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column

Voorbij de tekentafelpolitiek

H

oe plat is ons beeld van de w ereld? Als we afgaan op de platte
gronden die we gebruiken om o n sze lf te oriënteren, stelt dat niet
gerust. Daar dom ineren rasters, wegen, lijnen, grenzen, punten,

sym bolen, kleuren en vakjes. M ensen zie je niet op plattegronden. Laat
staan hun bewegingen, angsten, w ensen en gevoelens. Een plattegrond is
Daarm ee komen N ederlandse bedrijven en
ontwikkelaars die de milieum aatregelen

een verstilde, tw eedim ensionale afbeelding van een dynam ische en
m eerdim ensionale waarheid. Kaartmakers zijn dan ook geen ontdekkings

moeten treffen, algauw op achterstand ten

reizigers, m aar fabrikanten van een wereldbeeld. Een kaart is een visie op

opzichte van het buitenland.

de ruimtelijke realiteit. Zo is in Nederland momenteel de idee populair dat

De m anier w aarop de adm inistratieve
rechtsbescherm ing in Nederland functioneert

er achterstandsw ijken en ongew enst gesegregeerde steden zijn. Daarbij
wordt vaak geredeneerd op basis van statistische representaties van

is van w ezenlijke invloed op hoe Europees

a priori afgebakende ruim ten op stedelijke plattegronden. M aar dat is een

recht en beleid in praktijk uitwerken. Van de

tautologie. Want eerst wordt een oneindige ruimte in vakjes opgedeeld,

adm inistratiefrechtelijke rechtsbescherm ing
op het terrein van VRO M en Verkeer en Water

zoals in wijken, om vervolgens te constateren dat de statistiek uitwijst dat
die statische eenheden onderling verschillen en dat er sprake is van een

staat wordt in vergelijking met andere landen
veel gebruikgem aakt. Met als gevolg dat de

gedeelde sam enleving. De interpretatie van de in principe oneindige reeks
m enselijke verschillen tussen de z e lf geconstrueerde vakken op kaarten is

consequenties van het Europese recht in

dan ook geen geometrie, m aar politiek. Preciezer, het is cartopolitiek,

Nederland som s eerder voelbaar zijn dan in

tekentafelpolitiek. En elke politiek maakt zijn eigen kaarten, maakt zijn

andere landen. De rechter komt bijvoorbeeld

eigen utopie. Een kaart is daarm ee niet slechts interpretatie, hij is ook

vaak tot vernietiging van besluiten, vooral

productief, hij schept o f bestendigt een m achtsw aarheid. Klassiek is het

om dat niet voldoende gem otiveerd is hoe

voorbeeld van de tekentafelkolonisatie van Afrika, waarvan de gevolgen nu

aan bepaalde, uit het Europese recht afkom 

nog steeds voelbaar zijn. O f neem het recente Dayton-akkoord in BosniëHerzegovina dat de veroveringen van de strijdende etnisch-nationalistische

stige, verplichtingen is voldaan. Het geschil-

partijen op de kaart afbakende en daarmee
feitelijk hun extreme nationalism e legitimeerde

oplossend verm ogen van de adm inistratieve
rechter zou dan ook toenem en w anneer deze
bereid en in staat is de ju ridisch e wegen en
inhoudelijke alternatieven aan te geven w aar

Waar lijnen en vakken

door de ontwikkelingen in ieder geval niet

dom ineren, worden

geblokkeerd worden.

m ensen uitgevlakt.

en reproduceerde. Het maken o f aanpassen
van lijnen en rasters op een kaart ordent, hoe
goedbedoeld ook, gebieden en daarm ee ook
m ensen. En w aar lijnen en vakken dom ineren,
w orden m ensen uitgevlakt. Tekentafelpolitiek

De toegang tot de rechter in m ilieu- en
ruim telijke ordeningszaken is enkele jaren

is cartographic cleansing. Zeker, een kaart kan

geleden al beperkt tot belanghebbenden.

nuttig zijn ter eerste oriëntatie. M aar m énsen

Een verdere beperking, ook in term ijnen en
beroepsprocedures, lijkt - gelet op onze

maken de wijken en de steden, niet de lijnen op kaarten. Het is w onderlijk
dat we sin ds de eerste kaarten eigenlijk nog altijd het euclidisch geo

tradities - niet w enselijk. Het zou al enorm

m etrisch denken niet te boven zijn. En dat terwijl de verbeelding van

schelen w anneer de verschillende bestuurs

m ensen en hun relaties zo ’ n enorm e vlucht heeft genom en. De verbeelde

lagen eindelijk zouden stoppen met het

wereld van Hyves, Linkedln en YouTube brengt m ensen en hun relaties in

stapelen van procedures en beleidsdoel

kaart, m aar is a-ruim telijk. De plattegronden zijn ruim telijk, m aar d oo r

stellingen. Dat veroorzaakt niet alleen een

gaans a-m enselijk. Dat besef vraagt van cartografen een gedurfde aanpak,

nieuwe gordiaanse knoop, m aar biedt belang

nam elijk om zich te gaan verhouden tot videom akers en beeldkunstenaars

hebbenden onbedoeld ook weer nieuwe

en niet louter de platte grond w aarop we bewegen in beeld te brengen,

instrum enten om bezwaar o f beroep aan te
tekenen. Naast de m ogelijkheden die inter

m aar ook de em otionele en fysieke bewegingen van de m ensen, liefst

actief beleid, publiek-private sam enw erking
en coproductie in dit opzicht bieden, gaat het

bewegingen, connecties, zigzagroutes, knooppunten, sporen en pleister
plaatsen van m ensen in beeld. Want de kaart van de m enselijke wereld is

vooral om onderling vertrouwen en inzicht in

zo dynam isch als de sam enleving is. Het tem po, ritme en de bewegingen

elkaars agenda. Juridisering zou eigenlijk pas

van de m ens in de ruim te en niet louter de stolling, de nederzetting staan

het laatste redm iddel moeten zijn. •

dan centraal. In plaats van louter cartografie, is het tijd voor de choreo

interactief, te verbeelden. Dus breng de routineuze en niet routineuze

grafie van de ruimte. •
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