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In Hoogcruts aan de slag met een andere kijk op
kaarten.  — © Correctionville

Noorbeek - Kaarten zijn enorm machtig. Ze
bepalen hoe we als mensen de wereld
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bepalen hoe we als mensen de wereld
inrichten. Het festival Correctionville
bepleit een andere kijk op (land)kaarten.
Je kunt er wolken kopen of mee met de
‘ooglapjeswandeling’.

Joos Philippens
Vandaag om 11:02

Het oude klooster Hoogcruts bij Noorbeek is
hoog gelegen, je hebt overzicht over de
omgeving. Overzicht, net als kaarten die
bieden. Vrijdag en zaterdag is hier een festival
dat de macht van (land)kaarten behandelt:
Correctionville.

Eerst maar eens die naam. Rechte lijnen en de
ronde wereldbol, dat botst. Plooien. In
Correctionville, een stadje in Iowa, gesticht
rond 1850, zijn wegen met schijnbaar
overbodige S-bochten. „Bizar, de werkelijkheid
is aangepast aan de landkaart”, zegt Marlies



Vermeulen.

Het stadje Correctionville.  — © Wikipedia

Met haar partner Remy Kroese bepleit ze via
het festival Correctionville een andere kijk op
kaarten. „Onze blik op de omgeving is vaak
eenzijdig, meestal via eenzelfde soort kaarten,
zoals Google Maps. Onze omgeving is echter
veel rijker dan dat, dingen die niet meteen
tastbaar of zegbaar zijn. Die moeten we ook in
kaart brengen.”

Tijdens het gesprek denderen lawaaiige
motoren voorbij, meteen een mooi voorbeeld.



motoren voorbij, meteen een mooi voorbeeld.
„Die staan nooit op een kaart, terwijl ze in het
Heuvelland wel een grote bron van ergernis
vormen”, zegt Kroese. Bijna tien jaar geleden
begonnen de twee op deze manier te denken,
zich echt te verdiepen in de omgeving en de
mensen. Gemeenten huren hun bureau Dear
Hunter in als voorbereiding op de aanpak van
stadsdelen of dorpen. De twee blijven met hun
‘kantoor-container’ vaak een paar maanden en
dompelen zich dan onder in de omgeving.

Lees ook: Samen wandelen door de wijk:
‘dwarse’ gebiedsvisie over Valkenburg-Oost
past niet in diepe bureaula

Remy Kroese en Marlies Vermeulen in Noorbeek.  — ©
De Limburger
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De Limburger

„Ambtenaren bijvoorbeeld gaan soms een
kwartier ter plekke kijken en zeggen: ‘Ja, wat
moet ik eigenlijk zien?’ We geven hen
handvatten om te ontsnappen aan de papieren
werkelijkheid.” Nu starten de twee het Instituut
voor Cartopologie, een platform, netwerk,
kenniscentrum dat workshops aanbiedt voor
een bredere kijk. „Cartopologie = cartograHe +
antropologie. Zelf verzonnen, als een grapje
dat we wel heel serieus nemen”, zegt
Vermeulen.

Correctionville viert de veelheid aan kaarten.
„Sommigen maken kaarten die niets meer met
de werkelijkheid te maken hebben, anderen
brengen die juist extreem minutieus in kaart.”
Maar je kunt tijdens het festival ook pigment
opgraven om er kaarten van te maken: wat
zeggen de kleuren? Zijn we hier ‘lössachtige
mensen’?

Er is een kunstenares die wolken verkoopt, je
kunt mee met een ‘ooglapjeswandeling’ die
focust op geur. Een pas afgestudeerde
graHsch ontwerpster heeft lenzen ontwikkeld
waardoor je door een telescoop heel andere
beelden kunt maken van planeten, van de
aarde. Op zaterdag om 6.42 uur, bij



aarde. Op zaterdag om 6.42 uur, bij
zonsopkomst, brengt een workshop dromen in
kaart.

Nóg een mooi verhaal. Correctionville bezit
een kopie van de top van de Kilimanjaro,
Afrika’s hoogste berg. De Duitse kolonialisten
namen in 1889 de hoogstgelegen steen mee.
Een groep kunstenaars verkoopt nu
tweehonderd kopieën voor een ‘terugbreng-
expeditie’. „Om druk op te voeren ontvoeren ze
het topje van Duitslands hoogste berg zo lang
tot de Kilimanjaro weer compleet is”, glundert
Kroese.



Het festivalterrein op kaart.  — © Dear Hunter

Correctionville is een heel informele ‘festiville’,
benadrukken ze. Je kunt twee dagen komen,
maar ook een uurtje. Er zijn lezingen, maar het
is geen conferentie; het is geen echte
tentoonstelling, maar wel een beetje. Er zijn
expedities, maar het is geen wandeltocht. „Het
gaat om elkaar en elkaars proces leren
kennen, je kunt op de camping hiernaast
overnachten.”

Er komen kunstenaars, wetenschappers,
antropologen, Elosofen, een
landschapsarchitect, maar ook fruitboeren en
kaartenliefhebbers. „Iedereen is
verantwoordelijk voor onze omgeving. Dat is
super hard nodig.” Zelf horen Kroese en
Vermeulen nergens bij: ze zijn geen
kunstenaars, geen wetenschappers, geen
bewoners. „We zitten overal tussenin. We zijn
altijd te gast, nu nodigen we mensen uit in



altijd te gast, nu nodigen we mensen uit in
ónze wereld.”

De entree bedraagt acht euro, maar wie een
landkaart meebrengt mag gratis binnen.
„Landkaart? Wie zegt dat het een landkaart
moet zijn?” prikkelt Marlies Vermeulen.
Iedereen onzeker maken, maar in een heel
veilige omgeving, dat is het uitgangspunt. „Je
wordt enorm uitgedaagd. Hoe meer
verschillende kaarten hoe rijker en preciezer
en duurzamer we beslissingen kunnen nemen
over onze ruimte.”

Zijn ze zelf cartoHelen? Lange stilte. „Nou, we
zijn vooral bezig met de bewustwording over
de macht van een kaart. De Nederlandse
regering die plompverloren die stikstofkaart
de wereld in slingerde, mwah.”

Lees ook: ‘Geïsoleerd eiland’ Wyckerpoort-
Noord ligt ideaal in Maastricht, maar lijkt
vergeten

Lees meer over:Lees meer over:
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Brandbrief vol teleurstelling
en onvrede van groep
inwoners Schinnen zet…
bestuur en politiek aan het
werk
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Buurtcamping moet
bewoners verbinden in
Geleen-Zuid: ‘Belangrijk dat…
mensen in gesprek gaan als
de wijk op de schop gaat’
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Kindervakantiewerk Nuth
mijdt het bos vanwege wilde
zwijnen
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