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Abstract 
 

De afgelopen decennia heeft zich een zogenaamde ‘spatial turn’ binnen 

nieuwe media voltrokken. De belofte van virtual reality heeft inmiddels 

plaats gemaakt voor locative media en augmented reality, waar de fysieke 

ruimte en positie (weer) een essentiële rol spelen in het mediagebruik en met 

behulp van technologieën als GPS informatielagen aan de ruimte worden 

toegevoegd. De draadloze communicatienetwerken en onzichtbare informatie 

maken van de stedelijke openbare ruimte een hybride stad.  

 

In Amsterdam wordt er met de nieuwe technologieën momenteel veel 

geëxperimenteerd. Vaak dragen dergelijke projecten bij aan een zekere a-

whereness: de gebruiker wordt zich met behulp van de toepassing  bewust 

gemaakt van de plek en haar geschiedenis. Tegelijkertijd is er ruimte voor de 

gebruiker om de stad te annoteren met eigen geschiedenissen. Op deze 

manier wordt de hybride stad een soort collectief geheugen, een levend 

‘polyfonisch’ archief dat altijd in ontwikkeling is. De publieke ruimte krijgt op 

deze manier meer betekenis(sen).  

 

In dit essay wordt onderzocht op welke manier enkele recente mobiele 

applicaties die gebruik maken van locative media en augmented reality 

bouwen aan een collectief geheugen van de stad Amsterdam.  

 

 

#hybride ruimte  #spatial turn  #digitaal archief  

#collectief geheugen  #a-whereness 
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1. Inleiding  

 

Wanneer je een wandeling maakt door de binnenstad van Amsterdam – als 

toerist, bewoner of bezoeker – kun je niet om de geschiedenis van de stad 

heen; de grachten, de torens, de verklarende straatnamen en typische gevels. 

Tegelijkertijd is zo’n wandeling door de stad anno 2011 een andere ervaring 

dan zo’n twintig jaar geleden. Iedereen loopt met een mobiele telefoon op zak 

om met stadsgenoten af te spreken. Op muren kun je QR codes vinden die 

verwijzen naar websites van bedrijven en instanties die op deze plek gevestigd 

zijn. In cafés vind je ZZP-ers met laptops die met behulp van een draadloos 

netwerk kunnen werken waar ze willen. Wanneer iemand verdwaalt vraagt hij 

vaak niet meteen de weg, maar raadpleegt eerst zijn smartphone, uitgerust 

met een GPS-systeem.  

 De stedelijke openbare ruimte is door de onzichtbare netwerken, mobiele 

telefoons en geografische informatiesystemen veranderd in een hybride 

ruimte, waar onzichtbare digitale informatie aan de fysieke ruimte wordt 

toegevoegd. Omdat netwerken door toepassingen – zoals voor smartphones – 

momenteel steeds toegankelijker worden voor eindgebruikers, worden deze 

netwerken steeds meer aanschouwelijk en bruikbaar gemaakt voor 

verschillende doeleinden.  

 De zelfstandig ondernemer met laptop die in zijn favoriete café kan 

werken, deelt zijn informatie via het internet, het ‘meta-archief van de wereld’ 

waarbinnen alle digitale informatie aan elkaar gekoppeld wordt (Gane 2008: 

p.77). Volgens sommigen is de informatiemaatschappij waarin we leven een 

digitaal archief (Brouwer: 2003 p.6).  Dit is een archief waaraan we allemaal 

kunnen bijdragen, omdat het internet inmiddels is veranderd in een platform 

waarop iedereen kan publiceren1.  

                                                        
1 Tim O’Reilly schrijft in ‘What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for 
the Next Generation of Software’ (2005) over hoe het World Wide Web het afgelopen 
decennium is veranderd in een platform waarop eindgebruikers zelf kunnen 
publiceren en collectieve intelligentie, bijvoorbeeld in de vorm van de digitale 
encyclopedie Wikipedia, mogelijk wordt.  
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De digitale (plaatsloze) informatie op het internet wordt steeds vaker 

gekoppeld aan lengte- en breedtegraad coördinaten, zoals op Google Maps. 

Dit biedt de mogelijkheid om meta-informatie over specifieke plekken, zowel 

historische feiten als persoonlijke geschiedenissen, te koppelen aan de plek 

zelf. Locative media en augmented reality worden steeds vaker ingezet om de 

fysieke ruimte te ‘annoteren’ met digitale informatielagen. Zo kun je in 

Amsterdam met de applicatie voor smartphones Urban Augmented Reality 

(ARCAM / NAi 2010) driedimensionale virtuele modellen van gebouwen die 

ooit op deze plek stonden of zullen komen, over een live-feed van je camera 

zien, en op deze manier leren over de architectuurgeschiedenis (en toekomst) 

van de stad. In Amsterdam zijn er recentelijk veel soortgelijke projecten 

gestart, die de nadruk leggen op het in kaart brengen en virtueel archiveren 

van cultureel erfgoed, persoonlijke geschiedenissen, bijzonderheden of 

historische gebeurtenissen van de stad Amsterdam. De vraag is of deze 

applicaties, die het mogelijk maken om verhalen op multimediale wijze aan 

locaties te koppelen, van de stad een levend archief kunnen maken; een nieuw 

collectief geheugen. 

In deze scriptie wordt aan de hand van vier recente voorbeelden 

onderzocht op welke manier innovatieve mobiele applicaties, die 

gebruikmaken van locative media en augmented reality, bouwen aan een 

collectief geheugen van de stad Amsterdam.  

In veel literatuur over locative media en augmented reality wordt 

benadrukt dat we door deze technologieën en toepassingen te maken krijgen 

met een nieuwe ruimtelijke logica2, en nieuwe mogelijkheden voor het 

gebruik van de openbare ruimte. Volgens Tristan Thielmann heeft er een 

spatial turn plaatsgevonden binnen mediastudies (Thielmann 2010: p.4). 

Waar nieuwe media vaak geassocieerd werden met een zogenaamde ‘sense of 

dislocation’ door globalisering, de belofte van virtualiteit en netwerken 

(waarbij fysieke ruimte geen essentiële rol speelt) worden door de opkomst 

van locative media en augmented reality ruimtelijke en plaatsgerelateerde 

                                                        
2 Lev Manovich benadrukt in ‘The Poetics of Augmented Space’ (2005: p.9) dat we 
door de toegevoegde technologie in de openbare ruimte te maken hebben met meer 
dan drie dimensies, en dus met een nieuwe ruimtelijke logica. 
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vragen herontdekt. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het grote aantal publicaties en 

conferenties dat sinds enkele jaren alleen al in Nederland aan dit onderwerp 

gewijd wordt3. Fysieke locaties lijken er weer toe te doen nu we continu 

‘getracked’ worden door GPS (zoals met een navigatiesysteem als TomTom) 

en plaatsen van informatie kunnen worden voorzien met behulp van 

smartphones. Locative media en augmented reality kunnen door de 

technologieën en nieuwe toepassingen bijdragen aan een zekere ‘a-

whereness’; de gebruiker wordt zich zowel bewust gemaakt van specifieke 

locaties, als van zijn eigen positie in die ruimte (Thrift 2008: p.166). Auteurs 

als Julian Bleecker (2006), Assia Kraan (2006), Kazys Varnelis (2008), Nigel 

Thrift (2008) en Tristan Thielmann (2010) schrijven over de nieuwe 

technologieën in de hybride ruimte en de spatial turn binnen nieuwe media. 

 Tegelijkertijd is er weinig geschreven over hoe de technologieën een 

nieuw collectief geheugen van de stad mogelijk maken, wanneer ze worden 

gekoppeld aan een digitaal archief. De digitalisering van het archief – denk 

aan het internet – heeft de rol en het functioneren van het archief immers 

totaal veranderd, zoals wordt beschreven door Arjun Appadurai (2003), Joke 

Brouwer (2003), Wolfgang Ernst (2004), Abdelmajid Hannoum (2005) en 

Scot Refsland (2007). Juist omdat veel recente projecten experimenteren met 

locative media en  augmented reality in combinatie met het archiveren van 

informatie over de stedelijke openbare ruimte, is het belangrijk om beide 

ontwikkelingen – zowel wat betreft de veranderding in het ruimtegebruik als 

het archiveren van informatie – tegen elkaar af te zetten en te onderzoeken 

hoe recente toepassingen hier mee omspringen. 

 In deze scriptie worden vier projecten die allen op geheel eigen wijze een 

cultureel ‘archief’ van Amsterdam vormen, geanalyseerd en met elkaar 

vergeleken. 7scenes is een platform waar gebruikers eigen routes door de stad 

kunnen uitzetten en aanvullen met tekstuele informatie, foto- en 

videomateriaal, gekoppeld aan locaties op de route. Urban Augmented 

                                                        
3 Denk hierbij aan de recente conferentie Wireless Stories in de Stadsschouwburg in 
Amsterdam (2011), of de thema-avonden bij het nieuwe media instituut Mediamatic 
over mapping (2010). Het tijdsschrift OPEN over openbare ruimte wijdde een 
nummer aan de ‘hybride ruimte’ (2006) en het Institute of Network Cultures 
publiceerde de Urban Screens Reader (2009). 
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Reality biedt driedimensionale virtuele modellen van gebouwen in de stad, 

over een live-feed van de camera. De applicatie biedt een ruim overzicht van 

de Amsterdamse architectuurgeschiedenis en haar toekomst. Oneindig 

Noord-Holland is een ‘verhalenplatform’ voor cultureel erfgoed, opgezet door 

de Provincie Noord-Holland. Een groot aantal culturele instellingen, zoals het 

Amsterdam Museum, bieden hun digitale archieven via dit platform aan, 

maar gebruikers kunnen ook eigen geschiedenissen en verhalen toevoegen. 

Tenslotte wordt streetARt onder de loep genomen, een applicatie die 

gebruikmaakt van augmented reality en verborgen straatkunstwerken – zoals 

tags met graffiti of poëtische teksten op straat – zichtbaar maakt, door over 

de live-feed van de camera in een smartphone foto’s van de kunstwerken te 

tonen. Zelf gevonden materiaal kan door gebruikers worden toegevoegd. 

  Voorafgaand aan deze analyse wordt er aan de hand van literatuur en 

voorbeelden een antwoord gezocht op twee subvragen. In het eerste 

hoofdstuk ‘Lengtegraad en breedtegraad: nieuwe media en de spatial turn’ 

wordt ingegaan op het gebruik en de rol van ruimte binnen nieuwe media. Op 

welke manier zorgen locative media en augmented reality voor een omslag in 

het gebruik van media in relatie tot de fysieke ruimte en specifieke locaties? 

Het hoofdstuk eindigt met de vraag of de nieuwe technologieën en 

toepassingen een nieuw bewustzijn, een zogenaamde ‘a-whereness’ van de 

stedelijke openbare ruimte mogelijk maken.   

 In het tweede hoofdstuk ‘De stad als archief: bouwen aan een collectief 

geheugen’ staat het digitale archief centraal; in welke zin biedt digitale 

informatieopslag, in combinatie met het internet, locative media en 

augmented reality, mogelijkheden voor de stad als ‘levend archief’? Dit 

hoofdstuk eindigt met de vraag of een dergelijk archief een nieuw ‘collectief 

geheugen’ genoemd zou kunnen worden.  

 Vervolgens worden de vier mobiele applicaties geanalyseerd en 

onderworpen aan de vragen uit de voorgaande hoofdstukken: op welke 

manier veranderen de applicaties het gebruik van de stedelijke openbare 

ruimte en in hoeverre dragen ze bij aan een ‘collectief geheugen’ van de stad 

Amsterdam. 
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2. Lengte- en breedtegraad:  

nieuwe media en de spatial turn 
 

Zoals beschreven in de inleiding heeft er een zogenaamde spatial turn binnen 

nieuwe media plaatsgevonden. Diverse technologieën hebben van onze 

openbare ruimte een hybride ruimte gemaakt. In dit hoofdstuk wordt deze 

omslag in het ruimte- en mediagebruik in historisch perspectief geplaatst. 

Allereerst wordt de verschuiving in aandacht voor virtual reality naar 

augmented reality beschreven, die eind jaren negentig voor het eerst onder 

de aandacht werd gebracht.  

 Vervolgens wordt gekeken hoe technologieën die geschaard kunnen 

worden onder locative media het mogelijk maken om de openbare ruimte te 

annoteren en posities te bepalen op basis van lengte- en breedtegraad 

coördinaten. Deze technologieën maken het mogelijk om  digitale informatie 

toe te voegen aan de bestaande openbare ruimte, waardoor deze hybride 

wordt. Door intelligente mobiele telefoons wordt de hybride ruimte steeds 

toegankelijker en open voor eindgebruikers.  

 In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk wordt er een antwoord gezocht 

op de vraag hoe en of het gebruik van locative media en augmented reality 

een zekere ‘a-whereness’ mogelijk maakt; het bewust worden van de 

ruimtelijke omgeving en de eigen positie daarin. 
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2.1 Augmented reality: de gesimuleerde 

ruimte voorbij 

 

 
                                                                                                       afb.  2 

Voor het grote publiek is augmented reality pas sinds enkele jaren bekend. 

Vooral sinds de grote afname van smartphones die uitgerust kunnen worden 

met applicaties als Layar4, winnen augmented reality toepassingen aan 

populariteit. Azuma schrijft in 1997 over mobiele navigatiesystemen 

aangevuld met augmented reality als toekomstmuziek (Azuma 1997: p.34). 

Dit is met toepassingen als Layar inmiddels werkelijkheid geworden. 

Oorspronkelijk werd augmented reality ontwikkeld voor militaire 

vliegtuignavigatie, bijvoorbeeld om wapens goed te kunnen richten. Ook in de 

medische sector, bijvoorbeeld bij operaties, wordt augmented reality al 

langere tijd toegepast. Zo kunnen virtuele organen over het werkelijke 

lichaam van de patiënt worden geplaatst, waardoor het vinden en opereren 

van de organen voor de arts gemakkelijker wordt (Azuma 1997: p.3-9).  

 Een belangrijke consequentie die de verschuiving van virtual reality naar 

augmented reality met zich meebrengt, is de nieuwe rol en functie van de 

fysieke ruimte. Lev Manovich noemt de fysieke ruimte waar dynamische 

informatielagen aan worden toegevoegd augmented space, ontleend aan het 

inmiddels meer geaccepteerde begrip van augmented reality. Manovich 

benadrukt dat de virtuele ruimte bij virtual reality niets te maken heeft met 

                                                        
4 Layar (2009-2011) is een applicatie voor de smartphone, en tegelijk een platform 
waar gebruikers zelf augmented reality toepassingen mee kunnen creëren. Het legt 
een virtuele laag over de live-feed van de camera, die gekoppeld is aan GPS. Daardoor 
kunnen virtuele objecten en informatie in 3D op basis van fysieke afstand in 
perspectief over het beeld van de camera geplaatst worden.   
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de fysieke positie van de gebruiker, terwijl een augmented reality toepassing 

in de openbare ruimte informatie toevoegt die afhangt van die positie. 

Volgens Manovich ligt een belangrijke paradigmatische verandering bij de 

gebruiker zelf, die met behulp van telecommunicatie en smartphones steeds 

meer een mobiele gebruiker wordt. Deze augmented human verandert 

daarmee ook de ruimte die hij of zij gebruikt in een augmented space 

(Manovich 2005: p.17).  

 Zoals het internet niet langer gezien wordt als utopie en als ultieme vorm 

van democratie5, maar steeds meer onderdeel van het dagelijks leven is 

geworden, zo lijkt dat ook te gelden voor de belofte van virtuele omgevingen. 

Nieuwe media lijken hoe langer hoe meer ingebed in de dagelijkse gang van 

zaken en geïncorporeerd in ons leven. We gebruiken de media functioneel om 

werk, onderzoek en sociaal contact te vergemakkelijken, of te ontspannen in 

virtuele omgevingen. We zijn hierbij niet op zoek naar een ‘andere’ wereld, 

maar verrijken de werkelijkheid met de media; letterlijk ‘augmenting reality’. 

Juist dit ingebed zijn van nieuwe media in het dagelijks leven, wijst op een 

logische stap van de belofte van virtual reality naar augmented reality en een 

eerste stap in de spatial turn binnen nieuwe media. 

 

 

2.2 Locative media: annoteren en gevolgd 

worden  

 

(...) locative media is about creating a kind of geospatial experience whose 

aesthetics can be said to rely upon a range of characteristics ranging from the 

quotidian to the weighty semantics of lived experience, all latent within the 

ground upon which we traverse. (Bleecker 2006: p.6) 

 

                                                        
5 Zo verscheen in 1996 ‘A Declaration of the Independence of Cyberspace’ van John 
Perry Barlow, met een pleidooi voor het internet dat beschermd moest worden tegen 
overheidsbemoeienis. Inmiddels is deze utopische voorstelling van het internet 
achterhaald, en wordt het grotendeels georganiseerd door machtige bedrijven zoals 
Google (Van Dijck 2009: p.863). 
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Een andere spatial turn binnen nieuwe media, komt door de opkomst van 

locative media. Hier vindt een schaalverschuiving plaats. Alhoewel locative 

media tot nog toe gebouwd en gebaseerd zijn op macro-infrastructuren, zoals 

het Global Positioning System (GPS), focussen de gebruikers zich met deze 

locatiebewuste media op de micro-schaal, namelijk op het lokale (McCullough 

2006: p.27).  

 Met locative media worden zowel de ‘locatiebewuste’ technologieën 

bedoeld als de toepassingen ervan. Voorbeelden van locative media 

technologieën zijn GPS, mobiele telefoons, draadloze laptops, Bluetooth, 

WiFi, RFID en andere systemen voor mobiele communicatie. Grofweg kan er 

een onderscheid gemaakt worden tussen twee soorten toepassingen van 

locative media. Enerzijds maken de technologieën het mogelijk om anderen 

te volgen of om zelf gevolgd te worden. Dit wordt tracing locative media 

genoemd. Anderzijds kunnen locative media ingezet worden om informatie 

aan locaties te koppelen, veelal met behulp van GPS en lengte- en 

breedtegraad coördinaten. Dit betreft annotive locative media (Tuters 2006: 

p.359). Beide toepassingen brengen de ruimte en het gebruik ervan op een 

nieuwe manier in kaart.  

Waar annotative locative media toepassingen tot doel hebben om locaties te 

demystificeren en te verduidelijken, daar proberen toepassingen die 

gebruikmaken van tracing, alledaagse handelingen te herwaarderen 

(Thielmann 2010: p.2-3). Zo kan een dagelijkse route met behulp van 

GPSdrawing6 worden vastgelegd op een plattegrond, waardoor onverwachte 

figuren en tekeningen ontstaan.  

 Hoewel locative media zich richten op specifieke locaties, zijn de 

toepassingen technisch gezien vaak nog steeds locatieonafhankelijk, zoals in 

het geval van applicaties voor smartphones. Zoals digitale media zelf niet 

digitaal zijn, maar de inhoud ervan, zo geldt dat ook voor locative media; de 

inhoud is locatiegericht (Thielmann 2010: p.2). Dit heeft te maken met een 

                                                        
6 Jeremy Wood startte in 2001 de website GPS drawing met persoonlijke routes en 
tekeningen, die gemaakt zijn met een door hem ontwikkeld GPS systeem. Met dit 
systeem kan al wandelend over de plattegrond van de fysieke ruimte ‘getekend’ 
worden. <http://gpsdrawing.com/> 
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belangrijke ontwikkeling met betrekking tot locative media, namelijk het 

geospatial web (Varnelis 2008: p.32). Op het internet wordt ‘plaatsloze’ 

informatie hoe langer hoe meer gekoppeld aan de bijbehorende geografische 

coördinaten, zoals een foto op Flickr die gelinkt is aan de plek waar de foto 

genomen is. 

Met behulp van smartphones voorzien van GPS of andere 

locatiebewuste apparaten, kan er met het geospatial web gecommuniceerd 

worden, om informatie over een specifieke locatie te verkrijgen. Door deze 

combinatie van het geospatial web met locative media ontstaat de 

mogelijkheid de wereld ter plekke te annoteren, en annotaties van anderen te 

lezen. Een applicatie als FourSquare biedt bezoekers van openbare ruimten 

als café’s, bioscopen en stations, de mogelijkheid om deze plekken van 

commentaar te voorzien, dat door anderen gelezen kan worden. Op deze 

manier kunnen gebruikers van de ruimte aanbevelingen doen. Tegelijkertijd 

kan men door ‘in te checken’ op een plek zijn positie kenbaar maken aan 

vrienden, waardoor ontmoetingen gestimuleerd worden. Volgens Kazys 

Varnelis wordt digitale media door dergelijke toepassingen hoe langer hoe 

meer geassocieerd met fysieke plekken, in plaats van met plaatsloze 

informatie (Varnelis 2008: p.33). 

 De speelse toepassingen van locative media in de stedelijke omgeving, 

wijzen volgens Anne Galloway op de utopische visies die locative media met 

zich mee brengt. Dit in tegenstelling tot de negatieve reacties die het 

soortgelijke ubiquitous of pervasive computing7 aanvankelijk met zich 

meebrachten (Galloway 2008: p.2). Immers, technologieën als GPS kunnen 

voor andere doeleinden worden gebruikt8. Ondanks het mogelijke misbruik 

van de technologieën en de eventuele inbreuk op privacy, wordt ubiquitous 

computing of locative media steeds meer alomtegenwoordig, zeker sinds 

mobiele telefoons met GPS ‘locatiebewust’ zijn. Volgens Malcolm McCullough 

                                                        
7 Ubiquitous of pervasive computing omschrijft de verschuiving van de desktop 
computer naar kleinere apparaten die door de ruimte zijn verspreid (Manovich 2005: 
p.6). 
 
8 De gegeven coördinaten die op smartphones via GPS worden verkregen, wijken 
enkele meters af van de werkelijkheid. Dit om de toepassing van smartphones voor 
terroristische doeleinden te voorkomen. 
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is het belangrijk om te experimenteren met nieuwe technologieën als locative 

media. Doordat mensen zich de technologie op een actieve manier eigen 

maken, ontstaan er goede, innovatieve, interessante en belangrijke 

toepassingen (McCullough 2006: p.27). Zo is er de Zipcar die het met behulp 

van GPS en een pasje met RFID chip voor stadsbewoners heel gemakkelijk 

maakt om ter plekke een auto te huren. Door dit innovatieve systeem is er op 

elke twintig stadsbewoners slechts één Zipcar nodig, terwijl de bewoners 

anders allemaal een eigen auto zouden bezitten.  

 Zoals bij het voorbeeld van de Zipcar, richten locative media toepassingen 

zich vaak op precies datgene waar een specifieke plek om vraagt. Daarbij 

wordt de geografische plek voorbij zijn instrumentele status als lengte- en 

breedtegraad coördinaat getild, naar het niveau van een existentiële, 

bewoonde en beleefde plek (Bleecker 2006: p.6).  

 

 

2.3 Een hybride openbare ruimte 

 

Whatever our desire for a “sense of place”, we seem destined to get “places with 

sense”. (McCullough 2006: p.29)  

 

De stedelijke openbare ruimte wordt hoe langer hoe meer een hybride ruimte. 

Hybride betekent letterlijk een nauwe vermenging van ongelijksoortige zaken, 

in dit geval een menging van de fysieke ruimte met virtuele ruimte. Door 

draadloze lokale netwerken als Wi-Fi, videocamera’s op straat en digitale 

informatie die steeds vaker aan specifieke locaties wordt gekoppeld, krijgt de 

ruimte vaak op onzichtbare wijze meerdere lagen. Informatie wordt zowel uit 

de fysieke ruimte geëxtraheerd – zoals in het geval van beveiligingscamera’s – 

als toegevoegd, zoals multimediale schermen die in de ruimte worden 

geplaatst. Door dit proces van extraheren en toevoegen van informatie, 

verandert de ruimte volgens Lev Manovich in een dataspace. De stad wordt 

een spanningsveld tussen een gecontroleerde ruimte – denk aan alle 

beveiligingscamera’s – en een speelse ruimte, waar de gebruikers van de stad 
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met behulp van nieuwe locative media kunnen experimenteren met de 

‘hybriditeit’ van de stedelijke openbare ruimte9.  

 In deze hybride openbare ruimte heerst nieuwe ruimtelijke logica; door de 

toegevoegde digitale informatie bevat de ruimte meer dan drie dimensies, en 

kan ze volgens Manovich niet langer worden gevat in het panoptische 

model10, dat georganiseerd is volgens de lijnen van het zicht. In plaats van 

met de oppositie zichtbaar/onzichtbaar, kan de nieuwe ruimtelijke logica het 

best worden begrepen aan de hand van ‘velden’ die een bepaalde waarde 

hebben, zoals de sterkte van het telefoonbereik op een bepaalde plek 

(Manovich 2005: p.5-9).  

 Volgens Mike Crang is een hybride ruimte een intelligente omgeving die 

zich manifesteert aan de randen van ons bewustzijn, en zich niet gedraagt als 

een passieve achtergrond, maar actief ons dagelijks leven organiseert (Crang 

2007: p.789). Belangrijk is het om te beseffen dat de toegevoegde ‘lagen’ van 

informatie in de openbare ruimte doorgaans onzichtbaar zijn, en dus aan het 

oog van de gebruikers van de ruimte worden onttrokken. Denk hierbij aan de 

verborgen camera’s op het station, of onzichtbare draadloze netwerken. 

Volgens Assia Kraan moeten mensen hun ruimtelijk concept actief bijstellen, 

om de huidige publieke ruimte beter te kunnen begrijpen en om er beter te 

functioneren. De hybride ruimte is voortdurend in beweging door de 

wisselwerking tussen fysieke, sociale, mentale en virtuele ruimte (Kraan 

2006: p.39-40).  

 In 1996 schreef Manuel Castells in The Rise of the Network Society over 

de informatiesamenleving en de opkomst van flexibele sociale netwerken11. In 

zijn boek maakt hij een strikt onderscheid tussen twee ruimtelijke logica’s, 

namelijk die van de materiële of fysieke plaatsen en plekken, de ‘space of 

                                                        
9 Scott McQuire maakt een onderscheid tussen control space en ludic space waardoor 
de stedelijke openbare ruimte wordt gekenmerkt. Deze ‘ruimten’ zorgen voor een 
interessant spanningsveld. (McQuire 2010) 
 
10 Het panoptische model is gebaseerd op het Panopticon van Jeremy Bentham en 
beschreven door Michel Foucault (Foucault 1975: p.270-313). Het Panopticon is een 
gevangenis waar de gevangenen te allen tijde vanuit het midden in de gaten kunnen 
worden gehouden door de gevangenisbewaarder, die de gevangenen zelf niet kunnen 
zien. De ruimte is hier georganiseerd volgens de lijnen van het zicht.   
11 Castells, Manuel. The Rise of the Network Society, Oxford: Blackwell Publishers, 
1996. 
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place’, en de logica van de immateriële stromen van informatie, 

communicatie, diensten en kapitaal, de ‘space of flows’ (Kluitenberg 2006: 

p.9). Deze ruimtelijke logica’s zijn geheel a-symmetrisch: de space of place is 

duidelijk gelokaliseerd en verbonden met lokale geschiedenissen, tradities en 

herinneringen, terwijl de space of flows volgens Castells principieel a-

historisch, plaatsloos en continu is. Behalve plaatsloos kan de space of flows 

ook tijdloos genoemd worden, omdat ze zich door alle tijdzones heen 

beweegt. Denk aan een e-mail die binnen minder dan een seconde de 

ontvanger aan de andere kant van de wereld bereikt. Castells bemerkt dat de 

beslissingen, die bijvoorbeeld economisch gerelateerd zijn, door een klein 

deel van de wereldbevolking in de space of flows worden genomen, terwijl de 

gevolgen van deze besluiten hoe langer hoe meer bepalend zijn voor het leven 

in de space of place. Hoewel Castells benadrukt dat het belangrijk is om 

bruggen te slaan tussen de beide soorten ruimten, om de samenleving te 

redden van een ‘schyzofrenie’, ontkent hij met zijn strikte scheiding tussen de 

ruimtelijke logica’s de toenemende ‘hybriditeit’ van de ruimte (Kluitenberg 

2006: p.9-10). De space of flows en space of place raken steeds meer 

verweven, juist door de opkomst van de door Castells genoemde netwerken. 

 Ook Kazys Varnelis wijst op de toenemende macht van netwerken. Ons 

dagelijks leven in de hybride ruimte wordt er volgens Varnelis zelfs geheel 

door bepaald. Door de wereldwijde verspreiding van de mobiele telefoon en 

toegang tot het internet – ook in ontwikkelingslanden – worden de 

technologische netwerken steeds alledaagser, mobieler en beter toegankelijk. 

Het netwerk zorgt voor veranderingen in ons concept van ruimte, omdat 

specifieke locaties aan een ‘mondiaal continuüm’ worden gekoppeld, en 

daarmee ons denken over afstanden wordt bijgesteld. Het is volgens Varnelis 

dus een misvatting om de opkomst van het netwerk te zien als een puur 

technologische verandering; het alomtegenwoordige netwerk brengt ook 

culturele, maatschappelijke en politieke gevolgen met zich mee12 (Varnelis 

2008: p.15). Met behulp van netwerken vindt er vaak een verdubbeling van de 

                                                        
12 De ongelimiteerde verspreiding van informatie via netwerken werpt soms felle 
(politieke) discussies op, zoals gevoelige overheidsinformatie die sinds 2007 door de 
klokkenluiderswebsite WikiLeaks verspreid wordt. Ook grote culturele verschuivingen, 
zoals de verspreiding van muziek en films, zijn te wijten aan de netwerken. 
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ruimte plaats, bijvoorbeeld bij live uitzendingen op televisie. Denk 

bijvoorbeeld aan de jaarlijkse dodenherdenking op de Dam, waarbij een groot 

deel van de Nederlandse bevolking televisie kijkt, en zo ‘dezelfde’ ruimte deelt 

als de mensen die werkelijk op het plein in Amsterdam staan. De fysieke stad 

kan tegelijkertijd ook als medium en zelfs als communication device worden 

opgevat (Abler 1970: p.11).  De stad kan gelezen worden, door haar te voet – 

als flâneur of flâneuse – of met de fiets of auto ‘door te bladeren’, zoals 

browsen op het internet.  

 Nu al kunnen we spreken van een heel nieuwe ruimtelijke logica, maar 

volgens Varnelis zijn we op weg naar een werkelijkheid waar we ons maar 

gedeeltelijk bewust van kunnen zijn. We hebben slechts toegang tot enkele 

‘lagen’ in de hybride ruimte, zoals bepaalde data en netwerken. Door de 

toegankelijke lagen zichtbaar te maken, kunnen we de ‘nieuwe’ ruimte en 

haar logica beter leren begrijpen. Nieuwe toepassingen die worden geschaard 

onder locative media en augmented reality bieden hier mogelijkheden toe.  

 De hybride ruimte kan ook op een andere manier gedefinieerd worden. 

Adriana de Souza e Silva wijdt het bestaan van de hybride ruimte aan de 

opkomst van de mobiele telefoon. Volgens haar zijn hybride ruimtes mobiele 

ruimtes, die worden gecreëerd door de constante beweging van gebruikers 

door de openbare ruimte, die kleine apparaten als smartphones met zich mee 

dragen. Apparaten die altijd verbonden zijn met het internet en met andere 

gebruikers. Mobiele telefoons kunnen we met alle tegenwoordige functies het 

beste zien als draagbare microcomputers, die zijn ingebed in de publieke 

ruimte. Ze kunnen immers meer dan alleen het overbrengen van geluid 

tussen twee toestellen. De apparaten veroorzaken een meer dynamische 

relatie met het internet; het is nu mogelijk om het internet tijdens dagelijkse 

activiteiten en buitenshuis te gebruiken. Daardoor kan er volgens De Souza e 

Silva geen onderscheid meer worden gemaakt tussen fysieke en digitale 

ruimte, die samen opgaan in de hybride ruimte (De Souza e Silva 2006: 

p.262).  

 Gebruikers van een smartphone zijn tegelijkertijd verbonden én mobiel. 

Door een internetverbinding thuis was het voor ondernemers al mogelijk om 

in een kantoor aan huis te werken, maar nu kan elke plek in de openbare 
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ruimte een werkplek zijn. Deze verovering (of herovering) van de publieke 

ruimte door de mobiele gebruiker is tweeslachtig. Aan de ene kant is het vaak 

de vraag ‘waar’ de verbonden gebruiker zich nu werkelijk bevindt. De media 

worden weliswaar gebruikt in de publieke ruimte, maar privatiseren 

tegelijkertijd de ruimte van de gebruiker, die zijn aandacht richt op de 

‘mediaruimte’. Door het mediagebruik ‘re-territorialiseert’ en verovert men 

op deze manier zijn eigen ruimte in de publieke ruimte (Holmes 2007: p.7). 

De fysieke ruimte wordt zo een transitieruimte en slechts een decor 

waarbinnen interactie met netwerken plaatsvindt. Denk bijvoorbeeld aan een 

treincoupé waar telefoongesprekken en communicatie via mobiele netwerken 

met anderen plaatsvinden, terwijl contact met een medereiziger zeldzamer 

wordt. De mediaruimte die ontstaat door het constant op gang houden van 

een conversatie met bekenden, wordt ook wel opgevat als een ‘telecocoon’. 

Intimiteit wordt zo op afstand gecreëerd en privé ontmoetingen worden in de 

publieke ruimte tot stand gebracht (Varnelis 2008: p.22). Zo dringt het 

persoonlijke steeds verder door in het publieke domein. Een privé-ruimte 

ontstaat niet langer door het afbakenen van een fysieke ruimte, maar door 

toegang tot bepaalde netwerken, waardoor het probleem van afstand wordt 

overwonnen. Mobiele telefoons worden daarom ook wel ‘territory machines’ 

genoemd (Fujimoto 2005: p.10).  

 Wanneer we een ruimte begrijpen als een ‘gepraktiseerde plaats’13, dan is 

de mediaruimte – zoals die van het telefoongesprek – net zo ‘echt’ te noemen 

als de fysieke verblijfplaats. Zo wordt er door het kijken naar hetzelfde 

televisieprogramma door de kijkers een gedeelde ruimte geconstrueerd. 

Letterlijk gebeurt dit bijvoorbeeld door in te loggen in een ‘chatroom’. Omdat 

fysieke ruimte, zoals in de stad, voortdurend aan verandering onderhevig is 

en de ruimte door gebruikers zelf doorkruist wordt, kan een virtuele ruimte 

zelfs als stabieler en meer vertrouwd worden opgevat (Holmes 2007: p.8).  

Echter, de toenemende mobiliteit van de verbonden gebruiker werkt ook de 

andere kant op. Door GIS (geospatial information systems) heeft dezelfde 

                                                        
13 Zoals omschreven door Michel de Certeau in The Practice of Everyday Life (de 
Certeau, 1984) 
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gebruiker de mogelijkheid om meer betekenis aan de (fysieke) openbare 

ruimte te geven, door de ruimte te annoteren en van informatie te voorzien, 

zoals met mobiele applicaties als FourSquare14. QR (quick response) codes 

die hij op straat tegenkomt kan hij scannen met zijn smartphone waardoor hij 

via het web geïnformeerd wordt over de specifieke plek. De smartphone 

applicatie SITUATIONIST maakt van de openbare ruimte een speelveld, 

gebaseerd op het werk van de situationisten in de jaren ’50 en ’60 15. Via GPS 

kun je anderen die de applicatie ook hebben geïnstalleerd lokaliseren, en 

vragen een opdracht uit te voeren zoals ‘zwaai naar mij’ of ‘zeg dat ik er 

vandaag goed uit zie’. Locative media applicaties als FourSquare en 

SITUATIONIST proberen de hybride ruimte te benutten om sociaal contact 

en omgevingsbewustzijn te bevorderen.  

 

 

2.4 Richting a-whereness? 

 

- “What do you consider the largest map that would be really useful?” 

- “About six inches to the mile.” 

- “Only six inches!” exclaimed Mein Herr. “We very soon got to six yards to the 

mile. Then we tried a hundred yards to the mile. And then came the grandest idea 

of all! We actually made a map of the country, on  the scale of a mile to the 

mile!” 

- “Have you used it much?” I enquired. 

- “It has never been spread out, yet,” said Mein Herr: “the farmers objected: they 

said it would cover the whole  country, and shut out the sunlight! So we now use 

the country itself, as its own map, and I assure you it does  nearly as 

well.” (Carroll: 1939 (1893) p.556-557) 

 

                                                        
14 FourSquare (Naveen Selvadurai, 2009-2011) is een applicatie voor smartphones 
waarop gebruikers live de verblijfplaats van vrienden kunnen zien, en informatie over 
bezochte plekken – zoals een restaurant – met anderen gedeeld kan worden. 
 
15 Ook de situationisten wilden de stad op een nieuwe manier ontdekken door uit 
dagelijkse routines te stappen, rond te dolen en zich mee te laten voeren door de 
ruimte zelf; de praktijk van detournement en dérive (Tuters 2006: p.359) 
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‘With the digital ubiquity of mapping we are literally entering a “new territory” 

that is so new that it bears almost no resemblance with what was called before 

with that name.’ (Latour: 2010, p.5) 

 

Zoals in de vorige paragrafen is beschreven, bieden locative media en 

augmented reality, in combinatie met mobiele media zoals smartphones, de 

mogelijkheid om de hybride ruimte beter te begrijpen en informatie over de 

openbare ruimte op locatie te lezen en toe te voegen. Het probleem van de 

landkaart die Lewis Carroll in 1893 beschreef – ‘on the scale of a mile to the 

mile’ – lijkt daarmee overwonnen. Met behulp van geo-annotatie kunnen we 

inderdaad de ruimte zelf als zijn eigen plattegrond gebruiken. Deze fictieve 

plattegrond bestaat uit alle informatielagen die aan de ruimte worden 

toegevoegd, en die we een voor een kunnen lezen. 

 De ‘territory machines’ (of mobiele telefoons) die oorspronkelijk privé 

ruimtes in de publieke ruimte afbakenden, kunnen nu ook worden ingezet om 

de fysieke ruimte te ‘verrijken’ met informatie. Met behulp van een 

smartphone worden onzichtbare netwerken zichtbaar, zoals in het geval van 

WiFi. Met dezelfde smartphone krijgt de fysieke openbare ruimte nieuwe 

functies en betekenissen. De gebruiker kan zowel gevolgd worden (tracing 

locative media) als de ruimte waarin hij zich begeeft van informatie voorzien 

en betekenis geven (annotative locative media). Op deze manier kan de 

gebruiker zich bewust worden van de ‘hybriditeit’ van de ruimte en van zijn 

eigen positie daarin. Volgens Thielman zorgt dit voor een nieuwe ‘locatie-

bewuste’ generatie, die vertrouwd is met het feit dat waar je je ook op aarde 

bevindt, correspondeert met een lengte- en breedtegraadcoördinaat. Hierdoor 

ontstaat een herwaardering voor plaatselijkheid (Thielman 2010: p.2). De 

nieuwe generatie wordt gekenmerkt door een hoge mate van a-whereness 

(Thrift 2008: p.166). Deze generatie kan met hulp van mobiele media als de 

smartphone bijdragen aan een nieuw soort collectief geheugen. Ook hier 

vindt d0or het veranderde gebruik van de mobiele telefoon een spatial turn 

plaats. Waar de mobiele telefoon als ‘territory machine’ een onderdompeling 

in de (virtuele) mediaruimte – zoals die van het telefoongesprek – 
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veronderstelt, kan de smartphone met locative media en augmented reality 

toepassingen nu worden ingezet om een ‘augmented space’ te creëren.   

 Echt interessant wordt het als gebruikers van de hybride ruimte zich niet 

alleen bewust worden van de publieke ruimte, maar ook actie ondernemen en 

zich verantwoordelijk voelen voor de ruimte, of haar actief in kaart brengen. 

Zo is er de applicatie Verbeterdebuurt16 voor de smartphone, waar gebruikers 

op een plattegrond van hun buurt problemen en ideeën over specifieke 

locaties kunnen doorspelen aan hun gemeente. Wanneer een gebruiker een 

plek op de kaart van de buurt annoteert wordt deze informatie direct naar de 

gemeente gestuurd. Wanneer tien andere gebruikers via de applicatie 

aangeven het eens zijn met een idee of aangekaart probleem van een ander, 

onderneemt de gemeente actie. Zo wordt democratie op kleine schaal 

bevorderd en de afstand tussen de gemeente en haar bewoners verkleind.  

 Andere applicaties maken de gebruiker bewust van specifieke locaties 

door informatie over de geschiedenis van een plek te geven.  Ook hier speelt 

het annoteren van de ruimte een grote rol. Bovendien kunnen gebruikers, 

zoals bij Verbeterdebuurt, zelf hun verhalen en geschiedenissen aan locaties 

koppelen. Voordat vier voorbeelden van dit soort applicaties worden 

onderzocht, is het nodig om te kijken naar een andere ontwikkeling die 

enigszins parallel loopt aan de omschreven spatial turn en hier gedeeltelijk 

mee samenhangt; de ontwikkeling van het digitale archief.  

                                                        
16 Verbeterdebuurt is een Layar applicatie die gebruikmaakt van augmented reality 
en GPS (TABworldmedia.com, 2009) 
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3. De stad als archief: bouwen 

aan een collectief geheugen 

 

3.1 Het digitale archief 

 

We do not live in a society that uses digital archives, we live in an 

information society that is a digital archive. Understanding the world 

means understanding what digital databases can or cannot do.  

(Brouwer 2003: p.6) 

 
Waar men vroeger bij het schrijven van een scriptie uren doorbracht in 

verschillende bibliotheken en het vinden van de juiste informatie een hele 

opgave was, heeft men nu meestal genoeg aan een computer met 

internetverbinding. De digitalisering van informatie heeft de manier waarop 

wij met informatie omgaan drastisch veranderd. Het digitale archief wordt 

gekenmerkt door flexibiliteit en instabiliteit. Denk hierbij aan het altijd 

veranderlijke en in ontwikkeling zijnde internet. Deze kenmerken zijn een 

probleem voor het ‘klassieke archief’ zoals de bibliotheek, waar alles op 

alfabetische volgorde of via indexen inzichtelijk en opzoekbaar moest worden 

gemaakt. Al in 1945 probeerde Vannevar Bush met zijn ontwerp van de 

Memex17 een meer flexibele manier van archiveren te ontwikkelen, die 

gebaseerd was op de menselijke intuïtie en manier van denken. Dit intuïtief 

zoeken lijkt gerealiseerd te zijn met zoekmachines als Google waar we naar 

believen termen of hele zinnen in kunnen voeren om informatie op het 

internet te vinden18. De flexibiliteit en instabiliteit die het digitale archief 

kenmerken, zijn technische kwaliteiten geworden, in plaats van een 

probleem.  

 Mediatheoreticus Wolfgang Ernst schrijft in ‘Van archiefruimte naar 

archieftijd’ dat het archief een universele metafoor is geworden voor alle 

                                                        
17 Bush, Vannevar. ‘As We May Think.’ Atlantic Monthly, juli 1945. 
18 Door het toevoegen van metadata aan informatie, zoals zoektermen (tags) wordt 
informatie op het internet zoekbaar gemaakt. 
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vormen van opslag en geheugen. In het digitale tijdperk worden 

gelokaliseerde en statische herinneringen vervangen door dynamische en 

tijdelijke vormen van opslag in de vorm van streaming media, zoals video’s 

op YouTube. De nadruk komt hoe langer hoe meer te liggen op culturele 

overdracht in plaats van opslag. Het archief wordt volgens Ernst daarom 

letterlijk ‘gemetaforiseerd’ – metafoor komt namelijk van het Oudgriekse 

woord voor ‘overdragen’ (Ernst 2004: p.48-49). Een klassiek archief, met 

dossiers en documenten, wordt gekenmerkt door de opslag van data: het 

registreert, maar vertelt geen verhalen. De stukken in het archief krijgen 

alleen een betekenisvolle samenhang door secundaire verhalen, waarin 

elementen uit het archief gecombineerd worden en in een context geplaatst. 

Juist in de terughoudendheid van het registrerende klassieke archief, 

weerspiegelt de werkzaamheid van het heden volgens Ernst, waarin ‘eerder 

gerekend dan verteld wordt’. Met de digitalisering van het archief, wordt de 

vaste opslagplek van het statische gelokaliseerde archief meer en meer 

vervangen door een dynamische tijdgebonden opslag. Dit tijdelijke archief 

wordt de topologische plek van een constante dataoverdracht (Ernst 2004: 

p.50). Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gigantische videoarchief van 

YouTube. Door netwerken valt volgens Ernst het ultieme criterium van het 

archief weg, namelijk dat het gescheiden is van het feitelijke gebruik (en de 

interpretatie) ervan: ‘het klassieke archivale geheugen was nooit interactief, 

maar documenten in een genetwerkte ruimte blijven open voor feedback van 

gebruikers’ (Ernst 2004: p.50). Het internet genereert volgens Ernst een 

nieuwe ‘herinneringscultuur’: de herinnering is niet langer op specifieke 

plekken gelokaliseerd, wordt via andere manieren dan traditionele indexen 

opgeroepen, en is in tegenstelling tot veel klassieke archieven vrij 

toegankelijk. Op deze wijze verandert het archief van een instantie voor het 

omzetten van tijd (geschiedenis) in ruimte, naar een instantie waarin 

dynamische processen tijdelijk worden geordend (Ernst 2004: p.50). Het idee 

van het archief is in het digitale tijdperk een anachronistische, hinderlijke 

metafoor geworden volgens Ernst. De oude regel dat alleen datgene wat is 

opgeslagen, kan worden gelokaliseerd is niet langer van toepassing (Ernst 

2004: p.51). Bovendien wordt er volgens Ernst een nieuw type geheugen 
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gegenereerd, omdat niet alleen tekst, maar ook beeld en geluid onderdeel 

uitmaken van het digitale archief. Juist vanwege deze verschillende soorten 

media die deel uitmaken van het digitale archief en de toegankelijkheid, 

verandert de betekenis van het concept ‘archief’, zoals Ernst beschrijft.  

 Joke Brouwer benadrukt dat we niet zozeer in een samenleving verkeren 

die gebruik maakt van digitale archieven, maar dat we inmiddels kunnen 

stellen dat de informatiesamenleving een digitaal archief is (Brouwer 2003: 

p.6). We kunnen dit vergelijken met de space of flows van Manuel Castells, 

die hoe langer hoe meer invloed uitoefent op de space of place19. Het wordt 

steeds belangrijker om te begrijpen hoe digitale archieven werken en wat er al 

dan niet wordt opgeslagen. Zo wordt er op het internet in ruil voor diensten 

veel persoonlijke informatie opgeslagen zonder dat men daar stil bij staat20. 

 Lev Manovich onderzoekt het archief als vorm, en merkt op dat het 

archief of  de database in het digitale tijdperk onze primaire vorm van 

culturele expressie is geworden. Waar de roman en de film verhalen vertellen, 

verkiezen nieuwe media objecten de database als vorm: ze hebben geen begin 

of einde, en kennen geen (thematische) volgorde. Nieuwe media objecten zijn 

vaak collecties van losse entiteiten die ieder even veel betekenis bezitten. 

Denk hierbij aan surfen op het internet, waar we via hyperlinks of zoektermen 

de ene na de andere website bezoeken, zonder dat daar een duidelijke 

structuur in zit. Interessant is dat digitale archieven syntagmatische en 

paradigmatische21 relaties omdraaien. In een zin, een verhaal of een film is 

het syntagmatische datgene wat expliciet is, en het paradigmatische de set 

van alternatieven waaruit gekozen had kunnen worden, maar wat afwezig is. 

Zo is de wereld in een film die buiten het beeld valt en die we er al kijkend 

onbewust bij denken paradigmatisch. Bij een database is nu juist dit 

paradigmatische, namelijk de hele set aan mogelijkheden, expliciet geworden, 

terwijl het syntagmatische virtueel blijft (Manovich 2002: p.203).  

                                                        
19 Zie hiervoor hoofdstuk 2.3 
 
20 De film I Love Alaska laat de zoektermen van een internetgebruiker zien. 
 
21 Lev Manovich verwijst met paradigmatische en syntagmatische elementen naar de 
tekenleer of semiologie van Ferdinand de Saussure, die later werd uitgewerkt door 
Roland Barthes (Manovich 2002: p.202) 
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De structuur die we al navigerend zelf in het digitale archief vinden, is in feite 

onecht en niet in het archief zelf aanwezig. Manovich benadrukt dat we 

ondanks de dominerende databasevorm in nieuwe media toch op zoek blijven 

naar een verhaalstructuur. Zo worden databases verpakt in interactieve 

verhalen en willen we het liefst dat nieuwe media objecten verhalen vertellen 

op een manier die we eerder nog niet kende (Manovich 2002: p.208). Een 

interessant voorbeeld vindt Manovich de film Man With A Movie Camera van 

Dziga Vertov uit 1919. Deze film bestaat uit een catalogus van filmbeelden, 

een archief, maar is tegelijkertijd niet objectief of statisch maar dynamisch en 

subjectief. Volgens Manovich bewerkstelligt Vertov hier iets waar nieuwe 

media ontwerpers nog veel van kunnen leren, namelijk het samensmelten van 

een archief en een verhaalstructuur in een nieuwe vorm (Manovich 2002: 

p.212). Toepassingen die gebruik maken van locative media en augmented 

reality, en een archief aan locatiegebonden informatie opslaan, lijken een 

dergelijke hybride vorm mogelijk te maken. In hoofdstuk vier worden vier van 

dit soort toepassingen verder onderzocht.   

 

 

3.2 Een collectief geheugen 

 

Het digitale archief, met het internet als grootste meta-archief, kan in 

letterlijke zin worden opgevat als een collectief geheugen. Een belangrijke 

eigenschap van het digitale archief is namelijk dat de gebruikers van het 

archief, zeker sinds het Web 2.022, zelf kunnen bijdragen aan de inhoud en de 

ordening ervan. Volgens Arjun Appadurai is het archief gedemocratiseerd en 

gedecentraliseerd, omdat ‘niet-officiële’ gebruikers toegang hebben tot online 

archieven op het internet en zelf digitale archieven kunnen aanleggen of 

aanvullen. Door deze ontwikkeling wordt de relatie tussen het menselijk 

geheugen en het archief volgens Appadurai ‘gedenaturaliseerd’: de structuur 

van het geheugen van de gebruiker verandert door de ongekende capaciteit 

                                                        
22 Zie voetnoot 1 
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van het digitale archief. Tegelijkertijd verandert de structuur van het archief 

door, net zoals het menselijk geheugen, op een associatieve manier te werken, 

omdat gebruikers de informatie voorzien van metadata en tags (Appadurai 

2003: p.6). Terwijl user-generated archieven als YouTube en Flickr steeds 

minder fysieke ruimte innemen, hebben ze een steeds grotere invloed op de 

manier waarop we onze persoonlijke herinneringen en identiteiten 

structureren. Men zou zelfs kunnen zeggen dat het dagelijks leven steeds 

meer via het archief geleefd wordt, in plaats van er in wordt opgeslagen (Gane 

2008: p.82). Terwijl we ‘tweets’ via Twitter sturen, foto’s op Facebook 

plaatsen en een blog bijhouden, archiveren we onszelf voortdurend. Het 

digitale archief bevat steeds meer persoonlijke informatie en verandert 

sociaal contact intrinsiek door middel van sociale netwerken. Digitale 

archieven zijn dus zowel geïndividualiseerd als gemeenschappelijk. De 

verhouding tussen wat publiek en privé is verschuift telkens weer.  

Mike Featherstone ziet het digitale archief als een ‘stad van data’, waar alle 

culturele rijkdom wordt achtergelaten en op elk moment elk document 

bekeken kan worden  (Featherstone 2000: p. 165-166). In deze ‘stad’ vinden 

voortdurend sociale ontmoetingen plaats.  

 Het opslaan van gegevens en data is – zoals we al bij Lev Manovich zagen 

– iets anders dan het schrijven van verhalen. Abdelmajid Hannoum 

onderscheidt de praktijk van het archiveren van dat van geschiedenis 

schrijven; waar de geschiedenis kennis produceert en een ‘waar’ verhaal 

vertelt, is een archief een collectie van data die bestaat uit een veelheid aan 

stemmen en bronnen. Hannoum noemt dit ook wel een ‘polyfonisch archief’ 

(Hannoum 2005: p.123-137). Het internet kan als zo’n polyfonisch archief 

worden opgevat. Tegelijkertijd kunnen we stellen dat het digitale archief wel 

degelijk geschikt is om ‘ware’ of wetenschappelijke informatie in op te slaan, 

terwijl deze informatie op een gezamenlijke manier wordt verkregen en 

gecontroleerd. De succesvolle internet encyclopedie Wikipedia, die net zo 

betrouwbaar blijkt te zijn als de Encyclopedia Brittanica, is hiervan het beste 

voorbeeld. 

 Volgens Appadurai zorgen de nieuwe mogelijkheden van het digitaal 

archiveren ervoor dat een willekeurige gebruiker zelf kan kiezen hoe een 
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archief gevormd wordt, in plaats van instituties als de overheid. Een archief 

kan bestaan op het niveau van de woonomgeving, de samenleving of andere 

groepen die niet gebaseerd zijn op demografie. Tegelijkertijd kan een digitaal 

archief volgens Appadurai fungeren als basis voor een collectief geheugen. We 

staan volgens hem aan de vooravond van een nieuw tijdperk, waar het archief 

en het collectieve geheugen elkaar wederzijds vormen en de oude gap tussen 

wat aanvankelijk wel en niet binnen het collectieve geheugen hoorde, 

overschreden wordt (Appadurai 2003: 18). Persoonlijke archieven – denk aan 

video’s in de privé-sfeer die aan de database van YouTube worden toegevoegd 

– worden publiek gemaakt en onderdeel van het collectieve geheugen 

naarmate ze meer ‘hits’ krijgen, dat wil zeggen, vaak bekeken worden en 

populair zijn. Wat binnen het collectieve geheugen valt, wordt in het tijdperk 

van het digitale archief dus niet langer bepaald door een institutie die een 

zeker canon voorschrijft. 

 Dat maakt digitale archieven tot bijzondere archieven. Enerzijds zijn het 

geen archieven in de klassieke zin van het woord. Ze zijn openbaar en werken 

op een associatieve  manier, bevatten een veelheid aan (niet-officiële) 

stemmen, bestaan niet langer uit slechts feitelijke of relevante informatie die 

wordt gecensureerd, maar vooral ook uit persoonlijke uitingen. Een digitaal 

archief kan aan de andere kant geen collectief geheugen genoemd worden, 

omdat dit een dominant en vaststaand discours veronderstelt. Het digitale 

archief kan wellicht het best begrepen worden als een nieuw soort dynamisch 

collectief geheugen.  

 

 

3.3 De stad als polyfonisch archief 

 

De informatie die in digitale archieven wordt opgeslagen kan worden 

gekoppeld aan specifieke locaties, zoals in het geval van het geospatial web23. 

Interessant is om te kijken hoe de stedelijke openbare ruimte met behulp van 

                                                        
23 Zie hiervoor hoofdstuk 2.2 
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locative media en augmented reality gebruikt kan worden als een dynamisch 

archief. Zoals we zagen bij de applicatie Verbeterdebuurt, kan een toepassing 

voor de smartphone worden ingezet om de openbare ruimte in kaart te 

brengen en te annoteren met locatiespecifieke informatie.  

 Tuters, Refsland en Cooley wijzen erop dat dit soort collaborative 

cartography een potentiële crisis vormt voor gebieden die aanvankelijk door 

één dominant discours, maar nu ook door amateurs kunnen worden 

omschreven. Omdat een potentiële massa aan stemmen verhalen over iedere 

plek kan vertellen, ontstaat er een nieuw soort ecosysteem volgens Tuters, 

Refsland en Cooley. Een ecosysteem dat een gedecentraliseerde visie over 

cultureel erfgoed produceert (Refsland 2007: p.413). Locative media 

koppelen de geschiedenis(sen) van de stad, die zijn opgeslagen in digitale 

archieven, aan specifieke locaties waardoor een nieuwe vorm van ‘virtueel 

erfgoed’ ontstaat. De toegang tot dit virtuele erfgoed is niet gebonden aan een 

locatie of tijdstip; via het internet of toepassingen op smartphones kan het 

virtuele erfgoed altijd en overal worden bezocht. Een vraag met betrekking tot 

dit virtuele erfgoed is in hoeverre de digitale archieven die er aan ten 

grondslag liggen werkelijk ‘polyfonisch’ zijn. Wellicht zijn er stemmen van 

bepaalde  groepen of instanties die domineren. Anderzijds kan de vraag 

worden gesteld in hoeverre persoonlijke geschiedenissen (betrouwbare) 

geschiedschrijving genoemd kan worden. In het volgende hoofdstuk worden 

vier applicaties voor de smartphone die met behulp van locative media en 

augmented reality van de stad een digitaal archief maken – met deze vragen 

in het achterhoofd – onderzocht. 
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4. Amsterdam geannoteerd: 

mobiele applicaties  
 

Om te onderzoeken hoe met behulp van locative media en augmented reality 

in Amsterdam aan een collectief geheugen wordt gebouwd, worden hier vier 

recente en innovatieve mobiele applicaties geanalyseerd. Al navigerend door 

de stad leert de gebruiker over de geschiedenis van specifieke plekken, of kan 

de gebruiker zijn of haar eigen verhalen of beelden aan locaties koppelen. 

Belangrijk is dat de fysieke ruimte in de applicaties niet fungeert als decor, 

maar onderwerp van de toepassing is. Vier applicaties die elk op een heel 

eigen manier bijdragen aan een specifiek archief over Amsterdam zijn Urban 

Augmented Reality (NAi/ARCAM 2010), 7scenes (7senes 2007), Oneindig 

Noord-Holland (Triptic BV 2011) en streetARt (MOB 2011).  

 

 

4.1 Urban Augmented Reality  

 

In 2011 bracht ARCAM in 

samenwerking met NAi de 

Amsterdamse versie van Urban 

Augmented Reality (UAR) uit, 

een applicatie voor de 

smartphone waarmee 3D-

architectuurmodellen over de  

  live-feed van de camera gelegd worden. Wanneer je bijvoorbeeld op de 

Dam in Amsterdam staat en je camera richting de Bijenkorf richt, kun je zien 

wat hier vroeger stond, of doorklikken naar bouwtekeningen of informatie 

over de architect. Op deze manier kun je op een driedimensionale manier zien 

welke gebouwen er waren, welke er gaan komen en wat er geweest had 

kunnen zijn. Tegelijkertijd biedt de applicatie een plattegrond waar veel 

afb. 3 
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informatie en geschiedenissen van bepaalde gebouwen te vinden zijn. De 

applicatie is naast in Amsterdam ook in Rotterdam en Den Bosch te 

gebruiken. Dit jaar volgen Utrecht en Den Haag en de komende jaren zal de 

applicatie worden uitgebreid met meer steden. 

 Urban Augmented Reality maakt gebruik van Layar, een platform dat 

locative media en augmented reality combineert. Met behulp van het GPS 

systeem in smartphones kan de applicatie virtuele objecten op de juiste 

afstand – want gekoppeld aan lengte- en breedtegraad coördinaten – over de 

live-feed van de camera plaatsen, waardoor de gebruiker door het scherm van 

zijn smartphone ‘heen’ kan kijken, terwijl er informatie en objecten over de 

werkelijkheid zijn geplaatst. Juist door de combinatie van het GPS systeem 

met de augmented reality software, is Layar heel geschikt om in de 

Amsterdamse openbare ruimte te gebruiken. Al navigerend kan de stad, die 

vol staat met interessante architectuur, opnieuw ontdekt worden. 

 Urban Augmented Reality is de eerste Layar applicatie in Nederland die 

gebruikmaakt van de mogelijkheid om driedimensionale virtuele objecten te 

tonen. De architectuurmodellen en alle informatie over gebouwen in 

Amsterdam, komen vooral uit het archief van ARCAM, Bureau Monumenten 

en Archeologie en het Stadsarchief Amsterdam. De makers van de applicatie 

zijn van plan om van Urban Augmented Reality een architectonisch 

Wikipedia te maken. De bedoeling is dat gebruikers over enige tijd zelf 

objecten kunnen toevoegen, zoals hun eigen huis, of andere bijzondere 

gebouwen. Tegelijkertijd zullen gebruikers elkaar kunnen corrigeren. Op deze 

manier wordt Urban Augmented Reality niet alleen een toepassing, maar ook 

een platform waar op gepubliceerd kan worden. 

 Zoals de applicatie nu is kun je in het beginscherm kiezen uit vijf opties. 

Via ‘AR view’ kun je – met behulp van Layar – kiezen uit driedimensionale 

modellen uit het verleden, het heden, de toekomst of ‘alternatief’, namelijk 

gebouwen die wel ontworpen zijn maar nooit zijn gebouwd. De tweede optie 

is een architectuurgids, waarin je kunt zoeken op namen van gebouwen, 

architecten en bouwstijlen die in de stad te vinden zijn. Via de optie ‘kaart’ zie 

je een plattegrond van Amsterdam waarop gebouwen gemarkeerd zijn 

wanneer er extra informatie beschikbaar is. Ook hier kun je kiezen tussen het 
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verleden, heden, de toekomst of ‘alternatief’. Ten slotte is er de optie ‘routes’ 

waar je audio tours door de stad kunt vinden. Zo zijn er momenteel 

uitgebreide wandelroutes beschikbaar door Amsterdam Noord, IJburg en het 

Oosterdokgebied.  

 Urban Augmented Reality is een laagdrempelige applicatie die makkelijk 

in het gebruik is. Door de toepassing van augmented reality voegt het 

letterlijk een nieuwe laag toe aan de stad. Als gebruiker schakel je steeds 

tussen de echte omgeving en het beeldscherm van je smartphone, waardoor je 

op een nieuwe en effectieve manier bewust wordt gemaakt van de 

geschiedenis of toekomst van een plek. De applicatie zorgt juist door deze 

laagdrempeligheid, het interessante beeld- en archiefmateriaal en het 

schakelen tussen de werkelijke omgeving en de toegevoegde informatie op het 

beeldscherm voor een ‘a-whereness’ van de architectuur in Amsterdam. Een 

interessante vraag is hoe Urban Augmented Reality zal functioneren wanneer 

het opengesteld wordt voor gebruikers om te publiceren. Het archief wordt op 

deze manier meerstemmig. Het toevoegen van driedimensionale modellen 

van gebouwen zal weggelegd blijven voor architectenbureaus en 

architectonische archieven. De informatie over de gebouwen die door 

particuliere gebruikers wordt toegevoegd, zal waarschijnlijk niet altijd correct 

zijn. Wanneer Urban Augmented Reality echter werkelijk verandert in een 

‘architectonisch Wikipedia’ met veel actieve gebruikers die elkaar verbeteren, 

kan de applicatie uitgroeien tot een heel interessant en werkelijk ‘polyfonisch 

archief’. 

 

 

4.2 7scenes 

 

Met 7scenes kun je zelf een route door de stad uitzetten door informatie in de 

vorm van tekst, beeld en video aan locaties in de stad te koppelen. Op deze 

manier kunnen geschiedenissen worden verteld en speurtochten of 

interactieve games worden uitgezet. De gebruiker van de applicatie kan ook 
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tochten van andere gebruikers of instanties openen, om de stad vanuit een 

bepaalde invalshoek te leren kennen.  

Om van de applicatie gebruik te kunnen maken, moet je een gebruikersnaam 

en wachtwoord aanmaken zodat je kunt inloggen. Op de website van 7scenes 

kun je zelf een ‘scene’ aanmaken of scenes van anderen bekijken. Wanneer je 

zelf een route aanmaakt geef je aan in welk genre de route valt, zoals 

‘sightseeing’ en of je de scene publiek of privé wilt maken. Wanneer je een 

privé scene maakt, kun je andere gebruikers uitnodigen om jouw route te 

openen. Vervolgens schrijf je het verhaal dat bij jouw route hoort, voeg je 

eventuele opdrachten toe die gebruikers op de plaats zelf kunnen uitvoeren 

(zoals een vraag over een bepaald gebouw), en voeg je op de plattegrond van 

Amsterdam foto’s, video’s, audiomateriaal en tekst toe om de route te 

verduidelijken.   

 Op de website vind je 

enkele ‘kanalen’ die meerdere 

uitgebreide scenes aan het 

archief hebben toegevoegd, 

zoals de Waag Society en het 

Amsterdam Museum. 

Particuliere gebruikers maken 

vooral veel interactieve 

speurtochten door een 

bepaald deel van de stad.  

 Wanneer je de applicatie op een smartphone opent, kun je kiezen uit 

‘featured’, ‘nearby’ en ‘invites’. Steeds vind je een lijst met scenes waar je er 

één uit kunt kiezen. In het eerste geval hebben de makers van de applicatie 

zelf interessante scenes voor je geselecteerd. Bij  ‘nearby’ vind je de scenes die 

op dat moment het dichtste bij je in de buurt liggen, en bij ‘invites’ een lijst 

met scenes waarvoor je door andere gebruikers bent uitgenodigd om ze te 

openen. 

 7scenes probeert als platform niet zozeer om een archief over Amsterdam 

te zijn, maar maakt het voor gebruikers mogelijk de stad op de meest 

uiteenlopende manieren te gebruiken. De gebruiker is vrij om de stad te 

afb.4 
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annoteren zoals hij wil, met behulp van audio, video, beeld en tekstmateriaal. 

Via de smartphone kunnen scenes alleen gelezen worden. Terwijl je een 

bestaande route van een scene loopt, kun je wel een foto of commentaar 

koppelen aan de coördinaten van de plek waar je je bevindt. Het is echter niet 

mogelijk om al lopend door de stad ter plekke een nieuwe scene te ontwerpen.  

Omdat 7scenes een heel open platform is, worden er zeer uiteenlopende 

routes gepubliceerd: van interactieve games tot educatieve routes voor 

basisscholen en van routes door creatieve bedrijventerreinen tot het 

ontdekken van Amsterdam via een ‘Rembrandt van Rijn route’.  In die zin is 

het een heel meerstemmig archief aan geannoteerde routes door de 

Amsterdam. Het kost echter enige moeite, tijd en inzicht om zelf een scene 

aan te maken. Vooral creatieve bedrijven zoals op het Westergasfabriek 

terrein en culturele instellingen als het Amsterdam Museum maken gebruik 

van het platform. Door de verschillende soorten invalshoeken van de scenes 

kun je je als gebruiker steeds op een andere manier bewust worden van en 

leren over (het zelfde stuk) Amsterdam. De betrouwbaarheid van de 

informatie die wordt geleverd verschilt per ontwerper van de scene. Zo levert 

het Amsterdam Museum heel uitgebreide en correcte informatie over de 

geschiedenis van locaties in Amsterdam, maar maken particuliere gebruikers 

soms scenes die minder serieus qua inhoud zijn, bijvoorbeeld wanneer ze een 

fictief spel door de stad maken. Door de optie ‘featured’ en omdat je als 

gebruiker een scene kan beoordelen met een aantal sterren, worden de meest 

interessante en kwalitatief goede scenes het makkelijkst door de gebruiker 

gevonden.  

 

 

4.3 Oneindig Noord-Holland  

  

Oneindig Noord-Holland is een verhalenplatform voor cultureel erfgoed. De 

provincie Noord-Holland probeert in samenwerking met musea, archieven, 

historici en regiocorrespondenten verborgen verhalen uit de provincie 

zichtbaar te maken. Collecties van musea, archieven en andere culturele 
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instellingen worden verbonden met verhalen van mensen uit de provincie 

zelf, om op een zo rijk mogelijke manier de geschiedenis van Noord-Holland 

een platform en context te geven.  

 Het hart van het project is de website, het centrale punt van het archief. 

Hier kun je een eigen profiel aanmaken waarmee je op de website kunt 

inloggen. Vervolgens is het mogelijk om eigen verhalen te plaatsen in het 

archief van Oneindig Noord-Holland. Ook kun je met een profiel 

commentaar geven op andere artikelen in het archief, een lijst met favoriete 

artikelen aanleggen en artikelen die niet in het archief thuis horen, zoals 

spam, als ‘niet ok’ beoordelen, waarna de medewerkers van Oneindig Noord-

Holland het artikel kunnen verwijderen om het archief ‘schoon’ te houden. 

Links naar webadressen van een eigen artikelen of verhalen van anderen, 

kunnen via Twitter, Facebook, Hyves of per e-mail met andere bekenden 

gedeeld worden. In de openbare ruimte is het archief ook aanwezig, in de 

vorm van QR codes die gescand kunnen worden met een smartphone en die 

verwijzen naar het archiefmateriaal op de website van Oneindig Noord-

Holland. Ook aan de gebruiker zonder smartphone is gedacht. Op veel 

verschillende plekken in de Noord-Hollandse openbare ruimte zijn codes te 

vinden die gesmst kunnen worden naar Oneindig Noord-Holland, waardoor 

je informatie over de specifieke locatie via sms naar je telefoon gestuurd 

krijgt.  

 Op de zoekmachine op de website kun je zoeken naar artikelen en ander 

archiefmateriaal. Door middel van filters kun je specifieker zoeken. Je kunt 

zoeken binnen het archief van Oneindig Noord-Holland, of binnen archieven 

van bepaalde instanties zoals de Universiteit van Amsterdam, tv-zender AT5 

of het Stedelijk Museum Alkmaar. Ook kan er op thema gezocht worden, zoals 

‘kunst en cultuur in Noord-Holland’ of ‘Noord-Holland zonder Dijken’. Ten 

slotte kan er gekozen worden om te zoeken binnen een bepaald tijdvak, een 

locatie of een medium, zoals afbeeldingen, verhalen, gebeurtenissen, routes of 

personen. De zoekresultaten worden weergegeven in een lijst of op een 

plattegrond van de provincie Noord-Holland. Het archiefmateriaal wordt 

namelijk altijd gekoppeld aan een lengte- en breedtegraadcoördinaten.  
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 Wanneer je eigen materiaal wil toevoegen aan het archief kun je een 

afbeelding, gebeurtenis, persoon, verhaal, object, audiofragment, video of 

‘vitrine’ toevoegen. Wanneer je een ‘vitrine’ aanmaakt kun je een verzameling 

aanleggen, een soort mini-expositie van gevonden materiaal in de vorm van 

tekst, beeld en geluid. 

 Oneindig Noord-Holland is ook een toepassing via Layar. De informatie 

die in het archief is opgeslagen en gekoppeld aan geografische coördinaten, 

wordt in de vorm van rode markeringen over de live-feed van de camera 

gelegd. Zo kun je al wandelend met je smartphone om je heen kijken en zien 

of er in de buurt een geannoteerde locatie te vinden is. De gemarkeerde 

locaties kunnen ook worden gevonden via de optie ‘kaart’, waar ze staan 

aangegeven op een plattegrond van de omgeving van de gebruiker. 

Vervolgens wordt de gebruiker door te klikken op een markering, 

doorverwezen naar de informatie over deze specifieke locatie op de mobiele 

telefoonversie van de website van Oneindig Noord-Holland. De applicatie via 

Layar maakt het archiefmateriaal dus op een nieuwe manier beschikbaar 

voor de gebruiker. 

 

 

4.4 streetARt  

 

StreetARt is een applicatie die de 

mogelijkheid biedt om 

straatkunstwerken, zoals graffiti en 

poëtische teksten op muren, te 

fotograferen en aan locaties te 

koppelen. Met behulp van augmented 

reality kan via Layar een live-feed van 

de camera op een smartphone worden 

aangevuld met foto’s van de gevonden 

straatkunstwerken. Op die manier wordt de gebruiker zich bewust van alle 

‘verborgen’ kunstwerken die op straat zijn te vinden. 

afb.5 
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De applicatie maakt de gebruiker heel letterlijk bewust van de omgeving 

waardoor hij zich beweegt, door in te zoomen op details die weliswaar in de 

openbare ruimte aanwezig zijn, maar vaak onopgemerkt blijven. Iedereen kan 

op een vrij eenvoudige manier bijdragen aan het archief van straatkunst. Met 

een Twitter account kun je als gebruiker nieuwe foto’s die met een 

smartphone zijn gemaakt ter plekke toevoegen en koppelen aan de 

vindplaats. Bovendien kunnen met behulp van de Twitter account andere 

kunstwerken becommentarieerd worden. Daarnaast hebben de makers van de 

applicatie foto’s van straatkunstwerken op het fotoplatform Flickr, die 

gekoppeld zijn aan lengte- en breedtegraad coördinaten en de tag ‘streetart’ 

hebben, aan het archief van streetARt toegevoegd. Het is opvallend hoeveel 

straatkunstwerken er met streetARt te vinden zijn tijdens een korte 

wandeling door een rustig deel van Amsterdam. 

  

 

4.5 De stad als dynamisch collectief 

geheugen 

 

De vier besproken applicaties maken elk op een heel eigen manier een 

dynamisch archief over Amsterdam beschikbaar voor gebruikers met 

smartphones. Een kritische vraag die aan deze ‘archieven’ gesteld kan worden 

is bijvoorbeeld op welke manieren de applicaties de kwaliteit van de 

informatie bewaken. In hoeverre wordt er een selectie gemaakt in wat wel en 

niet beschikbaar is en kunnen we wel over geschiedschrijving spreken 

wanneer ook particuliere gebruikers materiaal aan het archief kunnen 

toevoegen?  

 Urban Augmented Reality is tot nog toe niet opengesteld voor gebruikers 

om zelf informatie aan het archief toe te voegen. Omdat het zich richt op een 

specifiek onderdeel van Amsterdam, namelijk op de architectuur van de stad, 

en omdat de applicatie ontwikkeld is door de belangrijkste 

architectuurarchieven, is het een betrouwbaar en gedetailleerd archief, dat 
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telkens aangevuld wordt met nieuw materiaal. Interessant is het dat niet 

alleen gebouwen die er op dit moment staan of in het verleden gestaan 

hebben worden belicht, maar dat ook de gebouwen die nog gebouwd moeten 

worden aan bod komen. Zo kan met de applicatie niet alleen een archief 

geraadpleegd worden, maar ook de stad van de toekomst bekeken worden 

omdat architectenbureaus hun virtuele modellen aan de makers van Urban 

Augmented Reality doorspelen. Voor de toekomst is het interessant hoe de 

applicatie zal functioneren wanneer ook particuliere gebruikers informatie 

kunnen toevoegen.  

 7scenes staat wat dat betreft aan de andere kant van het spectrum dan 

Urban Augmented Reality in de huidige vorm. 7scenes probeert namelijk niet 

zozeer een archief, maar een platform te zijn voor elke gebruiker die de 

openbare ruimte wil annoteren door een route of ‘scene’ te maken. In die zin 

kan het platform echt ‘polyfonisch’ genoemd worden, omdat de meest 

uiteenlopende gebruikers – van scholen tot musea en creatieve bedrijven – 

van de applicatie gebruikmaken om de stad vanuit verschillende invalshoeken 

te belichten. Aan de andere kant bestaat er de mogelijkheid voor een privé-

route, waardoor niet alles openbaar is in het archief van 7scenes. De kwaliteit 

wordt bewaard door gebruikers die de routes een waardering kunnen geven 

en 7scenes zelf die de meest interessante routes uitkiest om de gebruiker aan 

te bevelen.  

 StreetARt is een veel simpelere applicatie, waar beeldmateriaal aan 

geografische coördinaten wordt gekoppeld. Dit kan iedereen doen, al gaat het 

hier meestal niet om eigen gemaakt materiaal. Het archief bevat foto’s van 

straatkunst die rechtstreeks van de fysieke ruimte zijn genomen en 

persoonlijke reacties van gebruikers op de gevonden kunstwerken.  

 Ten slotte bevat Oneindig Noord-Holland een heel interessante mix aan 

materiaal van gerenommeerde archieven en musea en persoonlijke 

geschiedenissen die door gebruikers zelf kunnen worden toegevoegd. 

Oneindig Noord-Holland maakt goed gebruik van alle mogelijkheden van het 

digitale archief. Wanneer informatie wordt gezocht kan de gebruiker filteren 

op basis van tijd, plaats, medium, thema en archief. De gebruiker kan de 

gevonden informatie organiseren door interessant materiaal te markeren als 
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favoriet of te delen met anderen via sociale media als Facebook en Twitter. 

De kwaliteit van de informatie wordt bewaakt door de gebruikers zelf die 

onjuist of niet relevant materiaal markeren als ‘niet ok’. Van de vier 

besproken applicaties is Oneindig Noord-Holland het meest een ‘polyfonisch 

archief’, omdat het de geschiedenis van de provincie Noord-Holland probeert 

te archiveren door zowel relevante instanties als particuliere gebruikers aan 

het woord te laten, en het materiaal op verschillende manieren door middel 

van uiteenlopende filters aan te bieden. 

Wat betreft het gebruik van de ruimte is het interessant in hoeverre de fysieke 

plek zelf een rol speelt in het gebruik van de applicaties. In het geval van 

Urban Augmented Reality is de fysieke ruimte erg belangrijk, omdat nieuwe 

driedimensionale modellen over de fysieke ruimte heen gelegd worden. Deze 

modellen zijn alleen te zien wanneer de gebruiker op de plek zelf aanwezig is. 

De gebruiker wordt zich ter plekke bewust van zijn locatie.  

 Bij de applicatie Oneindig Noord-Holland  doet de positie van de 

gebruiker er niet altijd toe. Het archief is gekoppeld aan geografische 

coördinaten waardoor er op verschillende manieren door het archief 

genavigeerd kan worden: via een zoekmachine op de website of via Layar in 

de vorm van een geannoteerde plattegrond of via markeringen over een live-

feed van de camera. Tegelijkertijd is het archief ook in de fysieke ruimte 

aanwezig in de vorm van codes die via een sms gestuurd kunnen worden en 

QR codes die de gebruiker kan scannen met zijn smartphone. Het hangt van 

de situatie van de gebruiker af op welke manier de informatie het beste 

opgezocht kan worden.  

 StreetARt is alleen beschikbaar via Layar. De applicatie werkt het beste 

wanneer de gebruiker door de stad wandelt en zich bewust wil worden van de 

straatkunst die hij passeert. De fysieke ruimte speelt een grote rol bij het 

gebruik van de applicatie.  

 Bij 7scenes is het ruimtegebruik heel anders. Omdat het hier gaat om het 

volgen van een vooraf vastgelegde route ben je je tijdens het volgen van deze 

route heel bewust van het gebruik van de fysieke, geannoteerde ruimte. Er is 

een begin en een eindpunt, waardoor het gebruiken een scene – in 

tegenstelling tot de standaard modus van de andere applicaties – een 
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gebeurtenis wordt. Omdat de gebruiker navigeert met behulp van een 

plattegrond, beweegt hij zich als een toerist door de openbare ruimte; eerst 

wordt er op de (multimediale) kaart gekeken en vervolgens wordt deze 

vergeleken met de openbare ruimte zelf.  
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5. Conclusie 
 

De vier applicaties – Urban Augmented Reality, 7scenes, Oneindig  

Noord-Holland en streetARt – verduidelijken twee omwentelingen binnen 

nieuwe media, enerzijds wat betreft het gebruik van de fysieke ruimte en 

anderzijds wat betreft het opslaan en organiseren van informatie.  

 Waar de afgelopen decennia bij nieuwe media vaak  de nadruk werd 

gelegd op het ‘privatiseren’ van de publieke ruimte – door het creëren van een 

eigen mediaruimte met behulp van mobiele media – maken locative media en 

augmented reality toepassingen het mogelijk en steeds makkelijker om, 

precies andersom, de fysieke ruimte en specifieke locaties betekenis(sen) te 

geven in een mediaruimte, zoals bij de applicaties 7scenes of Oneindig Noord-

Holland. Eigen verhalen en gevonden bijzonderheden kunnen worden 

toegevoegd aan een archief dat gebaseerd is op lengte- en 

breedtegraadcoördinaten. Verschillende applicaties dragen op deze manier bij 

aan een ‘polyfonisch archief’. De kwaliteit van de informatie, waardoor we 

werkelijk over een archief kunnen spreken, wordt op verschillende manieren 

– vaak door de gebruikers zelf – bewaakt.  

 Waar een collectief geheugen vaak een dominant discours behelst, worden 

de archieven van applicaties als 7scenes, streetARt en Oneindig Noord-

Holland gekenmerkt door meerstemmigheid. Bovendien zijn de archieven 

van de applicaties door de mobiele locative media overal en altijd 

beschikbaar. We kunnen daarom het beste spreken over de stad als 

‘dynamisch collectief geheugen’.  

 Om de mogelijkheden van het digitale archief, locative media en 

augmented reality zo goed mogelijk te benutten en van de stad Amsterdam 

nog meer dan nu een meerstemmig archief te maken – waardoor je je al 

navigerend door de hybride ruimte bewust wordt van de historische rijkdom 

van de stad – kunnen applicaties in de toekomst nog meer gebruik maken van 

het annoteren op locatie. De besproken applicaties maken nog weinig gebruik 

van deze mogelijkheid.  
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Wanneer de gebruiker niet alleen informatie over de stad kan raadplegen, 

maar de openbare ruimte ook ter plekke kan voorzien van extra 

informatielagen in de vorm van tekst, beeld en geluid, kan hij altijd en overal 

bijdragen aan Amsterdam als dynamisch collectief geheugen.  
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Amsterdam a-whereness  

de hybride stad als collectief geheugen 

 
De afgelopen decennia heeft zich binnen nieuwe media een 

zogenaamde ‘spatial turn’ voltrokken. De belofte van virtual 

reality heeft inmiddels plaats gemaakt voor locatieve media 

en augmented reality, waar de fysieke ruimte en geografische 

positie (weer) een essentiële rol spelen in het mediagebruik, 

en met behulp van technologieën als GPS informatielagen aan 

de ruimte worden toegevoegd.  

De draadloze communicatienetwerken en onzichtbare informatie 

maken van de stedelijke openbare ruimte een hybride stad.  

 

In Amsterdam wordt er met deze nieuwe technologieën veel 

geëxperimenteerd. Vaak dragen dergelijke projecten bij aan 

een zekere a-whereness: de gebruiker wordt zich met behulp 

van de toepassing  bewust gemaakt van de plek en haar 

geschiedenis.  

 

In dit essay wordt onderzocht op welke manier enkele recente 

mobiele applicaties die gebruik maken van locatieve media en 

augmented reality bouwen aan een collectief geheugen van de 

stad Amsterdam.  

 

 

#hybride ruimte  #spatial turn  #digitaal archief  

#collectief geheugen  #a-whereness 

 

 


