondermijnen en tegelijk iets nieuws mogelijk te maken (Devos, 1995, p. 151).

Deleuze gaat op zoek naar de manier hoe te ontkomen aan de verlammende en verstarrende werking van 
de representatieve wijze waarop de wereld momenteel benaderd wordt. Constant wil hij ontkomen aan de 
machtswerking die van dergelijke denkwijzen uitgaat. Deleuze en Guattari rekenden af in hun werk met de 
idee van een stabiel, vastomlijnd ‘zelf ’. Simpel gezegd hekelden ze de impliciete aanname die ten grondslag 
ligt aan het Westerse denken, dat altijd uitgaat van een statisch ‘zijn’ (Haegens, 2009). Er moet toegewerkt 
worden naar een vol begrip van worden. En worden is een proces dat zich afspeelt temidden van start en 
eind - Deleuze verwoordt dit treffend: ‘It is never the beginning or the end which are interesting: the begin-
ning and end are points. What is intereseting is the middle (Marks, 1999, p. 32).

Dit is dan ook datgene wat deze filosofische kritiek bindt met de kritiek die bestaat op de huidige wijze van 
cartografische representatie: het hanteert een begrip van een vastomlijnd ‘zelf ’ of ‘zijn’ en miskent de rea-
liteit die – zoals door Deleuze bevonden – dynamisch van aard is en altijd wordend. Voorbij de bevestiging 
en toewerkend naar het creatieve andere, nieuwe. Voor Deleuze is denken niet een optelsom van kennis 
dat van een plus een twee wordt, en zo verder. Het denken werkt juist als een cirkel, met verschillende 
ingangen en die naar alle kanten kan verlopen (vanderfeesten, 2003) 14.4.

“A plateau is always in the middle, not at the beginning or the end. A rhizome is made of plateaus (Deleuze, 
2004, p. 24)”.

3.4 Immanentie en transcedentie

Deleuze hekelt het representatieve denken dat het Westen hanteert. Daarnaast hekelt hij het statische 
karakter van dit denken, dat altijd uitgaat van een statisch zijn. Dit terwijl Deleuze – zoals hij aangaf in 
A thousand plateaus: capitalism and schizophrenia (1987) – ons denken rhizomatisch van aard is, dyna-
misch en met meerdere ingangen. Er moet dus worden toegewerkt naar een begrip van ‘becoming is crea-
tion (Deleuze & Guattari, 1987, p. 106)’. Hoe komt het dat het representatieve denken uiteindelijk leidt tot 
onderdrukking, uitsluiting en daarmee verlammend werkt voor ons denken? Een instantie van waaruit de 
wereld ervaren of gerepresenteerd kan worden, zoals het subject, is transcendent. Transcendentie is altijd 
een illusie, stelt Deleuze.

Het denken van het leven vanuit een positie die erbuiten ligt is dé fout van het Westers denken. Er moet 
14 Een rizoom is niet onderworpen aan een structureel of generatief model. Het kent geen genetische hoofdas als dieptestructuur. Zij 
blijft datgene kopiëren dat al gegeven is, vanuit een overcoderende structuur of een dragende hoofdas. De boom benadrukt en hiërarchiseert 
de kopieën, kopieën zijn net als bladeren aan de boom. Het rizoom is eerder kaart en geen kopie. De kaart reproduceert niet een in zichzelf 
gesloten onbewuste maar ze construeert het. Een kaart heeft vele ingangen, in tegenstelling tot de kopie die altijd ‘op hetzelfde’ neerkomt. Een 
kaart is een kwestie van handelen, terwijl de kopie altijd naar een zogenaamde ‘competentie’ verwijst (vanderfeesten, 2003).
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voorbij het universele gedacht worden om te kunnen komen tot locatie specifieke eigenschappen van 
waarheid, de terugkoppeling naar een geografisch en tijdgebonden perspectief, aldus Deleuze. Wanneer 
de lijn van denken van Deleuze gevolgd wordt, komt men vanzelf op het punt aan waarbij een kritiek op de 
staat ontstaat. De staat, als hoeder van universeel recht en waarheid claimt successen die nooit op conto 
van de staat zouden kunnen worden toegeschreven. Deleuze ontkent dan ook het bestaan van een natio-
nale universele Staat.

“There is no universal State, precisely because States are only ‘trading floors’ of the universal market. 
In the same way there can be no universal democratic State, since the bottom line is the world market”         
(Deleuze & Marks, 1999, p. 28).

De staat poogt volgens Deleuze het monopolie op waarheid te claimen waarbij uitgegaan wordt van een 
transcendentaal besef: de staat is de overkoepelende macht die een surplus kan creëren dat leidt tot alle 
successen van de democratische staat die wij om ons heen kunnen waarnemen. De fouten en ellende die 
door het systeem worden gecreëerd worden nooit benoemd of op het conto van de staat toegeschreven. 
De successen die het creëert worden ook nooit op conto van het individu toegeschreven maar enkel op 
het individu overstijgende geheel wat de staat heet. De term transcendentaal is afkomstig van de verlich-
tingsfilosoof Immanuel Kant en wordt door Deleuze aangehaald. Het transcendente gaat over de wijze 
waarop wij dingen kunnen kennen en tussen het verschil wat vanuit het kennen voortkomt of wat zuiver 
speculatief van aard is. Met dit speculatieve wordt gedoeld op datgeen wat niet waarneembaar is maar wat 
een soort surplus is dat boven het weten staat (Bonta & Protevi, 2004). Kant omschrijft dit als volgt: ‘Alle 
kennis die zich niet zozeer met de objecten zelf bezighoudt maar met onze kennis over die objecten, noem 
ik transcendentaal’.

Deleuze’s voorstel is immanentie: het ‘van’ en ‘in’ deze wereld zijn. Immanent denken is een denken dat 
zelf onderdeel is van de wereld en niet een positie fixeert van waaruit het denken plaats kan vinden. Het is 
een methode, die pre-individuele modi van bestaan tracht te conceptualiseren. De ik of de zelf is altijd een 
gevolg van ervaring, een resultaat van immanent denken. Het subject is volgens Deleuze niet het startpunt 
van het denken, maar een beeld dat we vormen om onszelf te representeren. Voor Deleuze is er alleen een 
stroom van ervaring zonder gefixeerde ervarende instanties. Het denken moet zich vrij breken en zich niet 
vastzetten. Deze nomadische vorm van denken of subjectiviteit is inhumaan, niet in de zin van wreedheid, 
maar op een manier die de mens niet neemt als beginpunt.

Het transcendente veronderstelt de aanwezigheid van iets buiten het individu, dat macht uitoefent op het 
handelen en het zijn. Het immanente is, volgens Deleuze, dat wat het pure zelf is wat geweten kan worden 
en wat voortkomt uit het individu zelf. Iets dat niet veronderstelt dat handelen gevoed wordt door iets bui-
ten onszelf om, zoals bij het transcendentale de invloed van iets buitenaf wordt verondersteld – zoals God 
of de staat. Op deze wijze kunnen twijfels worden geuit bij onze poging de werkelijkheid vast te leggen in 
een kaartbeeld, dat buiten het immanente om een betekenis en waarheid creëert die een transcendentale 
betekenis toedicht aan de werkelijkheid. De staat creëert in deze een besef buiten dat om wat het individu 
kan maken en waarnemen terwijl er uiteindelijk niets meer is dan individuen, aldus Deleuze (Bonta & Pro-
tevi, 2004). Grote vraag daarbij is of alles ontstaat vanuit het individu of dat er een absolute meerwaarde 
kan ontstaan door toedoen van het collectief maar dat wel betekenis geeft. Deleuze waarschuwt echter 
voor het gevaar zaken toe te kennen aan iets dat bevatbaar is, maar wat niet waarneembaar is. 

In de metafysica van Deleuze is de samenleving niet samengesteld uit afzonderlijke wezens, noch uit sub-
jectieve oordelen, noch uit machtsrelaties. Relaties zijn extern, chaotisch, onvoorzien en absoluut. De eer-
ste insteek van Deleuzes kritische filosofie is een totale scepsis die de vorm aanneemt van een metafysica 
van de chaos – de aanwezigheid van relaties van verlangen is puur toeval. 
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Chaos is niet alleen een absoluut, onbepaald en ongedifferentieerd moeras. Elke metafysica van de chaos 
moet het voorkomen van orde in de wereld uitleggen. ‘What we see as primordial is the idea that complex 
spaces are endlessly dynamic and can maintain the farfromequilibrium crisis conditions that are more re-
silient, diverse, and empowering than the unsuccessful homeostatic spaces dreamed up by the monolithic 
State, spacesaslandscapes that settle into their separate homogenous basins of attraction and are so hard 
to escape from by those inside’ (Bonta & Protevi, 2004, p. 173).

Iets is pas iets ten opzichte van iets anders. Het verschil is negatief. Deleuze was het niet eens met deze 
negatieve vorm van verschil. Deleuziaanse differentie is differentie los van oppositie, dat iets pas iets is ten 
opzichte van iets anders. Het is differentie in zichzelf. Het verschil tussen de manier waarop dingen zijn, 
wordt vervangen door het verschil dat constant in wording is en constant herhaald wordt. In zijn werk Dif-
ference & Repetition (1968) conceptualiseert Deleuze met het concept differentie de idee van de niet-ge-
fixeerdheid van het zijn, oftewel het worden. Het concept van herhaling is hierbij de motor die differentie 
aandrijft (Regt, 2005). Met dit niet gefixeerde idee van zijn, doelen Deleuze en Guattari op het volgende.

3.5 Een begrip van zijn

In de traditionele filosofie wordt tegenover zijn het worden geplaatst. Worden is wat voortduurt, hetgeen 
onderliggend is, hetgeen dat constant is. Zijn is de bron en het fundament, gefixeerd en onveranderlijk. God 
is zijn, Natuur is zijn, voor sommige filosofen is Substantie zijn. Aan de andere kant, worden is kortstondig, 
veranderlijk, inconsistent en daarom minder substantieel dan zijn. Zijn is echt, worden is een voorbijgaan-
de illusie (May, 2005). Toch pleit Deleuze voor een centraler begrip van het worden, afgezet tegen het zijn. 
Wat wanneer de dingen het tegenovergestelde zijn van wat ze lijken te zijn? Wat als er geen voortdurend 
zijn bestaat – enkel het worden. Wat wanneer er alleen ‘worden’ bestaat, de veranderlijke en vloeibare es-
sentie van dat wat is? Wanneer waarheid complex is, zoals naar voren komt binnen Deleuze’s werk, dan 
moeten we voorzichtig omgaan met het onderzoeken en stellen van waarheden.

Deze lijn volgend, is de kritiek van Deleuze voornamelijk een emancipatorische. Volgens Deleuze willen 
intellectuelen ons leven vastleggen in een statisch nu en zijn, terwijl de processen zich altijd tussen de 
begin- en eindpunten in bevinden. Zijn is worden. We worden altijd omdat de tijd voortschrijdt. Alleen de 
begin- en eindpunten zijn definieerbaar, als geboorte en dood. In die zin draait het in het denken en waar-
heidsbevinding over de relatie die bestaat tussen twee punten. De kaart die de stad poogt te duiden kan 
gezien worden als de relatie tussen de bestuurder, de cartograaf en het individu waar het betrekking op 
heeft. Deze relaties zijn niet waarneembaar en daarom lastig te duiden. Maar deze lijn, deze relatie, is wel 
hetgeen waarlangs zijn, waarheid - en dus betekenis - ontstaat. 

De vraag die volgens Deleuze opkomt is in welke mate er zoiets bestaat als zijn en of dit überhaupt waar-
neembaar is. Volgens Deleuze bestaat het zijn uit een verscheidenheid aan representaties en kan het zijn 
alleen maar begrepen worden door de verschillen die er bestaan. De representatie zoekt namelijk naar 
overeenkomsten, naar een identiteit die het zijn zouden moeten bevestigen. Juist wanneer Deleuze spreekt 
over de representatie die bepaalt wat het zijn is, niet door het verschil maar doordat het andere ook een 
zijn is, dan doelt hij erop dat zijn zelf (gehanteerd als een waarheid) juist al bevestigt dat er ook andere 
waarheden bestaan. Deleuze doelt er hiermee op dat de differentie een naam is voor het zijn zelf – voor 
de ‘zin’ van het zijn – niet als een differentie die anders is dan het zijn. Zoals Deleuze stelt: ‘Multiplicity is 
the inseparable manifestation, essential transformation and constant symptom of unity. Multiplicity is the 
affirmation of unity: becoming is the affirmation of being (May, 2005, p. 60). ‘We might say, that the only 
being is the being of becoming (…), multiplicity is the affirmation of becoming’ (May, 2005).

Het zijn kan zodoende volgens Deleuze alleen vanuit zichzelf en de veelzijdigheid begrepen worden. De 
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veelzijdigheid is het enige kenmerk van eenheid. Zijn komt voort vanuit het immanente, vanuit het zelf. 
Zijn is niet transcendentaal: ‘there is no transcendence, there is no constant identity outside our World – 
no God, no laws of history, no goal, that dictates its character’ (May, 2005) 15.5Met transcenderen wordt het 
overschrijden van de grens van de gewone vorm van waarnemen of bewustzijn bedoeld. Transcenderen 
berust op de veronderstelling dat men behalve de fysieke ‘buitenkant’ van dingen ook een diepere ‘bin-
nenkant’ kan opmerken.

Dit betekent volgens Deleuze niet dat er niets bestaat buiten onze ervaring om: wat in de wereld bestaat 
kan nog steeds buiten onze waarneming om bestaan. Er bestaat echter geen zijn buiten de Wereld om. 
Deleuze stelt grote vragen bij dat wat we kunnen weten en kunnen veronderstellen, buiten het immanente 
om. Deleuze spreekt in deze context over een ‘transcendentaal empiricisme’. Wat we weten of denken te 
weten komt vanuit het subject zelf en niet vanuit het raamwerk dat het transcendentale zou veronderstel-
len (Bonta & Protevi, 2004).

Het zijn is dan ook een van zichzelf bewuste differentie. Zijn bestaat er precies in afstand te nemen ten 
aanzien van zichzelf. Wat aan het werk is in het zijn, wat het zijn maakt tot wat het is, is de kracht van de 
differentie. Wanneer Deleuze spreekt over differentie in combinatie met het zijn wil hij juist aantonen dat 
het zijn niet bepaald wordt door de verschillen waardoor het omringd wordt maar dat iets is doordat het 
er zelf is. Hierdoor gaat er niet langer een waarheid vanuit maar erkent het verscheidenheid.

Het gevaar, wanneer iemand stelt te weten wat het zijn is, schuilt erin dat het hiermee miskent dat er meer 
waarheden bestaan. Kojeves antropologische lectuur, die als inspiratie diende voor Deleuze, ging zover te 
beweren dat op een bepaald moment in de geschiedenis, het zijn als zodanig (dat wil zeggen het zijn als 
van zichzelf bewuste differentie) werd gerepresenteerd door die ene ‘antropos’, die ene persoon die het 
aandurfde om zich tegenover de hele wereld te stellen. Alleen al de idee dat een enkel individu in staat zou 
zijn het bewustzijn en het zijn van al wat is te bevatten en te omvatten, veronderstelt een ‘zijn’ dat opge-
sloten zit in een afgesloten, representationele totaliteit. Voor een denken dat zich naar het paradigma van 
de representatie verstaat, wordt het zijn gedacht als wat samenvalt met de totaliteit van alle voorstelbare 
(representeerbare) differenties. Zo wordt het zijn ingesloten binnen de perken van de representatie (Kes-
sel, 2007).

Voor Deleuze is de kracht van een representationele logica een valse kracht. Hiermee doelt hij erop dat 
bij een representationele logica differentie gehanteerd wordt op een manier die haar opsluit in plaats van 
bevrijdt. Het gebruikt de differentie om af te bakenen wat het zelf is in plaats van het zo te gebruiken dat 
er een verscheidenheid ontstaat. Volgens Deleuze leidt dit soort logica tot het waanidee dat één individu 
de totaliteit aan differenties van een heel volk gaat representeren. De waan wordt duidelijk in het feit dat 
zo’n individu, eenmaal met die representatie vereenzelvigd, binnen de kortste keren dat volk totalitair gaat 
tiranniseren (Kessel, 2007). 

Wanneer de vertaling gemaakt wordt van dit filosofische schrijven naar de doelstelling van het onderzoek 
betekent dit alles zoveel als dat er een onderdrukkende werking uitgaat van de hantering van een begrip 
van zijn – nauw samenhangend met het begrip waarheid en representatie dat van deze waarheid wordt 
gecreëerd als totalitair uitgangspunt. Deleuze is in zijn werk dan ook bezig met het creëren van een zicht-
baarheid die actie mogelijk maakt – in alle bescheidenheid te vergelijken met het creëren van het inzicht 
waar de huidige cartografische representatie toe zou leiden. Deleuze appelleert zodoende aan ‘het Volk’ 
(Devos, 1995) – terwijl hij zelf ontkent dat er zoiets bestaat als ‘het volk’. Wanneer Deleuze spreekt over 
‘het Volk’ dan doelt hij op hen die zich niet conformeren aan het model dat wordt gepropageerd door de 
meerderheid: ‘de middelbare volwassen man die in de grote stad woont’ – en een waarheid hanteert. 

15 Met transcenderen wordt het overschrijden van de grens van de gewone vorm van waarnemen of bewustzijn bedoeld. Trancende-
ren berust op de veronderstelling dat men behalve de fysieke “buitenkant” van dingen, ook een diepere “binnenkant” op kan merken.

ee
n 

dy
na

m
isc

he
 c

ar
to

gr
afi

e
hs

t 
3 

on
m

og
el

ijk
he

id
 t

ot
 r

ep
re

se
nt

at
ie

3.
5 

ee
n 

be
gr

ip
 v

an
 z

ijn



47

Wanneer Deleuze spreekt over het volk dan doelt hij op vrouwen, kinderen, schizo’s, homo’s, analfabeten, 
negers, Indianen, enzovoort. Kortom: hij komt op voor de minderheden door middels zijn filosofie (ondra-
gelijke) zaken zichtbaar te maken. Door de relaties en representaties die bepalen wat is moeten we volgens 
Deleuze en Guattari toe naar een ander begrip van wie we zijn en waarom we zo handelen. Er moet begrip 
komen voor de toevalligheid die bepaald wat is (Marks, 1999). Deleuze en Guattari introduceerde hiervoor 
de term geofilosofie.

3.6 Denken in termen van territorialiseren en deterritorialiseren

Het denken van Deleuze zoals aangehaald is door hem doorgevoerd in zijn samenwerking met de eveneens 
Franse psychoanalyticus Felix Guattari. Deleuze en Guattari ontwikkelden een denken dat ingaat op het 
verlangen en handelen van mensen die zij schizoanalyse noemden. ‘Het verlangen wordt door de psycho-
analytische wereld gedacht als iets dat gebaseerd is op een gebrek, iets dat Freud en Lacan naar voren 
hadden gebracht - maar dit is een misvatting’. Guatttari en Deleuze zien het denken van het subject als 
afhankelijk van de cultuur en het milieu (het geografisch perspectief). In die zin kan het individu zijn eigen 
handelen dan ook niet scheiden van denken of praktijk, van individu of collectivisme – alles wordt immers 
bepaald door plaats en tijd, door territorialisatie. Gedachten zijn enkel gerelateerd aan zijn door zoiets dat 
buiten beiden ligt: verlangen (Goodchild, 2002, p.66).

In L’anti Oedipe (1972) stellen zij dat het Oedipus Complex het verlangen dwingt in de nucleaire familie 
(vader-moeder-ik), maar Deleuze en Guattari karakteriseren het verlangen als een kracht die los breekt. 
Dit noemen zij deteritorialisatie. De familie en staat zijn niets anders dan territoria, mechanismen, of ‘mo-
laire ordes’ in een kapitalistische wereld, die als functie hebben het verlangen te beperken of territorialise-
ren. De psychoanalyse functioneert in dit proces als een soort continuering van de onderdrukking van het 
verlangen door het subject constant te wijzen op wat het eigenlijk verlangt. Alles wat we verlangen moeten 
we duidelijk maken door ons te onderwerpen aan taalsystemen (of de symbolische orde), maar het object 
van verlangen blijft altijd buiten bereik. Deleuze en Guattari zien het verlangen als productief. Het is niet 
gebaseerd op een gebrek. Het verlangen bestaat voordat het subject bestaat, het behoort tot de kern van 
ons handelen. Het is geen eenheid, maar een pre-individuele stroom, een multipliciteit , die door een ‘mo-
leculair worden molaire organisaties ontvlucht’ (Deleuze, 2004). Dat wil zeggen: het is een nomadische 
vorm van subjectiviteit, die deterritorialiseert of radicaal losbreekt van een normatieve organisatie, zoals 
het subject bestaat volgens een psychoanalytische norm (namelijk gespleten in ego en id). Het bereikt 
constant opnieuw een locale, moleculaire zelforganisatie van aparte delen, die niet gereduceerd kunnen 
worden tot een eenheid. Dit noemen Deleuze en Guattari een ‘verlangende-productie, een soort ‘Nietzschi-
aanse wil tot macht’ (Regt, 2005, p. 36). Deze pre-individuele stroom van delen die niet georganiseerd zijn 
in een lichaam, noemen zij de Body-Without–Organs of BwO. De verschillende, niet tot een organisme te 
reduceren delen van de BwO zijn verlangende machines die doorkruist worden door materiële stromen. 

Deze fluctuerende stromen kunnen materieel zijn, maar er kan ook sprake zijn van energiestromen of 
informatiestromen. Simpel gesteld is de BwO een ‘nonorganismic body’ (Bonta & Protevi, 2004). Het be-
langrijkste inzicht van de idee van de BwO is dat het subject geen autonome instantie meer is, maar een 
nomadische stroom en dus grillig van aard. Deleuze en Guattari beschrijven de BwO als een soort level van 
immanentie, een ongeorganiseerde onderlaag van het leven, die het alomtegenwoordige wordingsproces 
van de realiteit is: ‘It is not at all a notion or a concept but a practice, a set of practices. You never reach the 
Body without Organs, you can’t reach it, you are forever attaining it, it is a limit’ (Deleuze & Guattari, 2004, 
p. 149)

Door de nieuwe mobiliteiten van de elektronische vormen van nomadisme komt het thema Nomade ver-
sus Staat onder de aandacht. Dit is het probleem waar Deleuze en Guattari uitgebreid over hebben ge-
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schreven. Nomadisme is bij Deleuze en Guattari echter vooral een manier van denken. De nomadische 
filosofie van Deleuze en Guattari is een procesontologie, een theorie van het constante worden en een niet 
gefixeerd zijn (Regt, 2005).

Wanneer de abstracties die door Deleuze en Guattari vertaald worden naar een begrip van de huidige 
complexe samenleving waar we onderdeel van uitmaken dan herkennen we de politieke uitwerking van 
de ideeën die Deleuze en Guattari uiten. Deleuze stelt dat er voor de geboorte van de samenleving eerst 
de geboorte van een territorium nodig is. Wanneer deze samenleving eenmaal gebouwd is binnen het ter-
ritorium is er een in- en uitsluiting gecreëerd. Binnen het territorium heerst er een code die afwijkt van de 
code die buiten het territorium bestaat, alwaar überhaupt geen code hoeft te bestaan. Deleuze en Guattari 
hebben dit coderen dat vanuit de staat gebeurt eerder al benoemd. De gemeenschappelijkheden die we in 
de samenleving als groep herkennen maken in die zin inherent onderdeel uit van de code van de gemeen-
schap (Pickles, 2004). 

Volgens Deleuze en Guattari heeft de mens vanuit zichzelf een neiging los te komen uit het territorium en 
op zoek te gaan naar gebieden met een andere code (deterritorialising), voortkomend uit het verlangen 
(wat volgens Deleuze en Guattari nog voor de immanentie komt (Deleuze, 2004)). Dit gebied zou het ge-
bied zijn waar totale vrijheid, dynamiek, lijnen en bewegingen zouden bestaan. Dit in tegenstelling tot het 
bestaande territorium (bijvoorbeeld de stad) waar codes en wetten het leven regeren. Het verlangen en 
begeerte dat de mens eigen is drijft haar weg van het territorium vol codes naar de ‘nomadische vrijheid’ 
die zou kunnen bestaan. Consequent vindt het subject zijn weg terug naar het territorium door toedoen 
van codes en ethiek, een proces wat Deleuze en Guattari reterritorialising noemen (Guerin, 2006): ‘Human 
beings are rulefollowers as well as free agents.; in fact, many free agents break rules but in so doing form 
new patterns that can become rules for others, a phenomenon Deleuze and Guattari term deterritotializa-
tion accompanied by compensatory reterritorialization’ (Bonta & Protevi, 2004, p. 34).

De processen van territorialisering en codering die door de staat zijn geïnitieerd moeten volgens Deleuze 
en Guattari leiden tot een begrip van macht en subjectificering van hen die woonachtig zijn in deze staat. 
Het coderen waar Deleuze en Guattari over spreken duidt op een mate van waarheidscreatie die de waar-
heid in het transcendentale betrekt: het gaat voorbij het ontologische, voorbij het immanente van hen 
woonachtig in de staat. Kaartbeelden worden op die wijze een machtsinstrument en creëren een wereld-
beeld en daarmee waarheid.

De vraag die vervolgens door Deleuze en Guattari gesteld wordt is hoe het kan dat leiders,  kapitaal, sub-
jecten en codes een totale claim leggen op hetgeen bereikt zou zijn op het gebied van orde en vooruitgang 
door een systeem dat bestaat uit hen en de mensen, de arbeiders, het lichaam/ hersenen/ omgeving (Bon-
ta & Protevi, 2004, p. 35). Het immanente zou vooraf aan het transcendente gaan.

3.7 Een geofilosofie

Voor het begrip van worden dat Deleuze en Guattari hanteren introduceerden zij de term  geofilosofie. 
Deze zou moeten duiden dat het wordingsproces voornamelijk voortkomt uit toevalligheid: niet vanuit 
rationele opeenvolging. Het legt de nadruk op de geografische positie, aan plaats en tijd om te bepalen wat 
in het alledaagse is. Deleuze en Guattari gebruiken geofilosofie als een manier om te wijzen naar de rol van 
de toevalligheid in de filosofie en in het betekenis geven. Zo verwijzen Deleuze en Guattari naar de vraag 
‘waarom de filosofie haar oorsprong vindt in Griekenland en bijvoorbeeld niet in China’: ‘Philosophy ap-
pears in Greece as a result of contingency rather than necessity, as a result of an ambience or milieu rather 
than an origin, of a becoming rather than a history, of a geography rather than a historiography, of a grace 
rather than a nature’ (Deleuze & Marks, 1999, p. 36).
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Deleuze en Guattari leggen nadruk op toevalligheidsfactoren en geografische factoren die bepalen wat we 
voor waarheid aanzien. Een en ander is vanzelfsprekend diepgeworteld in de verafschuwing die beiden 
hanteren van het statische begrip van zijn dat in de westerse wetenschap wordt gehanteerd: dat niet alles 
logisch opeenvolgend is maar sterk gebonden is aan plaats en tijd. Hierbij schuiven Deleuze en Guattari het 
transcendentale besef, dat zou bepalen dat er ‘grotere’ waarheden bestaan, opzij, en verleggen zij de focus 
naar de immanentie van het individu: het subject dat als enige is en kan creëren, waarbij de rest onbepaald 
is en niet altijd logisch (Deleuze, 1994). 

Binnen de geofilosofie leggen Deleuze en Guattari de focus meer terug naar de aarde zelf, als zijnde het 
naakte ware. Dit om aan te tonen dat het niet alleen gaat over de relatie tussen subject en object maar dat 
het een kwestie is van welk milieu, een territorium, en de relatie tussen dit territorium en de aarde. In die 
zin is de aarde het ware en het territorium het gecreëerde, het subjectieve. Het is het fictieve.

Binnen het werk van Deleuze en Guattari wordt veel gebruik gemaakt van metaforen die hun weerslag 
hebben in het natuurlijke om te duiden waar de filosofie van hen over gaat. Zo spreken Deleuze en Guat-
tari over ‘striation effects’ die de staat zou creëren. Deze gestreepte effecten zien Deleuze en Guattari in 
het landschap van de aarde wereldwijd waarbij de waarheid die de staat hanteert bepaalt hoe de ruimte 
waarin wij leven eruit komt te zien. Zoals vermeld: het werk van Deleuze en Guattari is hoogst politiek 
waarbij de systemen die de hedendaagse wereld bepalen kritisch tegen het licht worden gehouden. Bin-
nen deze kritiek kijken zij naar waarheidsbevinding en energie die bepaalde excessen creëren binnen de 
huidige wereld en hun weerslag hebben op leiders, op kapitaal en op subjecten. 

Onverschilligheid en apathie hier tegenover zijn voor Deleuze en Guattari onbegrijpelijk: ‘Why are the 
people so deeply irrational? Why are they proud of their own enslavement? Why do they fight for bondage 
as if it were their freedom? Why is it so difficult not to win but to bear freedom? Why does a religion that 
invokes love and joy inspire war, intolerance, hatred, malevolence, and remorse?’ (Deleuze & Marks, 1999, 
p. 32).

Zo zien Deleuze en Guattari een Staat werkzaam die processen van ‘stratification’ inzet: het proces waarbij 
de implementatie van codes en territoria dominante subjecten creëert [..whereby the implemantation of 
codes and territories form dominating bodies] (Bonta & Protevi, 2004, p. 10). Deze kritiek doelt erop dat 
de staat bij het creëren van ‘een nieuwe wereld’ middels codering (op subjecten) en territorialisering en 
deterritorialising subjecten binnen de staat in- en uitsluit. Deleuze en Guattari benoemen dit met de term 
‘micro facisme’. Hiermee wordt bedoelt dat alle handelingen die de staat (als entiteit) uit, als onderdeel 
van het systeem, niet altijd overeen hoort te komen met de hoogste morele waarden, maar dat het in- en 
uitsluiting produceert en tot ‘ellende’ kan leiden (Bonta & Protevi, 2004).

‘There is fascism when a war machine is installed in each hole, in every niche’ (Deleuze, 2001).

De kaart van de stad kan worden gezien als exponent van het systeem waarbij de staat initiator is van de 
creatie ervan. Kaarten bakenen af, coderen, sluiten in. Maar insluiten kan niet gepaard gaan zonder uit te 
sluiten. De abstracte processen die door Deleuze en Guattari benoemd worden zijn traceerbaar naar de 
realiteit van alle dag. Dit wil niet zeggen dat de uitkomsten van het microfacisme, het stratificatie proces 
of striation effects, waarover Deleuze en Guattari spreken, een expliciete uitwerking kennen die duidelijk 
waarneembaar is. De vraag is wat voor ‘waarheid’ we hadden gekend wanneer de cartografie anders be-
dreven was.
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3.8 Conclusie

Als subjecten van de staat zijn we onderworpen aan de coderingen die geuit worden door deze Staat en die 
medeconstitutief zijn voor het handelen wat we kunnen uiten. Het verlangen dat de mens kent is een me-
chanisme dat leidt tot een potentiële dreiging, één die altijd aanwezig is en die voor de staat kan betekenen 
dat het kapitalistische systeem, dat ten grondslag ligt aan onze samenleving, omver geworpen kan worden. 
Binnen de Deleuziaanse filosofie is het constant zoeken naar een uitweg, een manier om te ontkomen of 
om eruit te komen. Deleuze doet dit door een kritiek op de klassieke filosofie die denken (ten onrechte 
volgens Deleuze) gelijkstelt aan representeren. Anderzijds wil Deleuze een nieuwe definitie introduceren 
van filosofie waarbij het voornamelijk draait om het creëren (van concepten). 

Deleuze is daarmee een differentie denker waarbij een kritiek wordt geleverd op het eenheids- of tota-
liteitsdenken. Het kenmerkt zich door een gerichtheid op de herkenning van het identieke en niet op de 
herkenning van het differente. Deze manier van denken noemt Deleuze het representatieve denken – dat 
tot doel heeft de herkenning van het identieke. Deleuze geeft hiermee een kritiek op de pretentie van dit 
denken dat het een ware beschrijving geeft van de werkelijkheid. Het denken moet zich openstellen voor 
het ondenkbare, om denken überhaupt mogelijk te maken: denken is niet representeren maar creëren. 
Creëren is weerstand bieden aan al die krachten die steeds weer proberen het denken in oude vormen 
terug te gieten. Het representatieve denken leidt hiertoe: het poogt te ordenen en ordenen is altijd vastleg-
gen, bepalen wat of hoe iets is. De beweging wordt stopgezet, het dynamische is niet meer en het statische 
is bepaald en bepalend. Met andere woorden: het zijn is vastgelegd maar het proces van worden opzij ge-
schoven. Deleuze gaat op zoek naar de manier hoe te ontkomen aan de verlammende en verstarrende wer-
king van de representatieve wijze waarop de wereld benaderd wordt. Zoals vermeld: Deleuze (en Guattari) 
hekelen de impliciete aanname die ten grondslag ligt aan het Westerse denken, dat altijd uitgaat van een 
statisch zijn (Haegens, 2009). Dit omdat er een onderdrukkende werking vanuit gaat.

Deleuze stelt dat zijn niet buiten de wereld om bestaat: zijn kan niet voortkomen vanuit een transcenden-
taal besef. Enkel het immanente kan zijn definiëren: wat we weten of denken te weten kan alleen voortko-
men vanuit het subject zelf en niet vanuit het raamwerk dat het transcendente zou veronderstellen (Mark 
Bonta & Protevi, 2004). Het gevaar hiervan is dat wanneer iemand claimt te weten wat zijn is, hij of zij 
daarmee miskent dat er meerdere waarheden bestaan. Staten maken zich hier schuldig aan. En dit terwijl 
volgens Deleuze het denken van het leven vanuit een positie die erbuiten ligt dé fout is van het Westers 
denken. De oplossing die Deleuze aandraagt, het immanente, moet leiden tot een begrip van kennis en 
waarheid waarbij de mens weer het beginpunt is. Deleuze en Guattari voegen zo de ‘toevalligheids’ factor 
toe aan ons begrip van waarheid. Ze zien het denken van het subject als afhankelijk van de cultuur en het 
milieu (het geografisch perspectief) waarbij de gedachten gestuurd worden door iets dat buiten beiden 
ligt: verlangen (Goodchild, 2002, p. 66).

De staat is degene die het primaire belang heeft bij deze wijze van organisatie. De codes die zij tentoon-
spreiden over de gemeenschappen als aanwezig in de samenleving maken dat het verlangen dat zou kun-
nen ontstaan beteugeld wordt (het reterritorialisation proces). Denk hierbij aan de stad waar de codes en 
wetten het leven regeren. De cartografische representatie van de stad is onderdeel van de code die ten-
toongespreid wordt over de gemeenschappen die er woonachtig zijn. Deleuze’s kritiek op de pretentie van 
de mogelijkheid tot een natuurgetrouwe beschrijving van de werkelijkheid komt, naast andere kritieken, 
overeen met de vragen die gesteld kunnen worden bij wat nu eigenlijk gerepresenteerd wordt en binnen 
welk complex systeem deze representaties werkzaam zijn. Wanneer we de kaart aanschouwen als instru-
ment dat leidt tot de door Deleuze genoemde coderingen van gemeenschappen dan wordt duidelijker hoe 
sterk de kaartmaker producent is van een wereldbeeld.

Het westerse denken dat het zijn als concept omarmd heeft en hier verder ook weinig vragen bij stelt, gaat 
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met de productie van de cartografische representatie van de stad voorbij aan dat wat Deleuze en Guat-
tari het wordingsproces noemen. Tegelijkertijd claimt dit denken wel de successen die bestaan in onze 
samenleving als iets voortkomend uit het transcendentale. Gemeenschappen onder de hoede van de staat 
hebben zodoende bijkans geen mogelijkheid meer om ‘los te komen, te ontsnappen’. Het coderingsproces 
werkt hiermee naar behoren en de kaart van de stad is hier een wezenlijk onderdeel van. Net als de kritiek 
op cartografische representatie, die het statische zijn hekelt, stelt ook Deleuze dat ons denken helemaal 
niet statisch is of toewerkt naar zijn. Het is juist het proces van worden dat bepaalt wat is, een proces dat 
nooit ophoudt en altijd dynamisch blijft, een rizoom. Daarom zou de kaart van de stad recht moeten doen 
aan de dynamiek van het handelen, een emancipatorische kaart die niet streeft (of fungeert) als coderings-
machine, maar een die ruimte laat om het wordingsproces te uiten en erkennen.

3.9 Hoe dan verder?

De kaart werkt als inherent retorisch discours. De machtswerking die van de kaart uitgaat, komt voort uit 
de wijze waarop informatie wordt geselecteerd en gerepresenteerd. Alhoewel de kaart een prima hulp-
middel is ter navigatie – en dus afhankelijk van het doel waarmee je de kaart gebruikt - , is de kaart al lang 
niet meer onschuldig. Kaarten zijn uniform, generalistisch en hebben de werkelijkheid laten verworden 
tot een grafische formule, herkenbaar voor iedereen maar ook bepalend voor iedereen. De effecten van 
abstracties, uniformiteiten, herhalingen en verbeeldingen op wereldbeelden en discoursen kunnen niet 
langer worden onderschat. De praktische implicaties ervan voor het leven van alledag zijn duidbaar en 
vele malen uiteengezet. Het gaat er niet om wat we zien op de kaart maar met name ook wat we niet zien 
op de kaart. Kaarten laten bewuste stiltes achter die niet zonder sociale consequenties bestaan, zoals Har-
ley aan de hand van Foucault uiteenzette (Harley, 1988). Hij stelde dan ook dat ‘cartografie zelden is wat 
cartografen ons pogen te vertellen’ (Harley, 1989).  De kaart heeft de ruimte te twijfelen aan haar voorko-
men volledig weggevaagd en de deur opengezet te fungeren als instrument voor politieke doelen. De kaart 
codeert en decodeert op die wijze, is bepalend voor leidende discoursen en vormt in veel gevallen de basis 
van een wereldbeeld. Zoals o.a. Winichakul (1997) stelt, is de moderne wereld voor een groot gedeelte 
gebaseerd op identiteit en verschil. 

Ondanks alle pogingen die gedaan zijn de cartografie te bevrijden van haar pseudo wetenschappelijk ab-
solute wortels, van haar neiging om cultuur in natuur te veranderen en de sociale werkelijkheid te neu-
traliseren, is en blijft het een inherent retorisch discours dat vooral zichzelf bevestigt. Harley doelt met dit 
retorische karakter van de cartografie op de leidende rol van de cartografie voor het staatsapparaat. 

Dit retorische karakter van de kaart komt voort uit de pretentie een waarheidsgetrouwe afbeelding te zijn 
van de werkelijkheid, één die zo natuurlijk aanvoelt dat er geen ruimte is vragen erover te stellen, maar 
vooral geen noodzaak creëert hieromtrent vragen te stellen. Dit terwijl het vraagstuk van de representatie 
in het werk van Deleuze en Guattari veel aandacht krijgt en dit het leidende mechanisme is dat ten grond-
slag ligt aan de werking van de kaart. De allergrootste vraag is immers of we de werkelijkheid zoals deze 
zich aan ons voordoet kunnen vastpakken en vastleggen. Met andere woorden: kunnen we de werkelijk-
heid representeren wanneer de wereld dynamisch is, rizomatisch en in een constant proces van worden 
– zoals Deleuze en Guattari aangeven (Deleuze, 2004)? 

De mechanismen die vandaag gebruikt worden, creëren een realiteit die helemaal niet kan worden waar-
genomen. Hoofdstuk 2 heeft laten zien tot welke problemen dit leidt – de kaart verwordt hierdoor tot een 
inherent machtig en retorisch discours, bruikbaar voor politieke doeleinden en daarmee onderdrukkend. 
Hoofdstuk 1 heeft laten zien hoe de kaart als bepalend mechanisme werkt voor probleemsignalering en de-
finiëring. Het geldt als grondslag voor het signaleren van (sociale) vraagstukken in de stad en is daarmee 
bepalend en validerend voor beleid dat geprojecteerd wordt op deze vraagstukken. Dit hoofdstuk heeft het 
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vraagstuk rondom de representatie pogen te duiden: de fundamentele vraag uit de filosofie die zich bezig 
houdt met de mogelijkheid tot representeren – het kunnen vastleggen van een dynamische werkelijkheid 
in een statisch kaartbeeld wat vervolgens bepalend wordt voor de realiteit die we denken te kennen. 

De grote vraag die hierdoor is ontstaan, is de vraag: hoe kunnen we cartografisch representeren, wanneer 
we niet kunnen representeren? Hoe kunnen we voor de binaire categorieën denken om de cartografie te 
bevrijden van haar retorica en macht? Hoe kunnen we toewerken naar een cartografie die recht doet aan 
individuen en niet langer generalistisch codeert en decodeert, insluit en uitsluit? Hoe dan te verbeelden?

Deze vraag is niet nieuw, maar ook nog niet beantwoord. De vraag is uberhaubt of er een antwoord op 
geformuleerd kan worden. Bij de cartografie hangen doel en vorm nauw samen, en het doel van de kaart 
is sterk bepalend voor de kaart die gebruikt moet worden. Radicale cartografen, kritische cartografen, 
geografen, kunstenaars en beeldend vormgevers, hebben verwoede pogingen ondernomen om de kaart te 
bevrijden van dit zichzelf bevestigende karakter en gepoogd de kaart ‘om te denken’. Hoofdstuk 4 zal een 
uiteenzetting geven van al wat mogelijk is en is gedaan op het gebied van cartografische representatie. Ook 
bevat het een empirisch onderzoek in de gemeente Nijmegen naar de beweegpatronen van Nijmegenaren 
om hiermee voorbij het statisch representatieve karakter van de kaart te komen en een kaart te maken die 
Nijmegen laat zien in al haar dynamiek – niet als statisch administratief gegeven.
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Kaarten zijn een verzameling afbeeldingen en het discours rondom de cartografie is lange tijd gedomi-
neerd door de gedachte dat cartografie een objectief neutrale wetenschap zou zijn. Recente ontwikkelin-
gen aan het einde van de twintigste eeuw hebben aangetoond – of hebben op zijn minst de discussie opge-
wekt -  dat kaarten ook bezien kunnen worden als een inherent retorisch discours, omgeven door macht 
en gestoeld op een mechanisme van representatie dat volgens sommigen fundamenteel problematisch is 
(Deleuze & Guattari, 2004; Deleuze & Guattari, 1994; Harley, 1988; Harley, 1989). De cartografische kritiek 
aan het einde van de twintigste eeuw legde de nadruk op het ontwrichten van het objectieve karakter van 
de cartografie waarvoor in de plaats komt het sociaal constructivistische karakter van de kaart (Kitchin, 
Dodge, & Perkins, 2009; Pickles, 2004). Kaarten suggereren alwetendheid en objectiviteit – bestaande 
gedachten kunnen niet zomaar worden genegeerd of teniet worden gedaan, hun aanwezigheid is bijna 
universeel in alle cartografische werken. Het volgende problematische karakter bij het omdenken van de 
kaart, is dat de kaart overzicht geeft in een overweldigende, vervreemdende en complexe wereld en dat dit 
nodig is om de ‘werkelijkheid’ hanteerbaar te maken (Case, 2006). Hanteerbaar maken gaat echter bijna 
niet zonder te versimpliceren, generaliseren en uniformaliseren – en dat is het problematische aan de 
cartografie, ook vandaag (Krygier, 2006).

Om na te denken over de wereld na de klassieke cartografie – de post-card wereld -, is het van belang 
inzicht te hebben in de huidige stand van zaken betreffende de cartografie. Ook in de poging te komen tot 
een andere verbeelding is het van belang te weten welke initiatieven momenteel bestaan. Dit hoofdstuk 
bevat opeenvolgend een overzicht van de huidige stand van zaken, de nieuwe mogelijkheden, al ontplooide 
initiatieven en een bewegingsonderzoek in Nijmegen.

4.1.1. Het omdenken van de kaart 

Met de cartografische traditie in het achterhoofd zou men denken dat de cartografie als discipline, als 
wetenschap en kennisveld, gevrijwaard zou zijn van discussies over vorm, inhoud en betekenis – een we-
tenschap met sinds tijden gevestigde wetten en theorieën over hoe een kaart te creëren en hoe daarover 
te denken. Duidelijk mag zijn dat niets minder waar is. Zoals cartografische historici ruimschoots hebben 
aangetoond, hebben de cartografische praxis en theorie over de jaren heen enorm verschild – met name de 
de laatste jaren, die door opkomst van nieuwe technieken en een verschuivend wetenschappelijk discours 
een fundamentele bijdrage hebben geleverd aan deze veranderingen. Zoals opvattingen en filosofieën over 
ruimte en wetenschappelijke inspanningen veranderen – zo verandert ook de wijze waarop de mens de 
wereld begrijpt en kent, ook hoe hij haar in kaart brengt (Kitchin et al., 2009). 

De filosofische grondslag voor het denken over kaarten is belangrijk, zoals Deleuze en Guattari hebben 
laten zien: het is bepalend voor de wijze waarop wij de relatie begrijpen tussen onszelf en de kaart, de 
wereld en de kaart en het gebruik van de kaart. Het is belangrijk omdat het uiteenzet hoe de kaart werkt, 
de techniek, de esthetica, de ethiek, de ideologie, wat ze ons over de wereld vertelt, het werk dat ze verricht 
in de wereld en de capaciteit van ons mensen om betrokken te raken bij de cartografie. De cartografie als 
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discipline heeft de laatste jaren te maken met een (her)nieuwde interesse die gaat over de wijze waarop 
de kaart werkt en de wijze waarop de wereld het best te ‘representeren’ is. Zoals Kitchin stelt: ‘new map-
ping technologies have gained the attention of industry, government and to some extent the general public 
keen to capitalize on the growing power, richness and flexibility of maps as organizational tools, modes of 
analysis and, above all, compelling visual images with rethorical power’ (Kitchin et al., 2009, p. 2). 

Cartografie gaat dan ook onvermijdelijk over representeren. Het begrijpen van cartografie als represen-
tationeel discours creëert vragen omtrent cognitie van de lezer, het kunnen vastleggen van een werke-
lijkheid en de wijze waarop dit bepalend is voor het wereldbeeld dat ontstaat bij de lezer (MacEachren, 
2004). En de kaart kan inderdaad gelezen worden, zoals Harley (1989) al aangaf in zijn postmoderne 
opvatting van cartografie. Dit alles leidt tot een vraag over cartografie die gaat over de (on)mogelijkheid 
van representatie en de onmogelijkheid te komen tot een waardevrije kaart. Hoe ziet de kaart eruit zonder 
te representeren? 

Zoals Kitchin (2009) vermeldt, ligt de binaire tegenstelling ten grondslag aan het problematische karakter 
van cartografie. Tabel 1.1 illustreert enkele belangrijke tegenstellingen die sterk van invloed zijn op de 
epistemologische en ontologische status van de cartografie: het oordelen aan de hand van een dergelijke 
filosofie van deze tegenstellingen vertrekt over het algemeen vanuit een ‘set of rules’ die bepalen hoe we 
de wereld om ons heen begrijpen – in dit specifieke geval voor de wijze waarop we waarde toedichten aan 
de cartografie en wat dit betekent. In de moderne filosofie is het wijdverbreid geaccepteerd dat we zaken 
begrijpen door dat wat ze niet zijn – dus door het tegenovergestelde concept. Door te weten wat we niet 
zijn, weten we wie of wat we wel zijn. Dit mechanisme is ook van toepassing op de cartografie.

De afgedrukte tegenstellingen zijn duidelijk gerelateerd aan elkaar maar liggen ook het meest ver uit el-
kaar. Een nadruk op de cartografie als representatie is daarom sterk verbonden aan de algemene zoektocht 
naar orde, de zoektocht naar Cartesiaans onderscheid tussen de kaart en het grondgebied dat het zegt te 
representeren, met de ratio en het opzetten van dualistische categorieën. Het fungeert voor de mens om 
orde in de chaos aan te brengen – om verscheidenheid terug te brengen tot overzichtelijke categorieën. 

Mind Body Structure Agency

Empirical Theoretical Process Form

Absolute Relative Production Consumption

Nomothetic Ideographic Representation Practice

Ideological Material Functional Symbolic

Subjective Objective Immutable Fluid

Essence Immanence Text Context

Static Becoming Map Territory

Kitchin verwoordt dit denken in tegenstellingen, zoals ook Deleuze en Guattari op hun manier hebben ver-
woord, als volgt: ‘The mind-body distinction is often a fundamental influenece on how people think about 
the world. If the mind is conceptualized as separate from the body then instrumental reason becomes pos-
sible: the map can be separated from the messy and subjective contingencies that flow from an embodied 
view of mapping’ (Kitchin et al., 2009, p. 20). Kan de kaart echter los van vooringenomenheden bestaan? 
Waarschijnlijk niet en dat is dan ook gelijk het probleem wanneer absolute autoriteit aan de kaart wordt 
toebedeeld. De kaart is verworden tot een container waarbinnen de variatie van de wereld is terugge-
bracht tot gemakkelijk herkenbare concepten. 

De vraag of geografische kennis uniek is of dat deze kennis juist generalistisch benaderd moet worden om 
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zo een model voor de wereld te creëren heeft een fundamentele invloed op de cartografie. Deze spanning 
is door verschillende theoretici en kunstenaars onderzocht, waarover in 4.4 meer.

4.1.2 Het pad naar een socialere cartografie

Naast het probleem dat betrekking heeft op de onmogelijkheid van het representeren en het vervatten 
van de variatie in een simplistisch model van de wereld, gaat het andere problematische karakter van de 
cartografie over het vraagstuk van macht. Kort resumerend betekent dit dat moderne machten complexe 
vlechtwerken zijn van dwang en toestemming. In deze vervlochten systemen worden subjecten en identi-
teiten geproduceerd en ingeschreven op vele verschillende wijzen. Deleuze en Guattari hebben tot in detail 
beschreven op welke wijze het staatsapparaat dit poogt te doen, door middel van decoderen en recoderen, 
en hiermee een specifieke vorm van de samenleving bewerkstelligt (Deleuze, 1994; Pickles, 2004). Macht 
heeft baat bij homogeniteit en generalisatie – hoe eenvormiger het kaartbeeld, het beeld van de samenle-
ving of het beeld van de wereld, hoe gemakkelijker afwijkende normen terug te bewegen in deze norm. In 
de kaart wordt al wat aanwezig is in de stad samengevoegd tot een materieel gegeven, een object, waarbij 
de individuen in de stad ook subjecten geworden zijn, teruggebracht tot enkele sociale types, ingedeeld 
naar functie (wonen, werken, infrastructuur, recreëren) of ingedeeld in behoeften (Pickles, 2004). Deze 
categorisering zien we ook in de nieuw gehanteerde technieken terug.

Walter Benjamin stelde dat ‘ieder tijdperk droomt van het tijdperk dat het zal opvolgen – als een droom van 
de toekomst, niet als een realiteit’. De droom die Benjamin signaleert als blijvend binnen de wetenschap is 
de droom om de wereld in zijn totaliteit in kaart te brengen (Pickles, 2004). Was dit eerst een droom, die 
enkel in het (toen dominante) Europese discours aanwezig was, inmiddels heeft een Amerikaanse zoek-
machinegigant hier verder invulling aan gegeven en heeft hiermee ‘werelds grootste cumulatie van kennis, 
vervat in de globe’, bewerkstelligd onder de noemer van Google Earth. Mapping is hierdoor verworden tot 
proces, voortdurend, en niet meer als rechtlijnig communicatiemodel (Kitchin et al., 2009). Het begint er – 
deze lijn volgend – op te lijken dat er fundamentele veranderingen plaats vinden binnen het cartografisch 
debat. Categorisering en representatie kennen in nieuwe technieken een sterkere mate van controle door 
het betrekken van de gebruikers bij de totstandkoming van geografische informatie.

Kan deze socialisering van de cartografie een antwoord formuleren op de fundamentele problemen die we 
constateerden? Kunnen GIS systemen, zoals Google Earth, en het direct betrekken van burgers (over de 
grenzen heen), leiden tot een representatie die niet representeert? En als het een kaart zonder represen-
taties is, wat staat er dan op de kaart? 

Natuurlijk kan op bovenstaande vragen geen absoluut antwoord worden geformuleerd. Representeren 
zonder te representeren is als filosofische beschouwing en abstracte gedachte te volgen (maar ook: haar 
onmogelijkheid). Wat dit impliceert is het fundament van de zoektocht die gevoerd wordt in dit onder-
zoek. Wat te constateren is, is dat de socialisering die wordt waargenomen enkele hobbels weghaalt die op 
dit moment onderdeel uitmaken van de kritiek die oproept tot een meer sociale cartografie of een, Deleuze 
en Guattari volgend, cartografie die niet denkt in binaire tegenstellingen en daarmee representaties.  Tege-
lijkertijd kent ook de nieuwe wending binnen de cartografie problematische eigenschappen.

4.1.3 Behavioral geography

In de regel wordt cartografie opgevat en beschouwd als een wetenschappelijke bezigheid en industrie die 
pogen een zo waarheidsgetrouw mogelijke weergave te geven van de ruimte en ruimtelijke eigenschappen 

een dynam
ische cartografie

hst 4 post-cards
4.1 inleiding



56

om ons heen. Cartografie streeft naar het accuraat in kaart brengen van de relevante eigenschappen van 
de wereld om ons heen, op een verschaald model weergegeven op de kaart. Kaarten lijken er zodoende 
naar te streven ‘objectieve’, ‘waarheidsgetrouwe’ documenten te zijn: ze representeren de wereld als een 
realiteit met een hoge mate van precisie (Kitchin et al., 2009). Cartografie als wetenschap lijkt dan ook 
vooral bezig met de vraag en het theoretiseren hiervan: ‘hoe het best te representeren en communiceren’. 

Ruimte werd steeds meer, daarin volgend de Duitse filosoof Kant, gezien als een container met een spe-
cifieke geometrie en gevuld met mensen en dingen – de cartografie moest dit representeren. Voor Kant 
was dit zijn dilemma tussen het ‘universele’ en het ‘individuele’ – de kaart ging echter nog altijd uit van 
het universele begrip: de cartografie wilde overkomen als objectief neutrale wetenschap (Albert, 2003). 
Veelal werd het gezien als een soort van kunst, een beeldend perspectief door de ogen van slechts één 
persoon: de cartograaf. Later werden modellen uit de psychologie betrokken bij het tot stand doen laten 
komen van kaarten, waarbij de kaart als middel werd gezien van een communicatieproces tussen zender 
en ontvanger. Cartografie blijft echter fundamentele vragen oproepen als zijnde een proces van eenzijdige 
communicatie: ‘how to represent location, direction and distance; how to select information; how best to 
symbolize these data; how to combine these symbols together; and what kind of map to publish’? (Kitchin 
et al., 2009, p. 24).

Later, in de jaren zeventig, kwam er een sterkere aandacht voor dit cognitieve vlak, de wijze waarop de le-
zer van de kaart de kaart ervoer en interpreteerde - en hoe deze dit vervolgens omzette in handelen. Zoals 
Montello (2002) stelde: ‘Cartographers have long realized that maps do not present the world directly and 
transparantly. Maps re-present the world by providing versions of truth for human minds to apprehend. In 
turn, minds represent the world too, internally as ‘cognitive maps’ (Montello, 2002, p. 283). Montello doelt 
hiermee op de hyperrealiteit waar Baudrillard over sprak: de kaart is slechts een reproductie van het al 
gedachte en reproduceert dit in de gedachte van de kaartlezer (Baudrillard, 1983). 

Voortbordurende op de bahavioral geography gedachte, werd aangenomen dat kaartlezen vooral berustte 
op cognitieve structuren en processen en onderzoek richtte zich op de vraag hoe dit het wereldbeeld van 
mensen beïnvloedde en bepaalde – hoe het bijdroeg aan het keuzepatroon van de mens. De kaartgebruiker 
wordt in deze traditie gezien als een a-politieke ontvanger van kennis en de cartograaf als een technicus 
die als doel heeft het afleveren van zo accuraat mogelijke ruimtelijke kennis (waardevrije representaties), 
‘that were the product of carefully controlled labaratory-based experiments that gradually and incremen-
tally improved cartographic knowledge and praxis’ (Kitchin et al., 2009, p. 25). 

Nog steeds was er binnen het debat en de wetenschap geen fundamentele vraag over de onmogelijkheid 
van representatie, zoals geduid door Deleuze en Guattari, ondanks de aandacht die al wel bestond voor de 
macht die van de kaart uit zou gaan. Nadruk werd gelegd op het onderzoeken van de kaart als communica-
tieproces – de oorsprong van de kennis weergegeven op de kaart werd niet ondervraagd. 

Medio jaren tachtig veranderde de cartografie nogmaals van gedaante – ditmaal door de sterke opkomst 
van informatietechnologieën (ICT). De prijs van computerhardware werd betaalbaarder en technieken en 
software, veelal afkomstig uit de Koude Oorlog, begonnen voet aan de grond te krijgen binnen de cartogra-
fie (Longley, 2005). Eind jaren negentig zou de cartografie wederom drastisch van hoedanigheid wijzigen 
– de basis hiervoor was echter al gelegd in de jaren tachtig. 

De cartografie, als rechtlijnig communicatiemodel en leidend organiserend model voor wetenschappe-
lijk onderzoek, begon te wankelen. De technische vooruitgang stelde vragen bij het autoritaire eenzijdige 
karakter dat het wereldbeeld bepaalde, zeker in een tijd waarin data en daarmee informatie steeds wijd-
verbreider beschikbaar waren voor een steeds breder publiek. Gebruikers konden cartografen worden en 
vele verschillende kaarten (en dus afhankelijk van vorm en doel) konden worden gemaakt. Digitale map-
ping technologieën, vervingen de afgedrukte statische (!) variant, en lieten ruimte voor meer vormen en 
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interpretaties. Kaarten konden voortaan dynamisch worden, gevoed door data die automatisch verzameld 
werden op plaatsen over de wereld heen – kaarten konden voortaan ‘live’ geanimeerd worden. Dit alles 
valt natuurlijk in het niets na de opkomst van het internet en de massale penetratie ervan in, met name, 
de westerse wereld. 

Hiermee werd het lineaire model van de cartografie als rechtlijnig communicatiemodel vervangen door 
een multifaceted en multilayered model afhankelijk van cognitieve en semiotische percepties met als basis 
het representationele cartografische model. Het gaat hierbij om de mate van interactie, de vorm van de 
kennis en de sociale basis van het begrip rondom de kaart. Context specifieke situaties, specifieke percep-
ties en ervaringen alsmede doel werden direct betrokken bij de wijze waarop de kaart gelezen zou worden 
(Kitchin et al., 2009). Cartografie kan hierdoor opgevat worden als collaboratieve exercitie, met bepalende 
sociale context en bepalende kennis voor perceptie en interpretatie. Desalniettemin, zoals Kitchin stelt  
(2009), ‘mapping is still about revealing truth through a scientific approach reliant upon Western ways of 
seeing and upon technologies of vision; it still depends upon scientific experimentation and a representa-
tional view of the world (Kitchin et al., 2009, p. 27)

Hiermee komen we uit op de sociale kritiek die de kaart als objectief wetenschappelijk neutraal verwerpt 
en afkomstig is van het denken van Harley (1989), Crampton (2001) en Pickles (2004). Maar al deze pro-
blematische karaktereigenschappen van de cartografie dienen overkomen te worden en tegemoet te ko-
men aan de fundamentele vragen die vervolgens opdoemen: ‘Wanneer we niet kunnen representeren, hoe 
ziet de kaart er dan uit?’ - ‘Hoe te representeren zonder te representeren’?

De cartografie bevindt zich te midden van een revolutie veroorzaakt door de dominantie van informatie-
technologieën wat bepalend is voor de richting die de cartografie de komende jaren op zal gaan. De actu-
aliteit van debatten en literatuur die op deze materie ingaan, weergeven dat er momenteel veranderingen 
in de cartografische discipline op stapel staan. De vraag daarbij is of het problematische karakter van de 
cartografie daarmee overkomen kan worden, zij het op het gebied van macht, staticiteit of selectiviteit. De 
roep om een andere kaart of representatie wordt steeds luider, meer en meer wordt er interdisciplinair 
samengewerkt om te komen tot andere kaarten en nieuwe technieken maken het mogelijk om iedereen als 
cartograaf door het leven te laten gaan. Is de socialisering van cartografie de eerste stap naar een andere 
representatie? Kan er toegewerkt worden naar een cartografie die uitgaat van het menselijke en dynami-
sche?

4.2.1 Inleiding

Zoals bekend ontstond medio jaren tachtig de idee dat cartografie bezien moest worden als een tekst, 
een discours, hiermee sterk leunend op het postmodernistische idioom, maar in sterk contrast met het 
leidende begrip over cartografie als objectief wetenschappelijke productie en haar zoektocht naar univer-
saliteiten (Harley, 1989). Deze nieuwe theoretische inzichten legden de nadruk op de discursieve macht 
van het medium – hiermee verschoof de nadruk van het zoeken naar universaliteiten naar een zoektocht 
rondom de machtswerking van cartografie. Een structurele uitleg en zoektocht naar de significantie van 
cartografie hebben ook sterk bepaald hoe de kaart wordt begrepen. Inzichten hieromtrent stammen uit 
culturele praktijken, psychoanalytici of linguïsten – semiotisch onderzoek in relatie tot cartografie is bij-
voorbeeld een sterk opgekomen analytische wijze voor het onderzoeken van kaarten, zoals gezien is in 
hoofdstuk 2 en 3. Debatten over de mate waarin de cartografie de agency van een individu beïnvloedt en 
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bepaalt, bepalen de gedachten over cartografie. Maar ook in de filosofische traditie wordt een onderscheid 
gemaakt aangaande de conditie van cartografie -  namelijk tussen de krachten die de wereld produceren 
en de krachten die de wereld consumeren.

De zogenaamde cultural turn in de sociale wetenschappen, de geografie - maar de cartografie in het bijzon-
der - leidde tot een sterkere nadruk op de context waarbinnen een kaart functioneert en wordt geprodu-
ceerd – de cartograaf was niet langer de enige significante speler in het debat, maar ook de ‘lezer’ van de 
kaart en de mate waarin de kaart zijn wereld schiep. Opkomst van nieuwe technologische mogelijkheden 
en de ‘democratisering’ van de cartografie hebben dit inzicht enkel sterker bevestigd. Met dit alles hangt 
een sterke verschuiving naar een meer postmoderne opvatting van de wereld (en dus ook cartografie) sa-
men, die een enorm wantrouwen koestert tegenover generalistische claims. Zoals Kitchin (2009) aangeeft 
leidde dit tot: ‘instead of a belief in absolute space, or a socially constructed world, an alternative way of 
understanding mapping has emphasized relativity and contingency in a universe where notions of reality 
come to be replaced by simulation and in which the play of images replaces visual work, or in which speed 
of change gains agency’ (Kitchin et al., 2009, p. 23). In een wereld die steeds minder houvast biedt, doet 
de kaart dit ook steeds minder. De representatie van de werkelijkheid is niet langer absoluut, als hij al 
bestond.

Dit eenzijdige karakter van de kaart komt tot uiting in de stelling dat de kaart enkel is ingericht op het 
uitzenden van informatie – niet op wederkerigheid en dialoog (Kitchin et al., 2009, p. 23). Deze eenzijdig-
heid kan doorbroken worden met de toepassing van nieuwe inzichten en technieken. Digitale kaarten zijn 
de afgelopen jaren vele malen interactiever geworden door de mogelijkheid verschillende databases aan 
elkaar te koppelen, een proces dat zich op meerdere terreinen afspeelt. Voor het eerst in de geschiede-
nis verschuift de macht tot het maken van een wereldbeeld (of kaart) van de elite, machthebbers en het 
monopolistische staatsapparaat naar de bourgeoisie (letterlijk: de inwoners van de stad). Dit proces, dat 
inwerking is gezet in het laatste decennium van de twintigste eeuw en dat nog lang niet op haar einde is, 
zal van betekenisgevende invloed gaan worden op het begrip dat we hanteren van de wereld om ons heen. 
Dit door het simpele gegeven dat voor het eerst in de geschiedenis informatie zo wijdverbreid beschikbaar 
en - belangrijker - toegankelijk is. 

Het theoretisch uitgangspunt, waarbij kennis gezien wordt als een (sociaal) construct, heeft altijd geleid tot 
een beperkte houvast voor kaartmakers omdat het inherente gevolg van het maken van kaarten nog altijd 
de beperkte mogelijkheid is om alle informatie in kaarten op te slaan. Deze crux, waarbij de kaartmaker de 
hiërarchie moet gaan bepalen van dat wat relevant is en dat wat minder relevant is, heeft door het verleden 
heen geleid tot een beperkte weergave van de wereld om ons heen en heeft het subjectieve karakter dat 
de kaart in zich heeft enkel sterker bevestigd. De kaart als instrument, dat met name laat zien wat anderen 
hebben gezien, geeft het rotsvaste geloof aan dat we lijken te hebben in de cartograaf (Crampton, 2001). 
Wanneer we het zelf niet hebben kunnen waarnemen en er geen controlemechanismen zijn ingebouwd 
ter verificatie van de waarheid die de kaart tentoonspreid, dan wordt het voor de cartograaf gemakkelijk 
om een wereldbeeld te projecteren dat tegemoet komt aan de belangen van hemzelf of zijn opdrachtgever. 

Over de genoemde machtsrelaties zegt Harley (1989) dat het poogt macht te documenteren om het in te 
kunnen zetten om bevolkingen te kunnen onderwerpen aan macht waarbij territoriale machtsverschillen 
ontstaan wanneer verschillende bevolkingen elkaar treffen. Hierdoor worden mensen onderworpen aan 
macht middels het uitdragen van een ogenschijnlijk objectieve representatie van de wereld (Crampton, 
2001). Sociale software en de beschikbaarheid ervan kan leiden tot een bevolking die beter controle kan 
uitoefenen over de informatie die haar tot dan toe toekwam. In die zin wordt de cartografie, zij het prema-
tuur van aard, voortaan bottom-up gevoed en niet langer top-down. 
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4.2.2 Google Earth en andere technieken

De opkomst van GIS technologieën en open-source software wordt gezien, zo stelt Pickles, als ‘bevrijder’ 
voor de meer sociaal en politiek gemarginaliseerde groepen in de samenleving (Pickles, 2004). De socia-
lisering die de cartografie doormaakt leidt tot kansen om de stiltes die de kaart in zich heeft zichtbaar te 
maken. Dat zijn ook de processen die we kunnen waarnemen in programma’s zoals Google Earth. De stiltes 
die te maken hebben met het geografisch perspectief van dataverzameling en technische tekortkomingen 
om de realiteit representeerbaar te maken, zijn deels tenietgedaan doordat er vandaag de dag ‘overal’ car-
tografen rondlopen. Volgens cijfers van Google zijn er 400 000 000 downloads geweest van Google Earth 
en een significant aantal daarvan is actief in de zogenaamde Google Earth Community 16.3Mocht dit helpen 
om de problemen van het perspectief of technologische tekortkomingen te overkomen, dan hebben we 
nog te maken met de zogenaamde political silences. Deze political silences zijn vooralsnog voornamelijk 
verantwoordelijk voor de sociale consequenties die voortkomen uit de cartografische representaties. So-
cialisering betekent echter meer controleerbaarheid en de toekomst zal uitwijzen welke rol dit zal gaan 
spelen in de cartografie. 

Het open-source karakter van de software maakt dat de programma’s een compleet socialiseringproces 
kunnen doormaken omdat bekende en leidende sites wereldwijd aan elkaar kunnen worden gekoppeld. 
De release van Google Earth in juni 2005 maakte het voor het eerst mogelijk op een dergelijke significante 
schaal gegevens aan elkaar te koppelen middels een grafische interface (GIS). Google Earth staat anderen 
toe informatie te koppelen aan haar programma en dit te weergeven in Google Earth of Maps (Crampton 
& Krygier, 2006). Denk hierbij aan de links tussen Google Earth en Wikipedia, Youtube, Panoramia en vrij 
toe te voegen content van derden. Deze content van derden wordt door Goodchild (2007) ‘VGI’ genoemd – 
volunteered geographic information’. 

Er is echter iets significants veranderd in het cartografisch discours – de opkomst van Google Earth en 
soortgelijken is niet geïnitieerd door disciplines verbonden aan de cartografie of betrokkenen in de GIS 
technologie. Google Earth is ontwikkeld door programmeurs die het potentieel inzagen van het weergeven 
van gekoppelde informatie in een geografisch informatiesysteem – een fotorealistische weergave van de 
aarde (Farman, 2008). Open-source-mapping heeft ertoe geleid dat de cartografie niet langer in handen is 
van cartografen of GIS wetenschappers – de cartografie is voortaan in handen van de gebruikers (Cramp-
ton & Krygier, 2006). Het socialiseringskarakter en het emanciperende karakter van de cartografie krijgen 
zo een ander dimensie en daadwerkelijk vorm – dit in navolging van Harley’s oproep voor een socialisering 
van de cartografie. Het biedt uitdagingen voorbij het statische wereldbeeld te komen dat onrecht doet aan 
de dynamiek van het bestaan en het biedt kansen om actief een representatie van de wereld te scheppen 
die onderworpen wordt aan de dynamiek van de wereld zelf. De cartografie staat nooit meer stil – carto-
grafie is verworden tot een continue bezigheid.

Goodchild stelde in 2007 al dat hij in Google Earth de ‘democratisering van de GIS software’ voorzag (2007). 
De populariteit en de vele mogelijkheden van Google Earth leidde tot een besef dat dit zou kunnen leiden 
tot een herdefiniëring van de cartografie en de rol van cartografische bureaus en autoriteiten (Goodchild, 
2007). Google Earth nodigt niet alleen uit om toe te kijken op voyeuristische wijze, maar vraagt actief deel 
te nemen in de dialoog – een die globaal plaatsvindt – over de vraag hoe informatie ruimtelijk te weerge-
ven en deze zo accuraat mogelijk te maken. De laatste jaren is er een ‘explosie’ van ideeën en handelin-
gen die het internet benadert als plaats waar individuen (geografische) informatie beschikbaar stellen en 
daarmee meer accuraat, humaan en sociaal zouden maken. Kenmerk van de sites en programma’s is dat 
zij individuen betrekken bij het uitwerken van de programmatuur die ze zelf al hebben opgezet: het vraagt 

16 Zie de toespraak van Google’s Chief Technology Advocate, Michel Jones, op de Geowebconference in 2008, beschikbaar op 
YouTube.  Jones, M. (2008, 07 27). Keynote Speaker, Michael Jones - GeoWeb 2008. Opgeroepen op 10 01, 2009, van YouTube: http://www.
youtube.com/watch?v=U5SYg2bRyD0
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informatie en databases van reguliere burgers en laat hen participeren in het programma. Dit kan zijn op 
tal van vlakken. Google Earth staat haar gebruikers dus toe zelf bij te dragen aan het programma – dat zijn 
de VGI’s waar Goodchild (2007) over sprak.

In sommige gevallen, zoals bij Wikipedia en Wikimapia, staat het gebruikers zelfs toe om toegevoegde in-
formatie van anderen weer te wijzigen zodat de informatie altijd het meest accuraat blijft. Daarnaast past 
het betrekken van de gebruiker bij de totstandkoming van het eindresultaat in een bredere tendens, die 
door van Houtum en Spierings tot de ‘youcracy’ is benoemd (2008). ‘The individualized advertisements, 
the homepage fetishism, the YouTube and Google-Me tendencies, the body shopping, the almost daily 
election polls, the many referenda, the unprecedented populism among our politicians all have created a 
hyper-sensitive societal arena in which every voice and vote of every individual has become important” 
(Spierings & van Houtum, 2008, p. 193).

Google Earth is niet het enige programma dat op deze wijze gebruik maakt van databases op het internet. 
Zo werkt Wikimapia volgens hetzelfde principe als Wikipedia dat doet, enkel gebruikt zij voor haar onder-
werpen een geografische grondslag. De kaart van de aarde kan zodoende gebruikt worden om op werkelijk 
alles (steden, gebieden, individuele gebouwen of straten) tags toe te voegen die informatie geven over die 
specifieke plek. Flickr, een van de grootste online fotobeheer sites, doet een soortgelijk iets. Gebruikers 
kunnen hier foto’s plaatsen waaraan een geo-tag kan worden gekoppeld die hierdoor de foto op de geogra-
fisch juiste plaats kan weergeven. Daarnaast zijn er nog ‘ideologische’ sites die daadwerkelijk een poging 
ondernemen om te ontsnappen aan de bekende hiërarchie van macht en elite. Zo streeft OpenStreetMap 
ernaar om een open-source kaart van de wereld te creëren – dus alleen gemaakt door haar gebruikers. Je 
kunt de vraag stellen hoeveel dat nog uithaalt nu met name Google Maps, maar ook Bing Maps, de wereld 
al zo goed als compleet in kaart hebben gebracht. Enig verschil is wel dat bij OpenStreetMap de weergave 
‘democratisch’ tot stand komt en door iedereen kan worden gewijzigd of betwist (Goodchild, 2007). 

Er moet echter - vanuit kritisch perspectief - gelet worden en aandacht zijn voor de culturele specifieke 
context waarin de representatie gecreëerd en gelezen wordt (Harley, 1989; Wood, 1992). De kritiek, dan 
met name gericht op ‘conventionele’ cartografie, is ook van toepassing op GIS technologie. ‘While many 
maintain that the development and use of GIS constitute a scientific pursuit capable of producing objective 
knowledge of the world, others criticize GIS for inadequate representation of space and subjectivity, its po-
sitivist epistemology, its instrumental rationality, its technique-driven and data-led methods, and its role 
as surveillance or military technology deployed by the state’ (Kwan, 2002, p. 645).

Ook de nieuwe technieken dragen zodoende problemen met zich mee. Een kaart denken die niet repre-
senteert is, ook met in het achterhoofd de nieuwe mogelijkheden van GIS e.d., een lastige opgave. Binnen 
het wetenschappelijk debat wordt de opkomst ervan enerzijds omarmd en gezien als mogelijkheid om de 
kritieken te overkomen (Farman, 2008). Anderzijds reproduceren de nieuwe technieken dezelfde proble-
men die al bekend waren (Kingsburry & Jones, 2008). Deze crux maakt het debat dan ook zo lastig omdat 
de kritiek niet enkelvoudig is – het is niet alleen de macht of de onmogelijkheid tot representeren die 
cartografie problematisch maken. Kritiek en oplossing hangen nauw samen met het doel van de kaart en 
de gekozen vorm. 

4.2.3 Democratisering en socialisering van GIS

Google Earth wordt door velen op waarde geschat als een mogelijkheid om uit de positivistische, gedeter-
mineerde en statische cartografie te komen (Farman, 2008, Goodchild, 2007). Andere geluiden zijn echter 
ook gemakkelijk terug te vinden.  Zo stellen Kingsburry & Jones en Jones (2008) dat, in navolging van Niet-
zsche, de bijna kritiekloze benadering ten opzichte van Google Earth ertoe heeft geleid dat het apollinische 
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bepalende en afbakende karakter van Google Earth wordt bevoordeeld tenopzich van de dionysische on-
zekerheden en onrust 17.4.Wanneer we Google Earth zouden begrijpen als een virtuele wereldbol, samen-
gesteld uit twijfelachtige panorama’s en sobere rationalisaties, dan hebben we schijnbaar niets begrepen 
van de: ‘alluring digital peep-box, an uncertain orb spangled with vertiginous paranoia, frenzied naviga-
tion, jubilatory dissolution, and intoxicating giddiness’ (Kingsburry & Jones & Jones, 2008, p. 2). Kortom, 
kritiekloos zouden de bestaande concepten in Google Earth worden opgenomen waarbij er wederom geen 
vragen worden gesteld.

Het hoofdzakelijke commentaar op GIS technologie - en daarmee ook Google Earth - vindt haar oorsprong 
in de ‘disembodied’ visualisatie die onvermijdbaar is opgenomen in GIS kaarten. Gedoeld wordt op het ge-
brek aan context waar vandaan kaarten en beelden bekeken worden (alsof er geen context is), daarmee be-
vestigend dat hetgeen waargenomen objectief van aard is en dus feitelijk empiricistisch. Het prolongeert 
en houdt in stand hen die al de macht bezaten. Een lezing van een objectieve ruimte is echter daadwerke-
lijk een lezing: een interpretatie (Farman, 2008). Maar wanneer kaarten, zoals aangegeven en geïnterpre-
teerd, daadwerkelijk werken om bepaalde structuren in stand te houden – zoals voormalig machthebbers 
deden en wat we zagen in de vroeg moderne Europese periode, dan speelt de vraag op, aldus Farman, wat 
hetgeen is dat Google Earth wilt bewerkstelligen, wat het in stand wilt houden en welk territorium voor 
haar relevant is. Dit omdat Google Earth geen staatsapparaat ondersteunt of is. Zouden nieuwe technieken 
niet gewoonweg kunnen bijdragen aan een meer humane cartografie – één die de mens als uitgangspunt 
neemt?

Duidelijk moge zijn dat informatiesystemen zoals GIS vele nieuwe mogelijkheden met zich mee brachten 
en brengen. Opgemerkt daarbij moet dat GIS, net als vele andere significante ‘uitvindingen’, wederom haar 
basis vindt in het militaire apparaat. De technieken zoals ze reeds bestaan komen dus niet automatisch 
toe aan de socialisering van de cartografie maar lijken juist de leidende orde en macht sterker te beves-
tigen. Guattari stelt daarom de volgende pertinente vraag die leidend is in de zoektocht naar een meer 
dynamische cartografie en in het overkomen van de representatie (letterlijk: re-presentatie): ‘The burning 
question, then, becomes this: why have the immense processual potentials brought forth by the revolution 
in information processing, telematics, robotics, office automation, biotechnology and so on up to now led 
17 Apollinisch betekent rustig (doordacht, beheerst, metrisch en begrenzend); deze term is ontleend aan de Griekse god Apollo. Het 
tegenovergestelde wordt meestal aangeduid met dionysisch (in extase, geestvervoering, onbeheerst en zonder vorm).
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WIKIMAPIA weergave nijmegen uit wikimapia
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only to a monstrous reinforcement of earlier systems of alienation, an oppresive mass-media culture and 
in infantilizing politics of consensus? What would make it possible for them finally to usher in a postmo-
dern era, to disconnect themselves from segregative capitalism values and to give free rein to the first stir-
rings, visibly today, of a revolution in intelligence, sensitivity and creativity?” (Guattari, 1992).

De socialisering van de cartografie, van de informatie en het beeld (of de democratisering ervan), en de 
daarmee gepaard gaande aanpassing van de massa aan deze nieuwe realiteit, heeft belangrijke implicaties 
voor de wijze waarop wij ruimte, samenleving en natuur begrijpen. Gesteld kan worden dat, ondanks de 
bevrijdende en socialiserende werking die ook opgenomen zit in de ‘nieuwe’ cartografie, GIS technieken 
en andere digitale cartografische technieken ook geleid hebben tot een nog intensiever mechanisme van 
surveillance dat machthebbers in staat heeft gesteld hun controle en bereik over territorium, samenleving 
en natuur, uit te breiden en te intensiveren. Maar op welke wijze heeft de nieuwe techniek ook ruimte ge-
creëerd voor nieuwe handelingen en configuraties in het sociale leven, in de samenleving? (Pickles, 2004). 
Centraal onderwerp bij de opkomst van genoemde nieuwe technologische systemen en hun corresponde-
rende cyberspaces, is de opkomst van de geografische en geopolitieke ruimte van het laatkapitalisme. De 
genoemde technieken werken ter ondersteuning en ter prolongatie van bestaande machtsstructuren en 
het laatkapitalisme – met als geografische grondslag de ‘West/North/First World’. Echter, zo stelt Pickles, 
is er ook hoop voor een meer anti-imperialistische cartografie die hoop geeft voor ‘a family of figures who 
would populate our imagination of these postcolonial, postmodern world that would not be quite as impe-
rializing in terms of a single figuration of identity (Pickles, 2004)’. Een en ander zou vorm moeten krijgen 
in een cartografie die gevoed wordt door de mens zelf en niet door de dominante machtsstructuren die 
leidend zijn. 

Het problematische karakter is echter bijna onoverkoombaar – en dat kan een treurige conclusie zijn. Want 
zoals Baudrillard (1983) stelt: ‘Digitality is with us. It is that which haunts all the messages, all the signs 
of our societies. But this digitality also brings with it a commitment to a binary logic connected to a par-
ticular metaphysical principle: cybernetic control...the new operational configuration’ (Baudrillard, 1983, 
p. 95). Digitaliteit en representationele technieken produceren nieuwe coderingen en praktijken, daar-
mee gepaard gaande nieuwe individuele identiteiten, sociale relaties en culturele voorstellingen. Maar hoe 
echt ze ook mogen lijken, het zijn voorstellingen tot stand gekomen met de logica van de cybernetica en 
architectuur. De ‘instrumentaliteiten’ hebben wel degelijk effecten – ook zij zijn voorstellingen of kaarten 
gecreëerd door scheiding, vastgelegd in getekende lijnen, in tegenstellingen, aanwezig of afwezig, enz. De 
kritiek op de cartografie als intrinsiek retorisch, binair en statisch is niet overwonnen met de toepassing 
van technologie – aldus Pickles (2004). 

4.2.4 Nieuwe kansen maar met kritiek

De kritiek die Pickles aandraagt, met anderen, heeft met name betrekking op een ingesloten machtsdis-
cours in de cartografie en opvolgend in de cartografische GIS traditie. Hoe reëel de kritiek wellicht ook 
is, Farman (2008) ziet door de aanwezigheid van communicatie- en discussiemogelijkheden in GIS pro-
grammatuur juist een mogelijkheid voorbij dit monopolie op macht te komen. Zolang kaarten nog gezien 
worden als onbetwistbare en statische representaties van de fysieke werkelijkheid, dan is er eigenlijk 
geen reden te twijfelen aan haar objectiviteit, om haar te wijzigen of  vervangen. Dit leidende besef is door 
de opkomst van Google Earth aan het veranderen en duwt de cartografie in de richting van een betwist-
baar discours waar middels overleg en discussie nieuwe grenzen en vlakken kunnen worden gedefinieerd. 
Voorheen is die positie altijd gereserveerd geweest voor de macht – nu, door de socialisering, is deze posi-
tie voor iedereen met een pc en internetverbinding beschikbaar (Farman , 2008). 

Toch gaan de kritieken over GIS ook over het ongemerkt inschrijven van culturele gewoonten in de tech-
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niek en het in standhouden van een expertdiscours waaraan niet getwijfeld mag worden (Schuurman, 
2000). Dergelijke kritieken zijn reëel geworden, met name in de ‘post-9/11’ wereld, waar CCtv de ruimte 
op straatniveau in de gaten houdt en waar satellieten de wereld vanuit de ruimte in de gaten houden. 
Tegelijkertijd, in navolging van wat Goodchild en Farman signaleren (2007, 2008), zijn er ook positievere 
geluiden over dergelijke technieken. 

Grofweg zijn er dus twee stromingen wanneer het de analyse van GIS en GST’s aangaat. Enerzijds zullen 
er analyses blijven bestaan die in o.a. Google Earth een Apolloniaanse entiteit van controle, macht en cal-
culatie zullen blijven zien, anderzijds zullen er ook analyses blijven bestaan die Google Earth zien als het 
toonbeeld van de democratisering van de cartografie. Het gaat in deze te ver om hier een fundamentele 
keuze in te maken – de vraag is namelijk of er überhaupt een dergelijk tweeledige keus zou bestaan. Kings-
burry & Jones (2008) stelt dat door juist in deze tweestrijd te denken we het onszelf onmogelijk maken 
een goede theoretisering te vervaardigen die recht doet aan de verschillende facetten. Daarnaast zou men 
verwachten dat wanneer de kaart een inherent machtsdiscours weergeeft, toebehorend aan de staat, men 
de cartografie in zoveel mogelijk handen zou willen plaatsen. Wanneer de kaart namelijk deze specifieke 
set van power-knowledge claims in zich heeft, dan kunnen anderen vergelijkbare claims maken op deze 
macht, bijvoorbeeld de gebruikers van genoemde GIS software (Krygier, 2006).

Dat is de reden dat de tweespalt steeds duidelijker wordt en een leidend antwoord bijna onmogelijk is. 
Daar waar enerzijds, vanuit een kritisch perspectief, gepleit wordt om bedachtzaam om te gaan met ge-
noemde technologieën, daar wordt anderzijds juist gewezen op het ‘bevrijdende’ karakter wat GIS soft-
ware in zich kan hebben door het in handen te plaatsen van een zo groot mogelijk publiek (Kingsburry & 
Jones, 2008, Krygier, 2006). 

Schuurman (2000) wijst ook op een toenadering van de critici en de GIS voorstanders. Zo is er een com-
pleet nieuwe range van kaarten en tentoonstellingen ontstaan die aandacht besteden aan de potentiële 
gevaren en machtswerkingen die uitgaan van de cartografie en GIS technologieën. Direct betrokken hierbij 
zijn grafisch vormgevers, kunstenaars en artiesten – het streven daarbij is te komen tot een people’s car-
tographies’ 18.5 

GIS technieken kunnen dus bijdragen aan het laten opnemen van de cartografie in de handen van de men-
sen, een meer sociale cartografie die voorbij het machtsmonopolie van de cartograaf en de staat gaat. 
Ondanks het problematische karakter van GIS software – zoals in principe alles vanuit een postmodernis-
tisch perspectief als problematisch kan worden gekenmerkt – heeft het nieuwe mogelijkheden in zich die 
niet eerder aan de orde zijn geweest in de (recente) geschiedenis. Het effect voor de bewerkstelliging van 
machtsdiscoursen en overig genoemde implicaties van de cartografie is vooralsnog niet helder te duiden 
omdat de techniek daarvoor te kort bestaat en nog niet in zijn geheel is opgenomen in ons denken en han-
delen. 

Wel zien we een verschuiving, waarbij de staat minder bereid is om geld en middelen naar de cartograaf 
toe te spelen en waar commerciële private maatschappijen meer zeggenschap ontwikkelen in de cartogra-
fie. Maar de amateurcartograaf is voor het eerst bij machte om over grenzen heen over grenzen met elkaar 
te spreken. Men kan kaarten toevoegen, plaatsmarkeringen plaatsen en er kan worden gediscussieerd – 
zonder tussenkomst van enige autoriteit of macht op dat gebied. Nieuwe technieken worden opgenomen 
en gekoppeld waarmee een amateurcartograaf permanent de kans heeft de kaart te gebruiken en verande-
ren – denk aan de iPhone van Apple en de opname van Google Maps in het apparaat. Daarom biedt GIS de 
cartografie nieuwe handvaten om haar menselijker te maken en biedt het kansen om de dynamiek van het 
bestaan in zich op te nemen. Wat Schuurman (2000) stelde: er bestaan steeds meer initiatieven die, mid-
dels GIS technieken en ‘klassieke’ cartografische technieken, de kaart proberen ‘om’ te denken. Dat is ook 
18 Kijk bijvoorbeeld op: http://www.justspaces.org/overview.htm - een symposium georganiseerd door Bromberg en Brown over 
verkeerd gebruik van ruimte en misinterpretatie van kaarten. In 4.4 is een overzicht van initiatieven aan te treffen.
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dat waar dit onderzoek op aanstuurt – te komen tot een people’s cartography van Nijmegen – een kaart die 
recht doet aan dynamiek, verschil en overeenkomst. Het maken van een kaart die voorbij de representatie 
gaat en probeert de macht in de kaart uit te bannen. Dit is in de regel sterk afhankelijk van de vorm en het 
doel van de kaart. De kunstwereld en andere kritische en radicale cartografen hebben al veel creatieve 
pogingen ondernomen om de kaart om te denken.

In dit onderzoek is een empirisch onderdeel opgenomen dat de kaart van Nijmegen poogt om te denken 
en te plaatsen in de context van de dynamiek van het handelen. In paragraaf 4.5 is dit onderzoek aan te 
treffen. Allereerst volgt een overzicht van werk dat op dit vlak al is gedaan – allen zonder de pretentie de 
oplossing te hebben gevonden maar met in het achterhoofd tot doel een andere kaart te maken die voorbij 
het al gedachte moet komen.

Voor cartografen, geografen en anderen die kaarten produceren, gebruiken of op welke manier ook deel 
uitmaken van de cartografie zijn het interessante tijden. Door toedoen van genoemde nieuwe technolo-
gieën is de kaart voortaan overal in het dagelijkse leven: oneindig flexibel, manipuleerbaar, en reprodu-
ceerbaar. De alomtegenwoordigheid van kaarten heeft de (kritische) respons daarop van academici en 
activisten sterk doen laten toenemen. De respons is echter niet alleen vanuit deze hoek afkomstig maar 
ook vanuit de hoek van activisten. Dus terwijl het problematische karakter oeverloos is bediscussieerd in 
academisch wetenschappelijke kringen, is ook gebleken dat de haken en ogen van de cartografie verba-
zingwekkend vruchtbaar materiaal zijn voor artistieke uitdrukkingen en interventies (Cosgrove, 2006). In 
deze projecten is een veelvuldig voorkomend streven het presenteren van ruimtelijke informatie als een 
‘natural mapping (...) that creates personal images of places, movement, and landmarks, highly invested 
with meaning, free to draw on the unconscious and memories, but experimental in depiction’ (Cosgrove, 
2006, p. 4) (het opkomen van deze manier van het kijken naar cartografie is alleen maar mogelijk gewor-
den door de cartografie als onderdeel van het postmoderne discours te zien). Cartografie is hiermee een 
onderdeel geworden van de kunstwereld. 

Geïnspireerd door kaarten, gemaakt door surrealisten, situationisten, pop artists, maar ook door 
conceptualisten19,6is de cartografie – of kaart steeds meer in bruik geraakt als expressief medium voor 
kunstenaars en artiesten. In een tijd waar representatie steeds minder in traditioneel conservatieve vor-
men wordt aangetroffen – en steeds kritischer, heeft de kaart een steeds grotere aantrekkingskracht op 
kunstenaars. Net als kunst in generieke zin is de kaart ook een communicatiemiddel – bedoeld om gedrag 
te beïnvloeden of initiëren. Doordat de focus en kracht van kunst op doek en als schilderkunst sinds de 
tweede helft van de twintigste eeuw verder verspreid zijn over andere disciplines als earth art, conceptue-
le kunst, videokunst, cyberart, etc., is het de kaart ook als mogelijke vorm gaan zien (Wood, 2006). Volgens 
Wood heeft de aantrekkingskracht van de kaart op kunstenaars vooral van doen met de ogenschijnlijke ob-
jectiviteit die de kaart uitstraalt en die aanleiding voor kritiek en omdenken geeft: ‘map artists are erasing 
the line cartographers have tried to draw between their form of graphic communication (maps) and others 
(drawings, paintings, and so on). In this way map artists are reclaiming the map as a discourse function for 
people in general’ (Wood, 2006, p. 6). Deze nieuwe interesse in de kaart als kunstvorm en model voor kri-
tiek weergeeft de terugloop van de cartografie als autoriteit op het gebied van waarheidsproductie. Maar 
waarom is deze interesse eigenlijk pas sinds de tweede helft van de twintigste eeuw zichtbaar? Cartografie 
als discipline is immers al honderden jaren oud, de kunst nog daargelaten.

19 De conceptualisten accepteerden het bestaan van universele concepten wel, maar deze bevonden zich dan in de geest (van het 
subject), eerder dan in een andere wereld of in het object. Het conceptualisme is eigenlijk meer een verfijning van het nominalisme dan een 
afzetting ertegen. Begrippen zijn nu geen constructies (van het subject) meer, maar natuurlijke tekens die vanuit de objecten zelf komen.
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Een ding wat van invloed is geweest, is de alomtegenwoordigheid van kaarten in het dagelijkse leven. 
Wood (2006) gaat zelfs zo ver te stellen dat 99,99% van alle kaarten wereldwijd geproduceerd zijn in 
de laatste 100 jaar, waarvan het gros de laatste 50 jaar. Hoewel Wood zelf al aangeeft dit provocerend te 
bedoelen, is het wel een reële opmerking. Kaarten zijn overal – in het publieke domein, op je telefoon, het 
internet en in navigatiesystemen als de TomTom. Daarbij nog niet gesproken over de grootste aanjager van 
het gebruik van de kaart: de (nieuws)media. In de zucht naar meer grafische media (en de technische mo-
gelijkheden daartoe), zijn kranten verworden tot cartografisch producenten. Denk aan de vele miljoenen 
kaarten die dagelijks afgedrukt worden. Hierbij nog niet gesproken over het gebruik van kaarten in televi-
sieprogramma’s, opinietijdschriften en vanzelfsprekend op het internet. Daarnaast moet gedacht worden 
aan de miljoenen wegenkaarten, fietskaarten, wandelkaarten en al dan niet meer, en duidelijk moge zijn 
dat kaarten als voorwerp een inherent onderdeel van ons leven uitmaken (Wood, 2006). Zonder triviaal 
te worden is het punt, dat Wood poogt te maken, relatief eenvoudig. Kunstenaars houden zich bezig met 
de wereld om hen heen en de kaart is daar een prominent onderdeel van geworden, met name sinds de 
tweede helft van de twintigste eeuw.  

Nu zijn kunstenaars die leefden in de tweede helft van de twintigste eeuw wel met meer dingen in aan-
raking gekomen die voorwerp van het uitoefenen van hun kunsten had kunnen zijn. Verschil is echter 
de unieke eigenschappen die kaarten in zich hebben: de pretentie een objectieve waarheid ten toon te 
spreiden. Daarnaast zijn kaarten grafische documenten en het visuele, het grafische, heeft een bepaalde 
natuurlijke aantrekkingskracht.

De bijzondere rol van kaarten (de normatieve kaart uit het dagelijks gebruik), is om de beschrijvende rol 
te vervullen over ons gedrag gekoppeld aan het territorium waar het plaats heeft. De kaart beschrijft wat 
op het territorium aanwezig is maar zegt niets over het gedrag dat daaraan ontleend zou moeten worden. 
Kaarten hebben zodoende meer handelend vermogen in zich dan wat in eerste instantie zou lijken. En zo-
als Wood vervolgens stelt: ‘This mask, for so long worn by painting, makes maps an irresistible target for 
contemporary artists who either take the map’s mask off, or refuse to put it on’ (Wood, 2006, p. 8).

De kaart straalt namelijk autoriteit en objectiviteit uit en de reputatie die het heeft op dit vlak is bijna 
onbetwistbaar en een gevolg van uniformiteit en een claim van autoriteit – ‘voorbereid en geproduceerd 
door de ANWB’ – zo staat er op kaarten en de ANWB zal het wel weten! En de symboliek en lay-out van 
de kaart zijn dezelfde als we al jaren kennen – uniform en dus gelijk. Zoals Wood stelt: ‘The combination 
of uniformity, of a restraint, at the level of the map content, with this gush of authoritarian impedimenta, 
is irresistible (Wood, 2006, p. 9). Door toedoen van al deze factoren en door de steeds grotere claim op 
absolute objectiviteit, heeft de kaart steeds beter weten te verbloemen dat het eigenlijk een sociaal con-
struct behelst – het is niet voor niets dat kaarten in de zeventiende eeuw vooral een decoratieve functie 
vervulden, zoals Harley ook al eerder aangaf. Juist de afbreuk van dit decoratieve heeft verschuiving moge-
lijk gemaakt naar een absolute waarheidsclaim tot het punt van ‘’just the facts, m’am’, twijfel bestond niet 
(Harley, 1989, Wood, 2006): ‘Once the map’s social construction has been maskerd by every conceivable 
sign of dispassion; once its authority has been rendered unquestionable; once its ability to transmit the 
world as it is has been secured beyond doubt; the map is free to commit any violence it chooses. It can 
display, for example, in lirud pinks and greens and purples, a world smashed into nation-states and pass it 
off as….only natural (Wood, 2006, p. 9).

‘Art Maps’, of kunst kaarten, verwijzen altijd naar zaken die niet worden afgebeeld op normatieve kaarten 
geproduceerd door specifieke instanties. In die hoedanigheid trekken zij onvermijdelijk aandacht voor de 
machtsclaims die uitgaan van reguliere normatieve kaarten en voorstellingen. In het verwijzen naar ‘an-
dere werelden’, ingebeeld of ‘echt’, claimen map artists de macht van de kaart om elders uit te komen dan 
de reproductie van de statusquo. Map artists verwerpen de unieke claim van de kaart als afspiegeling van 
de realiteit – een afspiegeling zonder passie en een valse claim op objectiviteit (Wood, 2006). 
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Professionele literatuur over map art neemt in de regel een postmodernistisch perspectief aan (Varanka, 
2006). De idee is dat kunst sociale en semiotische strategieën aanneemt om de ‘moderne kaart’ te decon-
strueren, een techniek eerder genoemd door Harley (1989), en bedoeld als poging om waarden te herstel-
len die nu door de cartografie buiten spel zijn gezet. Een en ander wordt met name bewerkstelligd door de 
nadruk te leggen op de ethische rol van cartografie en de historische context waarbinnen dit tot stand is 
gekomen. Map art wordt gezien als ‘challenging the claims of cartographic objectivity, and as questioning 
the hegemony of the visual that is implicit in the inscribed map’ (Varanka, 2006, p. 15). Zoals kaarten nor-
maliter worden gebruikt om claims te leggen op de ‘fysieke wereld’ – daar gebruiken kunstenaars de kaart 
om ‘psychologische’ claims op kaarten te leggen. Hiermee wordt gedoeld op gedrag dat voortkomt uit de 
hantering van de kaart. 

Map artists zijn in de tweede helft van de twintigste eeuw veelvuldig bezig geweest met het omdenken van 
de kaart, waarbij het grootste thema is het verwerpen van de schijn van objectiviteit die van de kaart uit-
gaat en het ‘weghalen’ van deze laag van vanzelfsprekendheden – de kaart moet zijn herkenbaar als sociaal 
construct. Met dat in het achterhoofd kunnen kaarten gethematiseerd worden naar doel en gebruik – er 
kunnen kaarten worden gemaakt met thema’s en over thema’s die normaliter daarvoor niet in aanmerking 
komen binnen de cartografische discipline. Maar waarom kunnen kunstenaars juist zo goed overweg met 
het doorbreken van de autoriteit van de kaart? Uiteraard heeft dit alles van doen met het gegeven dat een 
kunstenaar geen planner of cartograaf is. De kunstenaar kan zich waarschijnlijk meer onbevangen laten 
leiden door de vooringenomenheden waar de cartograaf tegenaan loopt: ‘maintain that their position, as 
artists allows them to cut through red tape, ignore professional territorialism, and present ideas in a form 
that general audiences can understand, ‘but something needs to be said about their visions as artists too. 
As such they bring a whilly different set of values to environmental planning’ (Wood, 2006, p. 11).

Verschil is natuurlijk dat de kaarten gemaakt door kunstenaars niet de pretentie hebben – en het ook niet 
willen uitstralen – objectief wetenschappelijk correct te zijn. Zij hebben zich toegewijd aan de agendering 
van een vraagstuk dat normaliter door het ‘masker’ van de kaart niet lijkt te bestaan en waar geen vragen 
bij worden gesteld. Maar door zelf geen masker op te zetten als discipline geven ze een inkijk in de carto-
grafie hoe deze eruit had kunnen zien wanneer ze zichzelf nooit tot doel had gesteld ‘de reproductie van de 
status-quo’ (Wood, 2006). Het probeert het ondenkbare, het onrepresenteerbare te weergeven.

De macht van de kaart zit in de mogelijkheid discoursen te beïnvloeden door het ‘territoriale vlak’. Carto-
grafisch kunstenaars houden zich dan ook bezig met het terugclaimen van de macht die nu bij de institu-
ties ligt die het monopolie hebben over kaartbeeld productie – al honderden jaren. In deze strijd weten 
zij zich vergezeld gegaan met sociaal activisten en anderen die de strijd aangaan met de kaart gemaakt 
door de wetenschap, de overheid en de (nieuws)media. Daar komt bij dat door de genoemde socialisering 
of democratisering van de cartografie er ook nog een heel scala aan thuiscartografen is ontstaan die ook 
de mogelijkheid heeft de kaart te veranderen tenopzichte van zijn oorspronkelijke betekenis. Het resul-
taat kunnen we counter-mapping noemen – kaarten die krachtig en overtuigend zijn, soms krachtiger en 
overtuigender dan de kaarten die geproduceerd worden door de klassieke bezitters van de ‘cartografische 
macht’ (Farman, 2008, Wood, 2006). Wood signaleert zodoende drie trends die op dit moment tegenwicht 
bieden aan tegen de klassieke cartografie en waarvan hij stelt dat ze met elkaar verbonden zijn: counter-
mapping, art maps en de democratisering van cartografie door toedoen van het internet (Wood, 2006). 
Wood plaats dit in de context van zijn artikel uit ‘Cartographic Perspectives’ uit 2003 waarin hij de dood 
van de cartografie uitriep – hiermee niet doelend op het ‘einde’ van het ‘kaart-maken’, maar doelend op het 
einde van de situatie waarin de elite de cartografie beheerste (Wood, 2003). Het vraagstuk van het repre-
senteren zonder te representeren leidt zodoende naar een fundamentele omdenking van het al gedachte 
– niet als reproductie van de statusquo (het al gedachte) maar als manier om bestaande aannames helder 
te krijgen. Hierdoor ligt de weg open voor een andere cartografie. 
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4.4.1 Een andere cartografie

Het doel van radicale cartografie (of subversieve cartografie), is te komen tot een provocatie, tot een los 
koppeling van ons rotsvast geloof over de wereld in deze wereld, om te komen tot nieuwe percepties over 
netwerken, routes, associaties en representaties van plaatsen, mensen en macht. Hiermee is niet gezegd 
dat er gelijk iets verandert maar een nieuw begrip van de wereld om ons heen is de eerste vereiste voor 
verandering. Zoals Bhagat & Mogel (2008) het definiëren: ‘we define radical cartography as the practice 
of mapmaking that subverts conventional notions in order to actively promote social change’. Het lijdend 
voorwerp van de kritiek is niet per definitie cartografie zelf, maar eerder de sociale implicaties en relaties 
die eruit voortkomen en dus uit ontstaan (Bhagat & Bogel, 2008, p. 6).

Hedendaagse cartografische projecten, gebruikmakende van de technieken die er zijn, hebben vaak geen 
oog voor de eerder genoemde knelpunten van de cartografie. Zij borduren voort op de bestaande Cartesi-
aanse en statische notie van stedelijke ruimte. Er zijn echter voldoende voorbeelden aanwezig van andere 
denkwijzen die de notie van cartografie hebben gepoogd om te denken. Doel daarbij is om, zoals Cosgrove 
al stelde, ‘to act not merely to record the various ways that the city is materially present, but as a creative 
intervention in urban space, sharpening both the physical and the urban life experienced and performed 
there’ (Sant, 2006, p. 100). Bij alle projecten, die worden uitgevoerd in de context van subversieve carto-
grafie, is het van belang om Baudrillard’s adagium in het achterhoofd te houden, ‘it is the map that pre-
cedes the territory’ (Pickles, 2004). Immers de cartografische conventies op de basiskaart (zoals de kaart 
van Google Maps) geven de opvatting weer van een enkelvoudige notie over stedelijke ruimte – een die de 
straat boven de route verkiest, het statische boven het tijdelijke en het formele over het subjectieve (Sant, 
2006). Er bestaan echter andere zienswijzen die gaan over stedelijke representatie.

4.4.2 Een selectie van initiatieven 

Het problematische karakter van de cartografie heeft genoeg mensen aangesproken op een andere manier 
om te gaan met de kaart - en hem in te zetten om andere zaken te representeren, verbeelden, dan norma-
liter op kaartbeelden aan te treffen zijn. De trends die Wood signaleerde (2006) zijn niet enkel ingegeven 
door de laatste jaren. Al veel eerder hielden cartografen, maar vooral zij van buiten de discipline, zich bezig 
met het verkaarten of vastleggen van (ruimtelijke) informatie of juist het plaatsen van informatie in een 
ruimtelijke context waar dat normaal gesproken niet het geval zou zijn. Een en ander valt samen te vat-
ten onder de noemer subversieve cartografieën - alternatieve representaties van de bestaande sociale en 
politieke normen. Kaarten hoeven niet langer een afspiegeling te zijn van de realiteit (want onmogelijk) – 
kaarten worden daarom gezien als een middel om ruimte anders te denken, ervaren en representeren om 
zodoende waarden uit te drukken, wereldbeelden en emoties. De kaart is dan niet langer onderdeel van 
het discours van de elite - ze drukt andere waarden uit. De subversieve benadering van cartografie wordt 
tegenwoordig dan ook gezien als innovatieve methodologische benadering waarbij cartografie wordt ge-
zien als een nadrukkelijke gesitueerde vorm van kennis (Krygier, 2008). Een en ander is, zoals aangegeven, 
sterk ingegeven door de grote populariteit van nieuwe technieken, de opkomst van de socialisering van de 
cartografie en de daarmee samenhangende mapping spaces. Het hele scala aan afwijkende vormen ten op-
zichte van de klassieke cartografie is niet iets van de laatste jaren, maar met name iets dat sinds de tweede 
helft van de twintigste eeuw voorkomt – zoals ook Wood aangaf (2006). 

Het eerste project, dat in deze context wordt aangehaald, is afkomstig van de Franse Situationist Guy De-
bord en stamt uit de jaren ’50 van de twintigste eeuw 20.3Het begon allemaal in een Parijs café in 1952 waar 
Guy Debord deel uitmaakte van een groepje internationale lettristen dat zich als echte avant-garde richtte 

20 Guy Ernest Debord (December 28, 1931 - November 30, 1994) was a French Marxist theorist, writer, filmmaker, hypergraphist  
and founding member of the groups Lettrist International and Situationist International (SI). 
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tegen de burgerlijke cultuur, de commerciële kunst en de vervlakking van het dagelijkse leven. Wat ze tot 
doel stelden was het politiseren van het dagelijkse leven in een zoektocht naar een ongebonden levensstijl. 

Hun bezigheid was een reactie op het rationele stadsmodel dat na WOII dominant werd (Sant, 2006). De 
situationisten4gebruikten verschillende methoden om hun ideale stad te construeren: de dérive, het rond-
dolen of doelloos zwerven door de stad, de détournement, het verdraaien van situaties of het veranderen 
van de context waardoor de originele betekenis veranderde, en de psychogeografie, het onderzoeken van 
stedelijke omgevingen om verschillende gemoedstoestanden te meten (Sanders, 2005)21. Psychogeografie 
is de kunst die poogt vast te leggen en begrijpen ‘de invloed van onze omgeving op het menselijk brein en 
vice versa’ (Tijen, 2001). Door de kaart zelf te manipuleren intervenieerden ze in de logica van de stad, 
hiermee creërende een alternatieve geografie die de gemarginaliseerde bevoorrechten, en de daarbij be-
horende ruimtes in de stad, bedreigden (Sant, 2006). Ze voegden ruimtes samen op basis van dezelfde 
ervaring, gefragmenteerd, tijdelijk en subjectief en trokken zich niets aan van bestaande conventies. 

Guy Debord en de situationisten waren meester in het subversieve: ze draaiden werkelijk iedere bestaan-
de aanname om en dat is de reden dat het werk van Debord, ook binnen de kritische cartografie, zo bekend 
is. Het dolen was voor de situationisten een geliefkoosde activiteit. Door bijvoorbeeld met een plattegrond 
van Parijs de stad Londen te verkennen kon een totaal nieuwe blik op de stad verkregen worden. De in-
drukken, die de stad op de doler achterliet, konden bovendien weer in kaart worden gebracht. Deze zoge-
heten psychogeografische kaarten maakten de emoties van de stad weer zichtbaar. Het bewust verdraaien, 
vervormen en modificeren van bestaande esthetische elementen was dan ook een beproefde methode van 
de situationisten (Sanders, 2005) [afbeelding 4.4.1 en 4.4.2].

De idee achter het project is dat de kaart niet alleen gebruikt moet worden ter navigatie maar dat zij ook 
in dienst kan staan van alle aanwezige indrukken die bestaan in de stad maar die teniet zijn gedaan door 
wat Debord en de situationisten noemen ‘de spektakelmaatschappij’. De autoriteit van de kaart wordt dus 
gebruikt om haar om te denken. Uitgangspunt bij dit werk is de vaststelling dat deze wereld een spek-
takelmaatschappij is die uit scheiding, afzondering, opdeling en non-participatie bestaat. Het spektakel 
vertroebelt de werkelijkheid, voedt de wereld met een onafgebroken beeldenstorm en deelt de wereld op 
in twee werelden: zij die passief toekijken en zij die de wereld creëren. 

De psychogeografie als de wetenschap van het dwalen: het door middel van de eigen fantasie anders doen 
ervaren van de stad. Men laat zich niet leiden door bestaande routes, scheidingen, grenzen of herken-
ningspunten. Idee is om, tijdens een psychogeografische stadswandeling, een soort standaard code aan te 
houden om de stad te verkennen. Bijvoorbeeld: ‘1e straat links, 2de straat rechts, 2de straat links, herhaal 
(Lieshout, 2006). Op deze wijze kan de stad ervaren worden buiten de bestaande kaders om waarbij het 
van belang is om het psychologische aspect – het gevoel bij het deel van de stad – niet uit het oog te verlie-
zen. Dit laatste aspect komt de laatste jaren sterk op door de opkomst van veel nieuwe technieken om de 
stad vast te leggen (foto, film en andere kaarten)22.5.

Het nadeel van de vorm van cartografie die Debord hanteert is niet de wijze waarop ze de bestaande 
cartografische conventies omverwerpt, maar de tijdelijkheid van haar uitwerking. De kaart was door de 
situationisten echter met name provocerend bedoeld wat geslaagd is – nog buiten de handvaten om die ze 
hebben aangereikt voor een andere manier van cartografie (Sant, 2006). 

21  De situationisten vormden een internationale kunstzinnig-politieke beweging. Ze werden in 1957 te Cosio di Arroscia, Italië 
opgericht en lieten zich vooral gelden tijdens de Parijse studentenopstand van 1968. In 1972 werd de beweging opgeheven. Hun   
bekendste leider was Guy Debord met zijn werk: La société du spectacle.

22 Kijk bijvoorbeeld op: http://www.flickr.com/photos/tags/psychogeography/ voor een overzicht van getagde foto’s. Zie voor een 
complete psychogeografische route, afgelegd in Utrecht, de volgende site: http://pkazil.free.fr/psychog2.html - voor een psychogeografie van 
Amsterdam kijk op: http://www.flickr.com/photos/kareneliot/sets/72157613731728477/
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afbeelding 4.4.1
GUY DEBORD psychogeografie van parijs (1957).
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afbeelding 4.4.2
GUY DEBORD ‘naked city’ (1957).
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‘Surrealist map of the world’ [afbeelding 4.4.3].

De kaart en haar objectief wetenschappelijk retorische pretentie zijn niet alleen aangegrepen om haar 
tekort inzake de psyche en ervaring van de stad te duiden. Voor een uitgave van het in Brussel gevestigde 
blad Variétés werd een uitgave gecreëerd onder de noemer: ‘Le Surréalisme en 1929’. De surrealisten ver-
maakten zich met de idee om een kaart te creëren waarbij imperialistische machten op hun plaats werden 
gezet 23. 6. 

Als voorbeeld: op de kaart zie je dat de Verenigde Staten niet zichtbaar zijn, in tegenstelling tot Alaska – 
het vaste land van Engeland is ‘opgeslokt’ door Ierland, de Paaseilanden verdrukken Australië en slechts 
twee steden zijn aangegeven: Parijs en Constantinopel (het huidige Istanbul) terwijl de rest van Frankrijk 
en Turkije ontbreekt. 

Buiten alles om, is de kaart een duidelijke weergave van de (culturele) idealen van de surrealisten. Een 
toespraak voorafgaand aan de creatie van deze kaart, afkomstig van de surrealisten, stelt dat ‘even more 
than patriotism – which is a quite commonplace sort of hysteria, though emptier and shorter-lived than 
most – we are disgusted by the idea of belonging to a country at all, which is the most bestial and least 
philosophic of the concepts to which we are all subjected… Wherever Western civilization is dominant, all 
human contact has disappeared, except contact from which money can be made – payment in hard cash’ 
(Harmon, 2004, p. 118). Cartografie werd door sommige stromingen dan ook al vroeg in de twintigste 
eeuw gebruikt om misstanden, vanuit betrokken perspectief, aan de kaak te stellen. 

‘Denis Wood – Two Maps of Boylan Heights’ [afbeelding 4.4.4 en 4.4.5].

Subversieve kaarten behoeven zich qua onderwerpkeus of uitwerking niet altijd op mondiaal vlak te be-
vinden. Denis Wood, veel bezig met cartografie en kunst, besloot te onderzoeken wat er geleerd kon wor-
den over wijken wanneer ze in kaart zouden worden gebracht, ‘by mapping them’. Wood ‘mapped’ bijna 
alles wat hij tegen kwam: de straten, onder de straat – riool, waterleidingen en gasleidingen. Hij legde vast 
waar de wortels van de bomen lagen, waar de hoogspanningsmasten liepen, televisiekabels, alle verlich-
ting die aanwezig was en uitstraalde – zelfs de sterren die vanuit de wijk waarneembaar waren. Verkeer, 
kleuren, aantal trappen, huisnummers – werkelijk alles werd gedocumenteerd van deze wijk in Raleigh, 
North Carolina, US. Wood was geïnspireerd door Bill Bunge’s radical cartography en zijn doel was om het 
landschap te leren kennen door zichzelf exclusief te focussen op een enkel aspect van het landschap, hoe 
onbenullig ook (Krygier, 2008) (Harmon, 2004). Uiteindelijk resulteerde dit in vele kaarten waarvan er 
twee zijn afgedrukt 24.7.De eerste kaart geeft het aantal keer dat een woning op de kaart genoemd is in 69 
edities van de nieuwsbrief van de wijk weer. Meest genoemde woningen zijn als grotere cirkel afgedrukt. 
De andere kaart is de zogenaamde Sign Map en weergeeft alle bewegwijzeringen in Boyland Heights. 

23  Het surrealisme is een kunststroming in de moderne kunst ontstaan als literaire stroming rond 1924. Hoewel er een hoogtepunt  
van het surrealisme is waar te nemen tussen 1925 en 1940, in zowel schilderkunst, beeldhouwkunst en in de literatuur, is het surrealisme 
vandaag de dag nog steeds aanwezig en actief.
24  Voor alle kaarten gemaakt van Boyland Heigts zie: 
http://makingmaps.net/2008/01/10/denis-wood-a-narrative-atlas-of-boylan-heights/
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afbeelding 4.4.3
ONBEKEND ‘surrealist map of the world’ (1929).
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afbeelding 4.4.4 / 4.4.5
DENIS WOOD boylan heights - newsletter map
DENIS WOOD boylan heights - atlas of signs
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‘Louis Kahn – Diagram of Philadelphia’ [afbeelding 4.4.6].

In 1953 creëerde Louis Kahn een serie tekeningen die de beweging van het verkeer in Philadelphia in-
zichtelijk zouden moeten maken. Pijlen, strepen en kruisingen laten allen het pad en de snelheid zien van 
auto’s en bussen – met verschillende snelheden en bestemmingen. Desondanks is de fysieke structuur van 
de stad niet afgebeeld. Het grid van het stratenpatroon kan je alleen afleiden uit de patronen die zijn ge-
creëerd door de bewegingen (Sant, 2006). Het fysieke voorkomen van de stad is ‘dematerilized’ ten gunste 
van de stad afgebeeld als beweging, als snelheid en stroom – de dynamiek waar Deleuze en Guattari op 
doelde. Kahn deed dit door de fysieke omgeving als implicatie te laten ontstaan: als overblijfsel tussen de 
routes en stromen in. 

‘Esther Polak - Amsterdam Real Time’ [afbeelding 4.4.7] 25.8

Meer projecten die tegenwoordig worden uitgevoerd binnen de subversieve cartografie hanteren het prin-
cipe van stromen en dynamieken. Nieuwe technieken die dit mogelijk maken zijn hiervoor deels bepalend 
geweest en hebben geleid tot veel nieuwe kaarten. Een project van Esther Polak ‘Amsterdam Real Time’ 
heeft de dagelijkse patronen van meerdere vrijwilligers gevolgd en vastgelegd over meerdere maanden. 
Samengevoegd in een collectieve kaart geeft dit een beweegpatroon weer dat overlapt en uit elkaar gaat. 
Plekken die frequent werden bezocht werden op de kaart steeds lichter afgedrukt waardoor een indruk 
van intensiteit van het gebruik van de stad ontstond. De sporen, die zij over de kaart trokken, overlapten 
en complementeerden elkaar, waardoor een beeld ontstond van de stad dat niet bestond uit gebouwen, 
wegen en water maar uit de bewegingen van de deelnemers (Waag Society, 2002).

‘Cabspotting’ [afbeelding 4.4.8] 26 / Hooker en Raby [afbeelding 4.4.9].

Een project dat een soortgelijke benadering heeft gekozen is het project ‘Cabspotting’ dat de routes van 
taxi’s in de San Francisco Bay Area vastlegt. Een en ander wordt vastgelegd in time-laps-maps waardoor 
het ritme van de stad duidelijk wordt – een ander ritme dan dat de statische kaart laat zien. Het weergeeft 
een levende en altijd dynamische kaart van het ritme van de stad. Doel is volgens de maker het zichtbaar 
maken van patronen, economisch  - sociaal en cultureel die anders onzichtbaar zouden blijven (Explora-
torium, 2005).9. 

De hoog geavanceerde en technologische samenleving van vandaag laat ook ruimte om met de nieuwe 
technieken die bestaan de stad te representeren aan de hand van parameters die voorheen niet bestonden 
en per definitie niet zijn opgenomen in cartografische representaties in het verleden. Draadloze netwer-
ken, zij het WIFI of het GSM netwerk, veranderen radicaal de wijze waarop de stad heden ten dage begre-
pen en ervaren wordt (Sant, 2006). Klassieke scheidingen tussen privé en openbaar worden teniet gedaan 
door onzichtbare grenzen van verbindingen en draadloze connectiviteit. De dynamiek van het stedelijk 
leven wordt hierdoor alsmaar complexer. Alhoewel deze zaken niet fysiek aanwezig of waarneembaar zijn, 
liggen ze wel aan het fundament van een veranderend begrip van de stedelijke ruimte – zoals Stan stelt: 
‘they may create density in public spaces by overlaying free access or marginalize urban areas so that they 
become known as ‘dead zones’ in the connective tissue of mobile communication’. Geconstateerd wordt 
dan ook dat er voor de subversieve cartografie een rol is weggelegd ‘to uncover realities previously unseen 
or unimagined’ (Sant, 2006, p. 102). Daarnaast is door deze nieuwe technieken de mogelijkheid ontstaan 
de stad anders te representeren dan voorheen gebruikelijk was.

25  Kijk voor meer informatie op: http://www.waag.org/project/realtime 

26  Kijk voor meer informatie op http://cabspotting.org/ 
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afbeelding 4.4.6 / 4.4.7
LOUIS KAHN – diagram of philadelphia (1953)
ESTHER POLAK - amsterdam real time (2002)
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afbeelding 4.4.8 / 4.4.9
RICHARDS & SCHWARTZENBERG - cabspotting (2005)

HOOKER & RABY - geen naam (1998)
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HOOKER & RABY - geen naam

Een onderzoek van Hooker en Raby (1998) is een goed voorbeeld van een experiment met het hybride 
landschap, afgemeten aan het gebruik van mobiele telefoons. Ze bepaalden dat het meest significante ken-
merk van het GSM netwerk is en was, dat het iets zegt over de relatie tot een bepaalde regio in de stad – 
niet als gefixeerde statische plek. Ze maakten op basis van dit idee een kaart van Helsinki naar gelang het 
gebruik en structuur van het GSM netwerk. Uitgangspunt hierbij is dat de telefoon geen vaste route kiest 
op weg naar de te bellen persoon, maar dat ze een route kiest op basis van dichtstbijzijnde telefoonpaal. 
De telefoon ‘kruist’ dus grenzen, vlakken en voorgedefinieerde routes. Hoewel de uitkomst hiervan over-
eenkomt met het statische grid van de stad, contextualiseert het deze omgeving enkel op basis van GSM 
masten. 

‘Simon Patterson - The Great Bear’ [afbeelding 4.4.10].

Simon Patterson stelde ‘I like people disrupting something people take as read’ (Patterson, 2002). Patter-
son creëerde in 1992, op basis van de kaart van de London Underground Tube Map, een op het oog identie-
ke kaart. Patterson gebruikte iedere metrolijn op de kaart als lijn om een groep mensen te representeren, 
van wetenschappers tot heiligen en van filosofen tot komedianten, reizigers en voetballers. Hij ontwricht 
hiermee het ‘arrogante’ karakter van kaarten en diagrammen, hiermee vragen stellend bij onze aannames 
van kaarten als zijnde objectief wetenschappelijke representaties. Dit terwijl op de kaart van Patterson 
niet veel vanzelfsprekendheden aanwezig zijn en waardoor hij kijkers achterlaat met twijfel over de aan-
names die zij normaal hanteren bij kaartmateriaal (Harmon, 2004). Op de kaart staan personen afgebeeld 
die voorkomen op verschillende ‘themalijnen’ waardoor zij tot kruising of ‘station’ verworden. 

‘Emotional Mapping: Stockport’ [afbeelding 4.4.11 en 4.4.12] 27. 3 

De veel gehoorde kritiek op cartografie is dat ze statisch is en de mens uitsluit in de kaart en de represen-
tatie. Een kunstproject van Christian Nold, wat hij op meerdere plaatsen uitvoerde, had als doel het komen 
tot een kaart die de mens in de kaart zou betrekken. In het project zoals dat zich afspeelde in Stockport 
(Cheshire, UK), werden mensen gevraagd te reageren op een serie van grappige en provocatieve stellingen 
over zaken die ze in het dagelijks leven tegenkomen, over wat ze irriteert, waar ze hun vrienden ontmoe-
ten maar ook wie voor hen de meest gevaarlijke en de meest belangrijke mensen zijn in de stad. Resultaat 
was een enthousiast gecreëerde stapel tekeningen die als basis diende voor de te maken kaart. Voor zover 
mogelijk werden alle tekeningen geplaatst op de geografisch meest correcte positie ten opzichte van dat 
wat de mensen bedoelden.

De tweede activiteit betrof een vrij te kiezen wandeling door Stockport. Betrokkenen droegen een appa-
raat bij zich dat de emotional arousal (de mate waarin iemand open staat voor invloeden van buitenaf) 
meet in relatie tot de geografische positie in de stad. Dit zijn de dunne grijze lijnen op de kaart. De mate 
van emotionele invloed van buitenaf wordt weergegeven in de pilaren op de kaart waarbij de hoogte cor-
respondeert met de intensiteit van de invloed. Deze invloed is niet negatief of positief maar geeft eigenlijk 
de intensiteit van een plaats aan. De teksten op de kaart zijn er door de participanten zelf bijgeschreven 
(Nold, 2007, Nold, 2009).   

27 Kijk voor meer informatie en de volledige kaart op http://stockport.emotionmap.net/
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afbeelding 4.4.10
SIMON PATTERSON - the great bear (1992).
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afbeelding 4.4.11
CHRISTIAN NOLD - emotional mapping: stockport (2007).
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De kaart van Stockport gemaakt door Nold poogde de mens terug te brengen in de cartografische repre-
sentatie, tezamen met de emoties die de mens kenmerkten. Een vraag is echter wat de relatie is tussen 
emoties van mensen en de fysieke ruimte om hen heen. Deze vraag is door velen gesteld in verschillende 
disciplines maar over het algemeen worden de situationisten gezien als een drijvende kracht achter dit 
idee, zoals we al zagen bij hun notie van psychogeografie van o.a. Guy Debord [afbeelding 4.4.1 en 4.4.2]. 

Hoewel deze kaarten een goede opening creëren om fundamenteel over de kaart na te denken, bleken ze in 
de praktijk niet erg communicatief van aard. Nold creëerde daarom de Greenwich Emotional Map, wat een 
complexe assemblage is van individuele ervaringen op verschillende perceptuele niveaus dat gedeeltelijk 
door de kijker kan worden ontrafeld. Op het basisniveau geeft de kaart een gevoelige ruimte weer, waar in-
dividuele reacties worden gecreëerd door een verscheidenheid aan visuele, auditieve en overig zintuiglijke 
stimuli (mate van ervaren spanning). Op een ander niveau zien we de fysieke omgeving en haar invloed op 
lokale eigenschappen. Het meest in het oogspringende is echter het derde niveau, het niveau van ‘people’s 
social interaction’. Deze sociale ruimte lijkt belangrijker te zijn dan de andere niveaus. In tegenstelling tot 
het grillige en willekeurige patroon dat de situationisten hanteerden voor hun psychogeografie van Pa-
rijs, gebruikt de Greenwich Emotional Map de stad als een serie van onderscheidende ‘events’ die bewust 
gekozen zijn. Deze ‘events’ variëren van een ontmoeting tussen mensen, het nemen van een foto, het over-
steken van de weg tot het geïrriteerd raken door iemand anders aanwezigheid. De noviteit van dit alles is 
dat gedrag niet enkel wordt opgevat als bijvoorbeeld ‘lopen’, maar dat het een integrale benadering heeft 
waarbij de emotie en de ruimte van die plek op dat moment betrokken worden bij de analyse en de tot-
standkoming in een cartografisch representatie (Nold, 2009)328.  Nold deed dit door gebruik te maken van 
nieuwe technieken dat en de ervaring op dit moment, in mate van ‘spanningsniveau’ meette, en de locatie 
op dat moment. Hoe hoger de piek, hoe meer intensiteit aan spanning op die plek, hoe lager de piek, hoe 
rustiger de plek ervaren wordt.
28 Kijk voor meer informatie over het project op http://www.emotionmap.net/map.htm - een 3D filmische weergave van de kaart is 
te vinden op: http://www.archive.org/details/GreenwichEmotionMap

afbeelding 4.4.12
CHRISTIAN NOLD - emotional mapping: greenwich (2005).
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‘The city formerly known as Cambridge’ [afbeelding 4.4.13] 29.

Daar waar Nold zich bezighoudt met het vastleggen van emoties en percepties, daar heeft ‘the Institute for 
Infinitely Small Things’ zich tot doel gesteld de kaart te gebruiken om de stad Cambridge (UK) te hernoe-
men. Inwoners zijn gevraagd om de plaatsen – pleinen, straten, parken etc. – te benoemen om zo een kaart 
te creëren met de naam ‘the city formerly known as Cambridge’. In principe is het ‘gratis’ om een naam te 
hernoemen – is een naam echter al vervangen dan kan deze door een klein bedrag te betalen wederom 
hernoemd worden tot de naam uiteindelijk gekozen is waar men het meeste voor over had (op basis van 
een soort eBay-achtig idee). Idee is dat er een breed scala aan politieke, sociale en economische overweg-
ingen ten grondslag ligt aan de keus voor een naam en dat op deze wijze de breedst gedragen (of breedst 
financieel gedragen) naam de definitieve naam wordt op de nieuwe kaart. Uiteindelijk komen hierdoor de 
plaatsen naar voren met de hoogst economische waarde (The Institute for Infinitely Small Things, 2006). 3.  

29 Voor meer informatie zie http://www.ikatun.org/institute/rename/

afbeelding 4.4.13
THE INSTITUTE FOR INFINITELY SMALL THINGS - the city formerly known as cambridge (2006).
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‘Ashley Hunt - A World Map: In which we see...’ [afbeelding 4.4.14] 30.

Ashley Hunt (2008) gebruikte de technieken toebehorend aan de cartografie voor het uiteenzetten van een 
‘denkdiagram’ van het hedendaagse kapitalisme en ‘how bodies are caught up within it’, dus hoe de mens 
gesubjectificeerd wordt binnen het systeem. Naam van de kaart is ‘A World Map: In which we see....’ en 
Hunt omschrijft de weergave als volgt: ‘it (...) traces out contemporary modes of power and powerlessness, 
through which positions of wealth and privilege always exist in connection to the work or subordination 
of another’. De kaart beeldt deze modi uit als materiële relaties afgezet in een grote constellatie van econo-
mische en politieke processen maar houdt vast aan de idee dat ze niet langer een gefixeerde geografische 
positie hebben of een gefixeerde identiteit. Het presenteert deze zaken als principes, als technieken en 
strategieën die actief zijn met als doel macht. Op deze wijze legt het de geografie of plaats niet vast, maar 
legt zij concepten en ideeën vast in een kaartbeeld gebaseerd op relaties, afstand en tegenstellingen, ver-
bonden als stromen, fricties en krachten (Hunt, 2008).

‘Pedro Lasch - Latino/a America’ [afbeelding 4.4.15].

Andere werken gebruiken meer abstracte noties die we hebben over de cartografie om de kaart politiek te 
maken. ‘Latino/a America’ (door Pedro Lasch, 2008) bestaat uit een kaart die het Amerikaanse continent 
opnieuw presenteert en distribueert. De woorden ‘Latino/a en America’ krijgen een andere betekenis af-
hankelijk van hun context en reflecteren de diepere impact van belangrijke verschuivingen in onze cultuur, 
zoals migratiestromen. De versie hier afgedrukt is tot stand gekomen door aan 20 mensen die de grens 
Mexico/V.S. zouden gaan passeren 40 van deze kaarten mee te geven. Eenieder ontving 2 kaarten, een voor 
henzelf en een om terug te sturen mochten ze in de V.S. aankomen op hun definitieve bestemming: New 
York. Sindsdien ontving Lasch 8 kaarten terug, beschadigd door alles wat hen onderweg is overkomen. De 
rode draad in het project is volgens Lasch: ‘the sharing of a new ‘Latinidad’ that extends globally, and in 
redefining the English-speaking world. We are changing what ‘America’ means, and what it means to be 
American’ (Lasch, 2008, p. 78).  Lasch stelt ter discussie hoe kaarten stromen van migranten weergeven. 
Het verkent de wijze waarop globalisering grenzen dwingt opener te worden voor kapitaal en diensten ter-
wijl grenzen juist steeds restrictiever worden voor mensen. Lasch zijn kaart is ter navigatie nutteloos maar 
suggereert wel een soort spiritueel aspect van de reis die de migranten afleggen. Daarnaast hernoemt het 
een heel continent. Bekeken vanuit de subversieve cartografie voegt het alle grenzen samen waarbij de 
geologische grenzen overblijven terwijl de geopolitieke grenzen niet langer bestaan. Lasch wilde hiermee 
creëren dat er meer aandacht zou ontstaan voor de meer ‘ephemeral movements of everyday life, to make 
us curious about them, to politicize them, or to indicate in what sense they are already political’ (Acosta, 
2008, p. 69). Het alledaagse moet weer gedacht worden, iets wat op de reguliere verbeelding niet naar 
voren komt. Lasch doet dit door de onvermijdbare centra van ons leven, die we dagelijks reproduceren en 
ervaren, van de kaart te verwijderen waarbij slechts de geologische grens overblijft en voor de rest een 
container die qua inhoud altijd dynamisch is en veranderlijk. De marge als centrum van het bestaan (...) 
(Lasch, 2008).

Een project, uitgevoerd door TUMULT, heeft een poging gedaan de erfenis van de situationisten te vertalen 
naar de tegenwoordige tijd en voerde dit project tijdens een tweedaagse bijeenkomst uit in het jaar 2005. 
Doel was om de spektakelmaatschappij bloot te leggen aan de hand van, onder andere, psychogeografische 
wandelingen door Amsterdam met als vraag of er nog aan te ontkomen is. Resultaat is een bond palet aan 
onderwerpen dat in verband wordt gebracht met de spektakelmaatschappij en die haar weerslag vindt in 
stedelijke representatie, literatuur, muziek en film. 4.

30 Kijk voor meer informatie en een uitgebreide visuele weergave van het project op http://imaginarymuseum-archive.org/ISU/  
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afbeelding 4.4.14
ASHLEY HUNT a world map in which we see (2008) - uitsnede, orginele versie op genoemde website (voetnoot 30).
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afbeelding 4.4.15
PEDRO LASCH latino/a america(2008).
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4.5.1 Waarom

Zoals het overzicht van bestaande initiatieven aangaande subversieve cartografie in paragraaf 4.4 heeft 
aangetoond, bestaat er inmiddels een breed palet aan uitgevoerde ideeën die allen tot doel hebben de 
bestaande aannames rondom cartografie te doorbreken. Technieken die daarbij gehanteerd zijn gaan over 
het loskoppelen van vanzelfsprekendheden die toebehoren aan reguliere cartografische conventies, het 
inzetten van nieuwe technieken om een representatie te bewerkstelligen of het exclusief focussen op een 
bepaalde eigenschap van stedelijke landschappen (zoals dat gebeurt bij het weergeven van de stad in 
stromen en routes). 

Elke politiek maakt kaarten, het schept een machtswaarheid, stelde van Houtum (2009). Daar waar de 
kaart die Columbus op perkament kraste niet alleen te oriëntering diende maar ook een kolonialisatie 
discours voedde, zo voedde de kaart van Nijmegen het discours rondom integratie en segregatie. De uit-
spraken van Paul Depla met betrekking tot Nijmegen als ongedeelde stad, weerspiegelen dit. Dat Depla 
deze constatering maakt komt voort uit een fundamenteel denkpatroon dat denkt in lijnen, scheidingen, 
vakken en grenzen en komt voort uit een statistische analyse van de stad die daarmee het slaappatroon 
van de stad gedocumenteerd heeft. Dit is slechts één voorbeeld van probleemsignalering en definiëring die 
voortkomt uit de huidige hantering van cartografische representaties en het behoeft geen verdere uitleg 
dat dit een problematische component in zich heeft, getuige de uiteenzetting van inzichten in hoofdstuk 2 
en 3. Om dit problematische karakter te kunnen overkomen, kenbaar te maken, te agenderen en aanleiding 
te laten vormen voor debat is ervoor gekozen om binnen de onderzoeksgroep een empirisch onderzoek op 
te zetten dat onderzoek doet naar de daadwerkelijke beweegpatronen van Nijmegenaren. Doel is te komen 
tot een representatie van de stad die, zoals de kritiek van Deleuze en Guattari luidde, niet enkel uitgaat 
van het statische, maar één die uitgaat van dynamiek, de beweging en het wordingsproces. Het moet de 
bestaande conventies van zich af kunnen schudden, zodat de gedachte objectief wetenschappelijk neutrale 
positie van de kaart betwistbaar wordt. Eenvoudiger gesteld is op zoek gegaan naar beweegpatronen die 
het statische patroon doorbreken. Een patroon dat laat zien dat het handelen niet stopt bij een COROP ge-
bied, een CBS wijk of een gemeentelijke stadsdeel. Het handelen is dynamisch en individueel gestuurd en 
valt niet te kwantificeren naar modelmatige samenvoegingen die het individu miskent. 

4.5.2 Wat

Het empirisch onderzoek is uitgevoerd middels een aselect gekozen groep Nijmegenaren wiens bewegin-
gen in Nijmegen gedurende twee keer 9 uur zijn bijgehouden. Het onderzoek is uitgevoerd door gebruik 
te maken van bestaande technieken die het afgelopen decennium een steeds meer bepalende rol zijn gaan 
spelen in het hedendaagse leven. GPS technologie (Global Positioning System) is een techniek die ontwik-
keld is sinds 1967 met als oorspronkelijk doel het dienen als bruikbaar systeem voor Amerikaanse strijd-
krachten. In 1983 is het systeem vrijgegeven voor civiel gebruik. De opkomst van betaalbare navigatiesys-
temen voor consumenten heeft de techniek voor een breed publiek beschikbaar gemaakt. GPS gebruikt 32 
verschillende satellieten die elk in een van de zes banen op 20.200 km hoogte om de aarde cirkelen. Deze 
banen zijn zodanig samengesteld dat vanaf elke plaats op aarde altijd minstens vier satellieten waarneem-
baar zijn. Het meetprincipe van het Global Positioning System is gebaseerd op de afstandsmeting tussen 
satelliet en ontvanger en het bekend zijn van de positie van de satelliet. De afstanden tussen de satelliet en 
de ontvanger worden uit de gemeten looptijden van radiogolven afgeleid (El-Rabbany, 2002).

Om de locatie van een gebruiker van het systeem dynamisch te kunnen volgen is het vanzelfsprekend 
een vereiste dat de gebruiker een werkende GPS chip bij zich draagt. Een voorbeeld, waarbij de techniek 
gebruikt wordt om de locatie te bepalen van een individu, is de Zevenheuvelenloop in Nijmegen waar de 
techniek werd ingezet om bij te kunnen houden wat de positie van deelnemers was gedurende de loop. 
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Dezelfde techniek, die hierbij gebruikt is, is ook gebruikt voor het empirische onderdeel van dit onderzoek. 
De technische realisatie van dit project is gedaan door MYLAPS Nederland, een bedrijf dat bekend is van 
tijdregistratie bij verschillende sporten 31.3

Het onderzoek is uitgevoerd met als opzet het meten van de locaties van 30 aselect gekozen personen op 
twee verschillende dagen. Het aselecte karakter van het onderzoek betekent dat de uitkomst niet repre-
sentatief is voor de gedragingen van de gemiddelde Nijmegenaar, om de reden dat een representatieve 
steekproef niet per definitie zou leiden tot andere conclusies. Een meer praktisch bezwaar houdt verband 
met de kosten en uitvoerbaarheid van het project. Doel is niet te komen tot een onfeilbare weergave van de 
dynamiek van het gedrag van de Nijmegenaar maar om inzicht en data te genereren waarmee een andere 
verbeelding denkbaar wordt, zoals de opgestelde deelvraag ook aangeeft. De dynamiek van de stad moet 
herkenbaar zijn als stromen, routes, knooppunten en splitsingen – dat is immers de realiteit van alledag en 
niet de statische gefixeerde representatie. 

Deelnemers aan het project zijn verworven door een oproep in ‘De Gelderlander’ van 5 november 2009 
en een oproep op de projectwebsite, www.deverbeeldingvandestad.nl. Daarnaast is op het intranet van 
de Radboud Universiteit een oproep voor deelname gepubliceerd. Ongeveer de helft van de participanten 
is via deze wegen als deelnemer aan het project binnengekomen. De andere helft is gegenereerd binnen 
eerste en tweede graad van eigen netwerken.  

Daadwerkelijk onderzoek (en de daarmee gegenereerde data) heeft plaatsgevonden op zaterdag 14 no-
vember 2009 en maandag 16 november 2009. Reden voor het hanteren van twee verschillende dagen 
heeft te maken met het verschillende gebruik van tijd en ruimte in de weekenden ten opzichte van de 
midweek. Een technisch probleem heeft ertoe geleid dat 5 trackers op maandag 16 november geen signaal 
hebben uitgezonden. Deze personen zijn op woensdag 18 november wederom met een tracker uitgerust 
om de data volledig te krijgen.

Doel van het bewegingenonderzoek is om een verschillend gebruik van de stad aan te kunnen tonen – 
waarmee gezegd: dynamiek, stromen en routes. De positie van deelnemers aan het project is gedurende 
deze dagen live te volgen geweest op de projectwebsite en een speciale tracker-website. Gegevens van 
deelnemers zijn volledig anoniem verwerkt. Tijdens de geplande themadagen rondom ‘de verbeelding van 
de stad’, in LUX, welke plaats zullen hebben in het voorjaar van 2010, zullen workshops worden georgani-
seerd met grafisch vormgevers, beeldend kunstenaars en andere creatieven om te komen tot een andere 
verbeelding. Resultaat hiervan en meer is te vinden op de genoemde website. 

4.5.3 Uitkomst

De personen die benaderd zijn voor het project en bereid bevonden zijn hieraan deel te nemen hebben ie-
der een eigen wijze van voortbewegen door de stad Nijmegen. De keus, die wordt gemaakt bepaalde routes 
af te leggen, houdt verband met doel en belang en is afhankelijk van de mental maps die de personen bij 
zich dragen en die als basis dienen voor keuzes in ruimtelijk gedrag. Het verplaatsingsgedrag leidt ertoe 
dat verschillende deelnemers verschillende lijnen genereren die een plek hebben op bestaande routes in 
de stad. Voor de deelnemers zelf, die live via internet hun bewegingen hebben kunnen volgen, heeft het 
project inzicht gegeven in daadwerkelijk ruimte gebruik en daarmee keuzes die zij maken als het op be-
wegingen aankomt. Voor ons als onderzoekers en andere geïnteresseerden heeft het inzichtelijk gemaakt 
hoe individueel gegenereerd de kaart van de stad kan zijn. Zoals van Houtum (2009) aangeeft: ‘Een stad is 
niet te vangen in cijfers alleen (...), een stad leeft, beweegt en stroomt’. Daarmee is gezegd: de stad wordt 
iedere dag opnieuw uitgevonden door haar bewoners en de wijze waarop deze realiteit van het stedelijk 

31 MYLAPS Nederland: http://www.mylaps.com/mylaps?Region=87&Country=85 
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landschap zich aan ons voordoet, is sterk afhankelijk van subjectieve ervaringen en keuzes die bewoners 
van de stad in zich hebben. 

De routes, zoals deze zijn afgelegd, weergeven een patroon dat afwijkt van de slaaprepresentatie die nor-
maliter zit opgesloten in de statische kaart van de stad. Zoals Polak (Waag Society, 2002) het omschrijft: 
‘het type vervoermiddel, plaats van huis, werk of andere bezigheden én de mental map van de persoon 
zelf bepalen het spoor dat hij trekt’. Het resultaat daarvan is een veranderlijke en subjectieve kaart die 
terugslaat op het ‘nu’ en in een constant proces van ‘wording’ is. De staticiteit die de cartografie normaliter 
eigen is wordt overkomen door recht te doen aan individuele patronen en keuzes en daardoor de routes 
die ontstaan. 

De nieuwe variant van de kaart die is ontstaan gaat hierdoor voorbij aan het blikveld van de cartograaf 
welke tot noch toe praktisch altijd verantwoordelijk is geweest voor het in de kaart verwerkte perspectief. 
De andere kaart van Nijmegen, die is gecreëerd door de deelnemers zelf, is een kaart die ‘live’ te volgen is 
geweest op het internet. Naast het voyeuristische aspect dat dit in zich heeft (en waar deelnemers blijk van 
gaven dit een interessant onderdeel van het onderzoek te vinden) heeft het vooral geleid tot een kaart die 
laat zien waar belangrijke routes liggen in Nijmegen, waar men samen komt, uit elkaar gaat maar vooral 
ook: welke administratief gecreëerde grenzen dagelijks doorbroken worden. Hierdoor is het slaappatroon, 
welke als instrumentele basis dient voor bestuur en beleid, verworden tot een patroon dat uitgaat van in-
dividuele voorkeuren en keuzes. Dit patroon trekt zich weinig aan van vooraf ingestelde grenzen, gebieden 
of functies.

Wat valt op wanneer we kijken naar het bewegingsgedrag van 30 Nijmegenaren op respectievelijke 14, 
16 en 18 november 2009?  Wat met name opvalt is het gevarieerde gebruik van de ruimte over de stad. 
Deelnemers hebben een relatief goede geografische spreiding over Nijmegen gehad (in termen van woon-
adres) en dit heeft geresulteerd in een intensief gebruik van de stad in bijna alle stadsdelen. Centrum, 
omliggende delen en de routes naar het centrum toe zijn, zoals in de lijn der verwachtingen lag, het meest 
intensief bezocht. Het Keizer Karel Plein, het Centraal Station, Winkelcentrum Dukenburg zijn duidelijk 
herkenbaar op de kaarten als trekpleister waar mensen samenkomen. De verschillende deelnemers zijn 
over het algemeen allemaal langs deze plaatsen gekomen. De hoofdwegen van Nijmegen dienen overdui-
delijk als ruimtelijke structuur van de stad. Eerder opgemerkte kritieken over een scherpe deling van de 
stad Nijmegen, in oost en west en alle daaraan gekoppelde kenmerken, zijn overduidelijk overkomen door 
exclusief te kijken naar het gebruik van de stad. Het Maas-Waalkanaal dient weliswaar als scheidslijn tus-
sen Dukenburg en de rest van Nijmegen – echter, kijkende naar de routes die deze delen van de stad juist 
aan elkaar koppelen en het gebruik van deze routes, dan kunnen we constateren dat er in ieder geval 
mobiliteit bestaat tussen deze delen. Dat betekent dat het geconstateerde onderscheid aan de hand van 
de klassieke kaart van de stad overkoombaar is en geen recht doet aan de dynamiek van het individuele 
handelen. En zo bestaan er in Nijmegen ruim 160.000 individuele routes en knooppunten. 

De opgetrokken grenzen, bepaald door bestuur en beleid en tot stand gekomen aan de hand van de chro-
nologisch natuurlijke groei van de stad, bestanop de kaart, in de hoofden van mensen, maar worden vrij-
wel consequent doorbroken, gepasseerd en gekruist. De handelende vrijheid die de mens heeft, leidt tot 
stromen en routes en trekt zich niets aan van vooraf ingestelde barrières. De stad etaleert zich zodoende 
als samenkomst en uitkomst van individuele keuzes en patronen. Deze individuele keuzes en patronen 
laten zich niet vangen, vastleggen of belemmeren maar vormen de basis voor dat wat de stad is: een cumu-
latie van individuele keuzes binnen een fysiek gegeven, resulterend in stromen, routes en knooppunten. 
Op de volgende pagina’s vindt u een grafische weergave van deze routes in de stad Nijmegen. Dynamische 
kaarten staan gedocumenteerd op www.deverbeeldingvandestad.nl.
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4.5.4 Het belang 

Wanneer we kijken naar de stad als uitkomst van deze individuele keuzes en voorkeuren dan wordt dui-
delijk dat de stad zich niet kan laten vangen in de versimplicatie van een grafische representatie. De stad 
als samengevoegd begrip van honderdduizenden individuen doet onrecht aan individuele voorkeuren en 
betekenissen. Zoals al eerder gesteld schept de kaart van de stad een machtswaarheid die moeizaam te 
doorbreken is. Cartografie als discipline heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het begrip en de beteke-
nis die we hebben van de wereld om ons heen. De wereld is zodoende letterlijk gecreëerd: opgedeeld en 
geordend door lijnen te trekken, scheidingen aan te brengen en hierdoor verschil te doen laten ontstaan. 
De transformatie van de wereld van een eenzijdige analoge wereld naar een complexe digitale wereld, die 
steeds nadrukkelijker de nadruk legt op netwerken en verbindingen, biedt kansen om de ‘waarheden’, die 
in het verleden door de kaart zijn bevestigd, te doen laten doorbreken. Het mag duidelijk zijn dat de kaart 
het verhaal dat bij de kaart hoort in sterke mate bepaalt. Dat gebeurt op macro niveau maar ook op micro 
niveau. 

Esther Polak, die een soortgelijk onderzoek deed naar patronen en routes in Amsterdam met behulp van 
GPS technologie, stelde het volgende: ‘ik ontdekte dat de betekenis van een verhaal compleet veranderde 
wanneer je er een andere afbeelding bijzet’ (Polak, 2008). Polak doelt er hiermee op dat de invloed van het 
beeld je opvattingen vormt. Een gedachte die in de artistieke wereld gemeengoed is. Waarmee gezegd: ook 
de kaart van de stad die je hanteert vormt je opvatting en perceptie over die specifieke plek. Want ga maar 
na: waneer je op een plaats bent waar je de weg niet kent dan is de kaart het instrument dat je door de 
plek zal leiden. Het creëert dus al een vooringenomen route die geen ruimte meer laat voor zelfcreatie van 
opvattingen. De kaart stuurt het handelen en het denken. Het creëert haar eigen waarheid. Het verbleekt 
het initiatief.

Het moment in de tijd dat zich nu vormt zal leiden tot een steeds verdergaande herontdekking en beves-
tiging van de wereld om ons heen. De representationele crisis die bestaat zal in de wetenschap en daar-
buiten een nieuwe balans doen laten ontstaan waarbij nieuwe technieken, zoals GPS, een prominente rol 
kunnen gaan spelen omdat de zoektocht naar representatie niet ophoudt te bestaan.

Door naar de stad te kijken als uitkomst van stromen en routes kan meer tegemoetgekomen worden aan 
het verschil. Op die wijze kan voorbij de eenzijdige representatie van de werkelijkheid gekomen worden 
waarbij het doel vanzelfsprekend zou moeten zijn los te komen van de foutieve aannames die in het ver-
leden zijn gemaakt waardoor de cartografie als machtsdiscours afbrokkelt. De zoektocht naar een andere 
(stedelijke) representatie is er geen die zich eenvoudig laat oplossen. Alvorens er een nieuw begrip van 
representatie en daarmee cartografie kan ontstaan, moet eerst de bestaande aanname van de cartografie 
doorbroken worden. Daar waar kunstenaars en activisten de kaart hiervoor al veelvuldig gebruikt hebben, 
zoals hoofdstuk 4.4 uiteen heeft gezet, heeft het GPS project in Nijmegen op lokaal niveau geduid hoe het 
handelen van individuen het beeld van de stad bepaalt. 

Daar waar GPS technologie als representationele technologie nog in de kinderschoenen staat, doemen er 
tegelijk al weer nieuwe vragen op die deze techniek met zich mee zal brengen (zoals aan iedere nieuwe 
opvatting vaak weer een nieuw problematisch karakter – kan – kleven). Want daar waar de klassieke car-
tografie in ieder geval nog een generiek objectief standpunt innam, daar is de GPS representatie van de 
stad vaak een egocentrische weergave van het individu waar de stad zich omheen vormt. Immers, de stip 
laat zien waar je op dat moment bent en rondom de gecentreerde stip vormt zich de stad. Zou dit gaan 
leiden tot een ‘egocentrisch’ wereldbeeld (Lange, 2009)? En wanneer iedereen door nieuwe technologie in 
staat is cartografie te bedrijven – is de cartografie dan nog een discipline op zichzelf of een onderdeel van 
de wereldwijde trend van ‘sociale media’ waarbij iedereen zijn eigen podium ontwikkelt? 
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En is het privacy vraagstuk, dat inherent verweven is met individuele GPS technologie, niet ‘gevaarlijker’ 
dan dat wat tot noch toe van de kaart uitging?

‘De stad wordt uitgevonden, iedere dag opnieuw’, duidt het belang van het wegdenken van het statische ka-
rakter dat cartografie nu in zich heeft. De GPS technologie levert een compleet andere ervaring van de stad 
(en omgeving) op die aanleiding geeft onszelf te herbezinnen op de wijze waarop we de stad, als complexe 
uitkomst van individuele keuzes, benaderen. Het probleem dat Harley aansneed, waarbij de wetenschap 
zichzelf tot doel zou hebben gesteld de complexiteit van de wereld terug te brengen tot een overzichtelijk 
geheel, vervat in een simplistisch model, heeft vanzelfsprekend betrekking op de kaart van de stad (1989). 

De stad is geen zwarte stip op de kaart. En de grens tussen buurt en buurt, wijk en wijk maar ook land en 
land, is niet eens waarneembaar wanneer we in de ‘werkelijkheid’ staan. Dat juist de representatie van die 
werkelijkheid dit wel laat zien, weergeeft het versimpelde karakter van de kaart maar ook de coderingen 
en het afsprakenregister, gekoppeld aan de kaart, die dat bepaald hebben. De cartografie van de middel-
eeuwen wordt nu gezien als foutief. De moderne cartografie wordt inmiddels door veel moderne theoretici 
gezien als foutief van aard – wat duidelijk moge zijn. De nieuwe, en dus opvolgende cartografie, zal ooit ook 
als foutief worden gezien. Iedere representatie herbergt onvermijdelijk een ideologische codering in zich 
die gebaseerd is op afspraken en technieken. Maar langzaamaan is het door toedoen van nieuwe technie-
ken steeds beter mogelijk real time de ‘werkelijkheid’ vast te leggen. Cartografie ontwikkelt zich dus in de 
richting van een meer dynamische up to date representatie waarbij door middel van moderne technieken 
de statische variant (deels) vervangen kan worden. In deze variant staat het individu voorop.

De GPS technologie die gebruikt is in dit project heeft, naast het interessante voyeuristische perspectief, 
de dynamiek van het individu geduid. Nu deze technieken nog in de kinderschoenen staan is het, gedacht 
vanuit kritisch cartografisch perspectief, belangrijk dergelijke projecten aan te wenden om duidelijk te 
maken dat de werkelijkheid complexer is dan de kaart laat zien. Hierdoor kan toegewerkt worden naar een 
minder absolute opvatting van de kaart omdat de representatie de werkelijkheid onrecht aandoet. 

Het belang hiervan heeft te maken met het subjectificerende karakter dat de kaart heeft doordat het dient 
als basis voor bestuur en beleid. En ze reikt nog verder. Een begrip van individueel handelen en de tekort-
schietingen die stedelijke representaties in zich hebben zijn hierbij de eerste stap naar een andere kaart. 
Nijmegen is geduid als uitkomst en samenkomst van routes en dat is de eerste stap naar een bredere 
bewustwording. Na bewustwording kan middels discussie en herbezinning nagedacht worden over de 
toekomst van stedelijke representatie alsmede alle uitdagingen die daar vervolgens weer bij zullen horen. 
Het GPS project in Nijmegen heeft daaraan een bijdrage geleverd.
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Cartografie als wetenschappelijk precieze representatie van de wereld om ons heen. De kaart die over-
zicht en een behapbaar wereldbeeld vormt. Een veilige, aannemelijke en dominante gedachte binnen het 
publiek discours. Het kritisch wetenschappelijk discours dat rondom cartografie bestaat doet al enkele 
tientallen jaren verwoede pogingen dit stabiele, positivistische en modernistische beeld omver te werpen. 
De praktische voorbeelden, waarbij cartografie onderdeel is van een politieke strijd, zijn niet moeilijk te 
vinden. Het ontstaan van de grenzen van Irak, later van Israël en meer recentelijk op de Balkan, weerspie-
gelen het politieke karakter dat in de kaart verborgen zit. Ook de strijd tussen Japan, Zuid-Korea, Rusland 
en China over enkele eilandjes in Noord Oost Azië, waar The Economist in oktober over berichtte, laat zien 
dat de kaart als politiek instrument nog altijd even levendig is (Banyan, 2009). 

De wetenschappelijke kritiek geldt niet alleen als kritiek op de vooringenomen arrogantie van de discipli-
ne op de vermeende mogelijkheid tot representatie, maar redeneert vanuit een fundamentelere besef dat 
langzaam houvast vindt binnen de geografische discipline: een theoretische kritiek die gaat over macht en 
subjectificering en een filosofische kritiek over (de onmogelijkheid tot) representatie. Grote conceptuele 
kritieken binnen een, zo lijkt het, onbetwiste en onbevraagde discipline. Een kaart is een kaart, nietwaar?

Duidelijk moge zijn dat de kaart een problematisch karakter in zich herbergt. Achter de schematische 
rust en overzichtelijkheid van het kaartbeeld is een machtsdiscours werkzaam dat haar uitwerking heeft 
op handelen, wereldbeeld en de structuur waarbinnen het leven wordt gevormd. Cartografie als inherent 
retorisch discours maakt aanspraak op wetenschappelijke onfeilbaarheid en precisie in een tijd dat het 
postmoderne gedachtegoed dominant is binnen het wetenschappelijk debat. De concepten, die daarbij in 
dit onderzoek zijn langs gekomen, doen dan ook weinig verbazen: macht, subjectificering en (de onmoge-
lijkheid tot) representatie. Het plaatst de cartografie in specifieke machtsrelaties en ziet haar kennis als 
weinig absoluut, eerder als relatief en daarmee als sociaal geconstrueerde ervaring – niet als onbetwiste 
waarheid.

Tal van theoretici en denkers hebben zich de afgelopen decennia gebogen over de constructen die voortko-
men uit de huidige gehanteerde representatie en de breedst algemeen gedragen kritiek die daaruit voort-
komt gaat over de effecten van abstracties, uniformiteiten, herhalingen en verbeeldingen die invloed heb-
ben op de ‘mental structures’ en discoursen die bestaan over de wereld. Wat is ontstaan is een monopolie 
op wereldrepresentatie dat inherent onderdeel is van het staatsapparaat van macht, bestuur, beleid en 
prolongatie van macht. Cartografie codificeert subjecten in haar territorium zonder alternatieven aan te 
dragen en zonder dat de cartograaf zich daar altijd van bewust is. Het gaat uit van een technocratisch en 
statisch begrip van de wereld. Net zoals dat op andere terreinen gebeurt, wordt de norm genormaliseerd. 
In fabrieken standaardiseren we de productielijnen, in de natuurkunde stellen we (standaard) formules 
op, in de cartografie standaardiseren we onze beelden van de wereld. In het kaartbeeld zijn de natuur en 
de differentie gereduceerd tot een grafische formule. Juist deze generaliseringen en normaliseringen van 
de wereld om ons heen, de vereenvoudiging van de complexe werkelijkheid, herbergen gevaar in zich. De 
effecten van abstracties, uniformiteit, herhaling en verbeelding in het creëren van mental structures en 
discoursen over de wereld mogen niet worden onderschat. Ze zijn een fundamenteel onderdeel van de 
wijze waarop ons mensbeeld en wereldbeeld ontstaat. Dit vanuit de gedachte dat dominantie simpelweg 
geen ruimte laat voor andere verbeeldingen en representaties.
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Een consequente toepassing en hantering van een bepaald wereldbeeld heeft een uitwerking op hoe men 
denkt over die wereld. Zoals Harley terecht stelt: “Maps are authoritarian images. Without our being aware 
of it maps can reinforce and legitimate the status quo” (Harley, 1989, p. 14). 

Daarbij dient opgemerkt dat, zoals Denis Wood het stelde, eigenlijk alles onderdeel kan worden van het nu 
(...). De wereld is immers letterlijk gecreëerd, opgedeeld en geordend door lijnen te trekken, scheidingen 
aan te brengen, taxonomieën en hiërarchieën: Europa en de rest, het Westen en de niet-westerse wereld en 
voor de rest zowat alles dat betekenis heeft en geeft om ons heen. Onze ervaring, het gehanteerd wereld-
beeld en daarmee waarheid, berust voor het grootste deel op ervaringen en overtuigingen van anderen en 
dat maakt de kennis relatief. Zoals Pickles treffend uiteenzette: “A map anticipated spatial reality, not vice 
versa. In other words, a map was a model of what it purported to represent...It had become a real instru-
ment to concretize projections on the earth’s surface” (Pickles, 2004, p. 107). 

Wanneer iets niet wordt afgebeeld dan lijkt het simpelweg niet te bestaan, wanneer iets wel wordt af-
gebeeld dan lijkt het te bestaan als absoluut gegeven en wanneer er ideeën ontstaan over een andere 
verbeelding dan kan het niet worden afgebeeld omdat het cartografisch discours geen ruimte laat voor 
verandering en aanpassing, getuigende de dominantie van de technocratisch wetenschappelijke cartogra-
fie. Cartografie doet op die wijze niet langer recht aan de variëteit aan ervaringen, differentiatie van land-
schappen, de dynamiek van de stad – en dus, meer conceptueel geduid: “het stopt het proces van worden’. 
Zoals Deleuze en Guattari het raak verwoordden: ‘wat als de dingen het tegenovergestelde zijn van dat wat 
ze lijken te zijn? Wat als er geen voortdurend zijn bestaat maar enkel het worden” (May, 2005)? 

Als algemeen uitgangspunt bij het denken over representatie, komt naar voren dat er voor de binaire 
categorieën moet worden gedacht. Hiermee wordt gedoeld op dat wat wordt gezien als ‘de’ denkfout van 
het Westerse (modernistische) denken: het ziet alles als absoluut en begrijpt dingen alleen door het te-
genovergestelde concept. Er moet meer aandacht zijn voor hoe processen daadwerkelijk tot stand komen: 
in een eeuwigdurend proces van ‘worden’ (zoals Deleuze en Guattari hebben laten zien), en met aandacht 
voor de netwerken die bestaan tussen de begin- en eindpunten die nu gedefinieerd worden. Het abstracte 
‘midden’ is meer bepalend en representeert de routes, stromen en netwerken. In dit midden zit het worden  
ingesloten. De begin en eindpunten zijn als geboorte en dood: betekenis ontstaat tussen deze punten in. 
In die zin draait het in het denken en waarheidsbevinding over de relatie die bestaat tussen twee punten. 

De precisie en het raffinement waarmee cartografische overtuigingen onbetwistbaar worden zijn dermate 
sterk dat fundamentele aanpassingen over de wijze waarop we representeren niet op korte termijn hoe-
ven te worden verwacht. De westerse logica is in haar denken doordrongen van het denken in binaire 
categorieën dat automatisch leidt tot denken in tegenstrijdigheden en daarmee in absoluutheden. Het pro-
blematische karakter daarvan mag duidelijk zijn: cartografie gaat over representatie, representatie gaat 
over het denken in categorieën, categorieën gaan over verschillen en een verschil kan alleen bestaan door 
dat wat het niet is. Het claimt dus automatisch een absoluutheid die geen ruimte meer laat voor een an-
dere opvatting of denkwijze. Verschil eist staticiteit en staticiteit is de vijand van het proces van worden 
waarvan Deleuze en Guattari stellen dat het de manier is om cartografie van haar retorische component te 
bevrijden (de kritiek van Deleuze en Guattari heeft vanzelfsprekend niet alleen betrekking op cartografie). 
De kritiek van Deleuze en Guattari is daarom nog fundamenteler van aard dan de kritieken die geuit wor-
den binnen het kritisch cartografisch discours: de kritiek gaat over de pretentie te kunnen komen tot een 
natuurgetrouwe beschrijving van de realiteit welke volgens Deleuze en Guattari überhaupt niet mogelijk 
is. De kritiek van beiden op het eenheids- of totaliteitsdenken richt zich op het probleem van denken dat 
gericht is op de herkenning van het identieke en op de herkenning van het differente. 

Voor Deleuze en Guattari was de representationele logica een valse kracht, juist omdat ze de differentie 
aanwend om zichzelf te bevestigen in plaats van haar te gebruiken om de verscheidenheid te duiden. Dit 
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zou volgens Deleuze leiden tot het waanidee dat één individu de totaliteit aan differenties van een heel 
volk gaat representeren. En eenmaal vereenzelvigd met die representatie bestaat er niets anders meer. 

En dit terwijl juist het denken – en, nogmaals, deze kritiek vindt ook in een bredere discussie plaats – 
gaat over het openstellen voor het ondenkbare, om denken ‘überhaupt mogelijk te maken’. Denken is niet 
slechts representeren, maar is juist creëren. Gebeurt dit niet dan blijven we altijd opgesloten in het ‘nu’, in 
de staticiteit van het moment. Deleuze en Guattari stellen dat juist creëren het weerstand bieden is aan al 
die krachten die steeds weer proberen het denken in oude vormen terug te gieten. Het verschil, dat ook in 
de cartografie bepalend is voor dat wat is, wordt vervangen door een verschil dat op zichzelf kan bestaan 
en dat constant in wording is én constant herhaald wordt. 

Door enkel te ordenen, wat het huidige representatieve denken doet, wordt alleen tegemoetgekomen aan 
concepten. Niet aan de meervoudigheid van het individu. Het denken moet zich openstellen voor het on-
denkbare en dat betekent dat de cartografie zich op zijn minst moet openstellen voor het niet gedachte 
betreffende de representatie. In een wereld waar alles dynamisch is, representatie onmogelijk is en carto-
grafische aannames verouderd zijn, moet ruimte ontstaan het wordingsproces in volle omvang te erken-
nen zodat er weer ruimte bestaat te twijfelen aan bestaande aannames. 

“It is never the beginning or the end, which are interesting: the beginning and end are points. What is inte-
resting is the middle” (Marks, 1999, p. 32).

Deze abstracte filosofische uiteenzetting en kritiek werkt toe naar een meer rizomatische cartografie. De 
rizomatische cartografie stelt zich, in navolging van Deleuze en Guattari, open voor de samenkomst van 
individuele voorkeuren welke uitmonden in relationele betekenisgeving. Met andere woorden: het erkent 
de lijnen, het wordingsproces, aan de hand waarvan betekenis ontstaat. Het leidt tot stromen en routes.

Deze genoemde kritieken zijn vanuit filosofische hoek aangekomen bij zowel theoretici als bij kunste-
naars. In hun kritiek pogen ze bestaande aannames af te zwakken en daarmee een andere representatie 
mogelijk te maken. Kritiek is dan niet het zoeken naar een fout maar een onderzoek naar de aannames die 
bestaan binnen een bepaald kennisveld en dat betekent in deze context, gezien de macht die opgesloten zit 
in de kaart, dat deze aannames op zijn minst tot discussie zouden moeten leiden. 

De wetenschap is van oudsher niet het dominante discours waar vandaan discussies de publieke opinie 
bereiken of beïnvloeden. Door wetenschappelijke theoretische inzichten te koppelen aan visuele kunsten 
kunnen dominante paradigma’s omver geworpen worden. Kunst dient in die zin als meervoudig interpre-
teerbare vorm, als tegenhanger van de enkelvoudige mededeling die doorgaans aan te treffen is in weten-
schappelijke teksten. In een kunstwerk wordt juist ruimte gelaten zodat lezer/kijker of luisteraar er in kan 
en mag zien wat voor hem belangrijk is. Zoals Oosterhout het treffend omschrijft: ‘in een kunstwerk wor-
den alleen de impulsen gegeven om betekenis mogelijk te maken, en als een impuls is uitgewerkt komt er 
een nieuwe, die bij voorkeur de vorige gedachte onderuit haalt of op zijn minst in een ander daglicht stelt’ 
(Oosterhout, 2009). Een beeltenis (of andere vorm) moet dus een publiek bereiken voordat het geladen 
kan worden met betekenis. 

Dit is uiteengezet in het overzicht van 4.4, mapping art – een poging vanuit de artistieke wereld om (vaak 
hand in hand met wetenschappers) de fundamentele aannames en het inherente retorische karakter uit 
de cartografie te bevrijden en dit vooral kenbaar te maken naar de buitenwereld toe. Ook binnen dit on-
derzoek en daarmee de onderzoeksgroep is een dergelijke poging ondernomen een brede bewustwording 
te bewerkstelligen en daarmee deze aannames af te zwakken. Niet vanuit een opportunistisch geloof in 
het teniet kunnen doen van het dominante discours of de westerse metafysica, maar vanuit de overtuiging 
dat bewustwording de eerste stap naar verandering is. Bewustwording betekent ‘te denken geven’, en het 
denken heeft de kracht in zich om iets te laten bewegen. 
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De beweging is al te constateren, zoals opgemerkt in 4.2, en deze technieken staan juist nu nog in de kin-
derschoenen. Daarom is het zaak deze technieken niet alleen te zien als interessante nieuwe mogelijkheid 
als onderdeel van een technologische revolutie maar daarbij ook kenbaar te maken dat dit ook verande-
ring in ‘betekenisgeving’ teweeg kan en wellicht moét brengen. 

De schoonheid van de initiatieven, die zijn ontplooid buiten de theoretische en artistieke wereld om, zit 
hem in de tegemoetkoming aan de abstracte kritieken uit wetenschappelijke hoek. Waar de discussie al 
jaren speelt in academische kring, daar zien we dat uit eigen beweging initiatieven worden ontplooid die 
uiteindelijk een bijdrage leveren in de goede richting. Websites als Wikimapia maar ook de verschillende 
diensten van Google maken het mogelijk een meer nomadische en dynamische cartografie te bewerkstel-
ligen. 

De staat als regisseur van bepalende en betekenisgevende conventies is tanende en de verschuiving naar 
een meer democratische, grensoverstijgende cartografie laat ruimte het fundament van de klassieke 
cartografie te verzwakken. Deze verzwakking moet richting geven aan een meer relatieve opvatting van 
representatie, juist omdat verkregen inzichten en een beperkt historisch besef al zouden leiden tot een 
omverwerping van cartografie als absoluut leidende discipline. Democratisering, socialisering en de on-
derliggende communicatieve revolutie die dat hebben bewerkstelligd moeten nog voor het opnieuw in-
stellen van dominante conventies een fundamentele twijfel in het denken verankeren opdat aannames niet 
langer zullen leiden tot machts(misbruik), machtsbehoud en foutieve probleemsignaleringen en definië-
ringen. De kaart van de stad, haar representatie, moet niet voorafgaan aan het territorium. Het territorium, 
menselijk en dynamisch, wordend en nooit af, moet de basis zijn voor de kaart en niet vice versa. 

Want de stad is op de kaart niet meer dan een zwarte stip. En de verschillende kleurschakeringen op de 
kaart van Europa doen weinig recht aan de variëteit aan ervaringen en voorkeuren die daarachter bestaan. 
Cartografie heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het begrip en de betekenis van de wereld om ons 
heen. De kaart draagt in belangrijke mate bij aan het verhaal dat de kaart wil vertellen. Het heeft invloed op 
de betekenis die wij eraan geven. Door naar de stad te kijken als samenkomst van individuen, netwerken 
en stromen is inzicht gegeven in de daadwerkelijke gedragingen van het individu in de stad en op welke 
wijze deze gedragingen met elkaar correleren. Als resultaat hiervan ontstaan de genoemde stromen, rou-
tes, knooppunten en netwerken welke een patroon zichtbaar maken dat individu en plaats overstijgend is. 
Met andere woorden: het creëert een stad die in beweging is en ‘uitgevonden’ wordt. Uitvinden betekent in 
die zin dat er op ieder moment door samenkomst van individuele keuzes die elkaar beïnvloeden opnieuw 
betekenis wordt toegedicht aan de stad. Het is dan niet langer een gefixeerd zijn – het is verworden tot een 
wordingsproces waarlangs betekenis ontstaat. 

De dynamische kaart van Nijmegen is daarbij in ieder geval voer voor discussie. Juist omdat kaarten in het 
hedendaagse leven een almaar prominentere rol zijn gaan innemen, wat de invloed op ‘betekenisgeving’ 
alleen nog maar groter heeft gemaakt. 

Want kaarten dienen uiteindelijk als basis voor tal van zaken, soms in praktische zin en soms op meer 
abstracte wijze. Het internet heeft de beschikbaarheid ervan voor iedereen alleen maar groter gemaakt. 
Het is tegenwoordig een koud kunstje om GIS technologie aan te wenden om argumentatie te staven. Het 
CBS en vele gemeenten stellen dit gratis ter beschikking op websites. En daar wordt gretig gebruik van 
gemaakt. 

Dit onderzoek heeft onder andere tot doel gehad het relatieve karakter van de kaart aan te tonen. In dat 
kader kan wellicht de suggestie gewekt worden om een tekst toe te voegen aan de genoemde GIS technie-
ken en kaarten die daar bij horen: “Pas op: de kaart is slechts één van de verhalen over de werkelijkheid”.
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Idealiter, zou cartografie rekening moeten houden met individuele patronen, stromen en routes. Hierbij 
gaat het niet alleen om de verschillen die bestaan tussen individuen, maar vooral over de wijze waarop 
deze samenkomen. Het verschil moet dan niet worden aangewend om iets absoluuts te duiden maar moet 
worden gezien als de erkenning van de differentie. Er is een brede consensus over de wijze waarop kaar-
ten macht ‘inschrijven’ en sociaal ruimtelijke (ongewenste) identiteiten creëren. Wanneer deze consensus 
daadwerkelijk bestaat dan moet het ‘wordingsproces’ ook erkent worden aangezien dit van betekenisge-
vende invloed is op de wijze waarop we denken over de wereld. Dat is niet alleen het enkelvoudige begrip 
van het individu. Dat is een rizomatisch wordingsproces dat leidt tot stromen, routes, knooppunten en 
netwerken: ‘een nomadische cartografie’. Het belang hiervan zit hem in de erkenning van dynamiek en 
complexiteit. Het probleem dat Harley aansneed, waarbij de wetenschap zichzelf tot doel zou hebben ge-
steld de complexiteit van de wereld terug te brengen tot een overzichtelijk geheel, vervat in een simplis-
tisch model van de werkelijkheid, kan dan overkomen worden. Want de kaart van de stad is daadwerkelijk 
simplistisch van aard.

Cartografie als discipline moet ruimte laten voor mutaties in gehanteerde technieken en overtuigingen om 
zo tegemoet te kunnen komen aan het problematische karakter waardoor het wordt gekenmerkt wanneer 
er een monopolie op de representatie bestaat. Het postmodernistisch idee als kritiek op de ‘grote verhalen’ 
gaat dus ook op binnen de cartografie. Het leidt tot waardenpluralisme en daarmee relativisme. En dat is 
in dit kader bezien goed nieuws voor de cartografie. 

De bredere trend, waarbij cartografie wordt neergezet als feilbare wetenschap, is vandaag de dag steeds 
actueler. Naast dit project dat aandacht heeft besteed aan het onderwerp vindt er ook in verschillende 
debatcentra in Nederland discussie plaats over de hedendaagse rol en betekenis van cartografie. Internati-
onaal gezien is dat al langer het geval, zowel in artistieke hoek als in academische kringen. 

Wat dit zal gaan betekenen voor de rol en betekenis van cartografie in de toekomst, is ongewis. Wat wel 
duidelijk lijkt, is dat we aan de vooravond staan van (of zitten in) een transitiefase waarbij klassieke aan-
names worden omgedraaid. De exponentiële ontwikkeling van de technologie zal steeds meer mogelijkhe-
den brengen die wellicht meer recht kunnen doen aan de dynamiek van individuen en de patronen die zij 
creëren opdat er een begrip ontstaat van de lijnen tussen de begin en de eindpunten in: het wordingspro-
ces waarover Deleuze en Guattari schreven. 

Vandaag de dag vinden online discussies plaats over de wijze waarop Tibet door Google wordt afgebeeld, 
wordt gediscussieerd over de grenzen van Israël op de kaart en bestaat zelfs in Nederland een strijd met 
de naam ‘Eurostaete’. 32 3 

De genoemde ‘bewuste stiltes’ van de kaart zullen in de toekomst in steeds mindere mate ongezien hun 
invloed kunnen uitoefenen. Zoals Hitt het hoopvol en treffend uiteenzette:

“To the young practitioners of this new art, the old geographers believe in a flat earth – two-dimensional, 
static, and Euclidean, akin to a page in a book. The new view is three-dimensional, organic, and Mandelbro-
thian, akin to a moment of video. The old craftsmen worked with paper, ink and a list of coordinates; the 
new breed has massively parallel computers crunching ever-expanding lodes of information. The veterans 
believe that they have limned a landscape that is knowable; the punks are anxious to discover and map 
new realms of dynamic ambiguity” (Hitt, 1995, p. 24).

32 Eurostaete is een land dan wel niemandsland tussen Nederland en Duitsland, nabij Coevorden en in het grensoverschrijdend 
bedrijventerrein Europark. Eurostaete wordt momenteel (mei 2008) niet door een staat erkend, anders dan door Eurostaete zelf. In feite is Eu-
rostaete het resultaat van een grensconflict waarbij Nederland en Duitsland niet dezelfde grens hanteren. Opmerkelijk is dat er een gebied is 
waar geen van beide staten aanspraak op maken, terwijl bij de meeste grensconflicten twee of meer landen aanspraak maken op een bepaald 
gebied.
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Dit onderzoek heeft verschillende onderzoeksterreinen aan elkaar gekoppeld waardoor een sterk beeld is 
ontstaan van de huidige stand van zaken binnen het kritisch cartografisch debat. Theorie, filosofie, kunst 
en empirie zijn met elkaar verbonden binnen hetzelfde kennisveld – voor zover bekend bestaan er geen 
overzichtswerken die een dergelijke poging hebben ondernomen waarbij ieder onderzoeksterrein sub-
stantiële aandacht heeft gekregen. Vanzelfsprekend is daarmee ook gezegd dat het in dit onderzoek weer-
gegeven overzicht verschillende nieuwe gedachten aanreikt die verder uitgediept en onderzocht kunnen 
worden. Onderzoeksterreinen die meer aandacht verdienen en in de toekomst ook meer aandacht kun-
nen krijgen gaan over de relatie tussen nieuwe technologie, betekenisgeving en cartografie. Het werk van 
Deleuze en Guattari, dat niet expliciet gaat over cartografie maar wel handvatten aanreikt waarbinnen de 
cartografie geplaatst kan worden, zou diepgaander kunnen worden onderzocht. Hierbij is de relatie tus-
sen het ‘wordingproces’ en de statische kaart het spanningsveld. Grote vraag is vanzelfsprekend hoe dit 
overkomen kan worden.

Beperkingen zijn er in dit onderzoek ook geweest. Niet alle theorieën en filosofieën hebben als wezens-
kenmerk de kaart van stad of land voor zich. Theorie die gaat over representatie heeft wel te maken met 
cartografie maar gaat niet over cartografie. Die link is zelf gelegd, maar is nog niet veelvuldig uitgediept in 
de literatuur. Ook is, zoals eerder vermeld, de reactie vanuit de kunstwereld op het problematische karak-
ter van de cartografie, nog relatief jong van aard. Dat betekent dat ook hiervan geen allesomvattend beeld 
bestaat, niet binnen de literatuur en niet in beeld. Daarnaast heeft het empirisch onderzoek in Nijmegen 
geleid tot een dynamisch patroon, gebaseerd op ongeveer 30 personen. De daadwerkelijke dynamiek van 
een plaats komt misschien pas tot zijn recht wanneer de deelnemende groep groter is. Uiteindelijk is met 
de informatie en middelen die beschikbaar waren, een inhoudelijk sterk en visueel aantrekkelijk overzicht 
gemaakt. De toekomst roept om vervolgonderzoek met betrekking tot de behandelde onderwerpen, juist 
omdat we binnen de cartografie in een transitiefase zitten.

De overgang naar een cartografie die driedimensionaal en organisch is, betekent niet dat er in de toekomst 
geen nieuw gevaar bestaat. De nieuwe of andere cartografie die aan het ontstaan is, leunt sterk op nieuwe 
technologische mogelijkheden die tegenwoordig steeds meer gemeengoed worden. Ook dit zal niet zonder 
nieuwe uitdagingen zijn: denk hierbij bijvoorbeeld aan de betekenis van GPS technologie en het privacy-
vraagstuk. En de onevenredige verdeling van toegang tot informatie zal ook nieuwe vragen oproepen over 
de geldigheid van de informatie. Maar dat de cartografie langzaamaan voortbeweegt in meer sociale hoek 
is een trend die waarschijnlijk blijvend is en zichzelf zal versterken. Het dynamische, wordende begrip, 
moet daarbij verankerd worden.

De cartografie zal een menselijker gezicht gaan krijgen en dat is goed nieuws. 
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