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Recent heb ik twee boeken gelezen die oude kaarten en kaartenmakers als centraal
thema hebben. Het eerste boek van journalist Miles Harvey (2001), Het eiland van de
verloren kaarten, beschrijft de zoektocht van de journalist naar de achtergronden en
drijfveren van een in 1995 opgepakte oude kaarten dief. Het interessantste onderdeel van
het boek is het grote aantal verhalen en feiten over het gebruik van kaarten in het
verleden. Enkele citaten uit het boek:
"Dankzij de inspanningen van avonturiers als de gebroeders Houtman en een aantal
uitmuntende cartografen, kon de VOC een verzameling van 180 navigatiekaarten
aanleggen. Die hadden de status van een staatsgeheim en heette dan ook de
Geheime Atlas. Daarmee onttroonden de Nederlanders de Portugezen en werden zij
de overheersende koloniale macht in het zuidwesten van de Stille Oceaan."
"Afgezien van de spectaculaire bijbels prijkte ook de Geographia van de
wetenschapper en cartograaf Ptolemaeus, compleet met ingekleurde en versierde
kaarten van de bekende wereld, in een verrassend groot aantal bibliotheken van de
groten der aarde."
"Koning Ferdinand en koningin
Isabella van Spanje bestelden hun
exemplaar van de Geographia bij
een boekverkoper uit Valencia. De
belangstelling van het koningspaar kwam voort uit een gesprek
met een ambitieuze Italiaanse
zeeman, die beweerde dat hij
Oost-Indië, met zijn rijkdom aan
specerijen, via het westen in
plaats van het oosten kan
bereiken. Columbus had deze
ideeën ten dele gebaseerd op wat
later de twee beroemdste fouten
van Ptolemaeus zouden blijken te
zijn: (1) een zware onderschattingen van de omtrek van de
aarde, en (2) een zware overschatting van de afstand naar Azië
via het oosten. In 1492, na lang
gedraal en eindeloze discussies,
gaven de Spaanse vorsten
Columbus de opdracht met drie
karvelen 'naar de gebieden van
India' af te varen. Hij is er nooit
aangekomen."
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Het tweede boek is van de geograaf Nicholas Crane (2002) en heeft als titel: 'Mercator.
De man die de aarde in kaart bracht'. Een gedegen biografie van Mercator ingebed in
een fraaie beschrijving van het leven in de zestiende eeuw. Ook enkele citaten uit dit
boek:
"En de vraag naar kaarten steeg spectaculair. De steeds grotere betrouwbaarheid
van kaarten en hun massale verspreiding door de drukpers stelden militairen,
politici, vorsten, kooplieden en zeelieden in staat hele gebieden te verkennen
zonder een voet buiten de deur te zetten."
"Kaarten en globes toonden hoe modern de eigenaar was en waren op zichzelf
symbolen van een universeel bewustzijn."
Uit beide boeken komen de volgende beelden naar voren over het gebruik en de
positie van kaarten ca. 500 jaar geleden. Het bezit van kaarten levert de eigenaar
strategisch voordeel. Kaarten worden intensief gebruikt bij het formuleren en uitvoeren
van beleid. Kaarten kunnen misleiden en kaarten spreken een breed publiek aan en
worden veel gekocht.
Nu, 500 jaar later, zijn de bovenstaande beelden
nog onverminderd van kracht. Het bezit van
kaarten (nu geodatasets) levert de eigenaar nog
steeds strategisch voordeel. Kaarten (nu geoinformatie) worden zeer intensief gebruikt bij het
formuleren en presenteren van beleid en de
populariteit van kaarten bij het grote publiek is
onverminderd groot, denk bijvoorbeeld aan de
populariteit van de ANWB routekaarten, auto
navigatie systemen, websites met kaart informatie
en de verkoop van atlassen. Ook de mogelijkheid
om te misleiden met kaarten is gebleven.
Hoewel de maatschappelijke positie van kaarten
de afgelopen eeuwen dus niet wezenlijk is
veranderd, hebben zich op het vlak van het
"concept kaart" de afgelopen decennia wel de
nodige ingrijpende veranderingen voorgedaan.
Op de belangrijkste ga ik hierna verder in.
De eerste verandering die zich heeft voorgedaan is de enorme verbreding van de te
karteren ruimtelijke verschijnselen. In de tijd van Mercator stond het in kaart brengen
van de topografie centraal. Tijdens de industriële revolutie zien we een verbreding van
de kartering naar natuurlijke hulpbronnen. De opkomst van de geologische kartering is
hiervan een mooi voorbeeld. Vooral na de tweede wereldoorlog is het aantal
thematische karteringen sterk toegenomen. Bodem, vegetatie, geomorfologie en
grondwater werden en worden systematisch in kaart gebracht. Op dit moment is aantal
onderwerpen dat ruimtelijk wordt gepresenteerd zeer groot en divers. Van stiltegebied
tot mestoverschot en van eigendomsgrens tot stankcirkel. Deze atlas biedt een mooie
illustratie van de grote verscheidenheid aan in kaart te brengen verschijnselen.
De tweede grote verandering is de digitalisering van het kaarten maken, die ruim 40
jaar geleden is begonnen. Bij de introductie van een nieuwe technologie of werkwijze
valt vaak een standaard incubatietraject te onderkennen. Aan het begin wordt nieuwe
technologie gebruikt om bestaande productieprocessen of toepassingen op dezelfde
wijze uit te voeren. De winst zit hem dan vooral in het sneller en betrouwbaarder
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uitvoeren van bekende taken. Na enige tijd, vaak een generatie, begint de nieuwe
technologie ook de aard van het proces te veranderen. Bijvoorbeeld, bij de eerste
filmopnamen van toneelstukken werd de plaats van de schouwburgbezoeker
geïmiteerd, hetgeen zeer statische beelden opleverde. Pas later is dynamiek
ingebracht. En de eerste gemotoriseerde auto's leken zeer sterk op de vertrouwde
koets met paard. Ook bij het kaarten maken werd digitalisering in de eerste periode
gebruikt om het bestaande processen digitaal uit te voeren. Nu, bijna twee generaties
later, zien we dat de digitalisering het vak van kaarten
maken en het ruimtelijk informatie gebruik wezenlijk heeft
veranderd.
Als eerste bleek dat digitale kaarten veel eenvoudiger te
gebruiken waren voor allerlei ruimtelijke bewerkingen.
Informatie over bijvoorbeeld bodem, landgebruik en
grondwater kon snel gecombineerd worden met
eigendomsgrenzen en bestemmings plannen. De mogelijkheid van snel en veel ruimtelijke analyses heeft het beleid
sterk ondersteunt bij het evalueren van uiteenlopende
maatregelen en varianten. In de voorliggende atlas staan
een aantal mooie voorbeelden.
Een tweede effect is de mogelijkheid om "uit de twee
dimensies van de kaart te breken". Eeuwenlang is manier
waarop we onze omgeving hebben kunnen vastleggen
bepaald door de twee dimensies van het papier. We
beschrijven, plannen en voeren ruimtelijk beleid vooral
vanuit een statische, twee dimensionale blik op onze
omgeving: de kaart. Bij een digitale beschrijving van onze
omgeving speelt deze belemmering niet meer. We kunnen in een ruimtelijke database
de derde dimensie en ook de vierde dimensie (de ontwikkelingen in de tijd) opnemen.
Dit stelt ons in staat om op een veel realistischer manier een beeld te krijgen van onze
omgeving en geplande ruimtelijke veranderingen. We kunnen 3D visualisaties maken
en zelfs in een "virtual reality" omgeving, zoals bijvoorbeeld in de CAVE van het SARA
in Amsterdam, de nieuwe situatie zelf ondergaan.
Een derde effect heeft betrekking op het inwinnen en bijwerken van informatie. Bij
analoge kaarten en ook bij veel digitale producten gebeurt het inwinnen en bijwerken
periodiek. De digitale omgeving en vooral de opkomst van het internet stelt ons nu in
staat om geodatasets gedistribueerd bij te houden. Een mooi voorbeeld hiervan is de
inwinning van perceelsinformatie voor de Basisregistratie Percelen. Dit bestand wordt
vrijwel continu door de eigenaren bijgehouden.
Een vierde effect betreft het gebruik van de gegevens. Met een digitale database
kunnen we veel gerichter en sneller specifieke informatie selecteren. De koppeling met
mobile apparatuur biedt ons bovendien nog de mogelijkheid om dit waar ook ter
wereld te doen. En koppeling met GPS stelt ons in staat om locatie specifieke
informatie op te vragen.
Kortom, de komende jaren zal de wijze waarop we met ruimtelijke informatie omgaan
als gevolg van de digitalisering veranderen. We zitten midden in de fase van
vernieuwing van het eeuwen oude "concept kaart". Wat echter niet verandert is het
belang van ruimtelijke informatie voor beleid. Al 500 jaar geleden speelde ruimtelijke
informatie een belangrijke rol, op dit moment speelt ze die rol nog steeds en in de
toekomst zal ze die rol ook blijven spelen. Wat ook niet zal veranderen is het
"ontdekkingsreizigers" gevoel bij het bestuderen van papieren atlassen. Geniet van
deze atlas en ontdek het LNV beleid.
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