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Multiverso 

Samenhang in vorm

Max Bruinsma In de astronomie bestaat al decennialang de  

– tot nu toe onbewezen – gedachte dat er 

eigenlijk meer dan één universum moet zijn; 

het onze is te toevallig om het enige te zijn. 

En al eeuwen geleden suggereerde de Duitse 

filosoof Leibnitz met zijn uitspraak dat we 

leven “in de beste van alle mogelijke werel-

den”, dat er andere werelden denkbaar waren. 

De term voor die gedachte veelvoud aan uni-

versums is ‘multiversum’. Regels die in het 

ene universum gelden hoeven dat niet te 

doen in het andere, en soms zijn er zwarte 

gaten waarin ons universum in een ander 

overloopt. Dat een dergelijke terminologie en 

de aanhangende associaties gebruikt worden 

als titel voor een designconferentie geeft aan 

dat er langzamerhand stevig wordt getwijfeld 

aan de houdbaarheid van aloude ontwerp-

principes als transparantie, consistentie en 

voorspelbaarheid. De trefwoorden van deze 

conferentie waren dan ook: randomness, open-

endedness en opacity. Deze trefwoorden werden 

niet voor niets steeds in verband gebracht 

met de groeiende complexiteit van onze glo-

bale informatiesamenleving en de daaraan 

gerelateerde groei van informatieverwer-

kingscapaciteit. So much for transparancy. 

Geconfronteerd met die complexiteit, hou-

den ook ontwerpers zich steeds meer bezig 

met het organiseren van processen die vor-

men genereren, maar niet vooraf vastleggen. 

Andrew Blauvelt vatte het in zijn inleiding 

aan het begin van de conferentie al samen, 

toen hij het had over “systemen integreren 

met het vernacular van het ontwerpen.” Hij 

bedoelde ‘relationele systemen’, die niet 

zozeer gericht zijn op het vinden van één 

eindvorm, als wel op het organiseren van de 

mogelijkheden die tot een bevredigende en 

betekenisvolle vormenserie of -familie kun-

nen leiden. Dat klinkt opener dan het is. 

Want de ontwerper legt in deze visie wel de 

voorwaarden vast, waarbinnen vormvariatie 

plaats kan vinden. Zoiets als ‘laat duizend 

bloemen bloeien – maar het moeten wel  

tulpen zijn’. Dat is een aspect van het heden-

daags ontwerpen, dat Wim Crouwel 35 jaar 

geleden ‘vormvoorbereiding’ noemde (zie 

zijn tekst elders in dit nummer). Iemand als 

Carlo Ratti, van het senseable City Laboratory 

aan het mit, is zo’n vormvoorbereider: hij 

maakt software die complexe klonten infor-

matie tot visueel aantrekkelijke en begrijpe-

lijke beelden filtert. Ratti is gefascineerd door 

de informatie die “als slim fijnstof boven de 

stad zweeft”, de enorme hoeveelheid meta-

data van mobiele telefoons, draadloze net-

werken en verbindingen die de bewegingen 

en acties van mensen en objecten in de stad 

beschrijven. Ratti’s lab brengt die informatie 

in kaart en uit zijn presentatie werd één ding 

duidelijk: dat datavisualisatie een zeer nuttig, 

zoniet onmisbaar instrument is om wijs te 

worden uit de anders letterlijk onoverzien-

bare wirwarren van informatie die ons 

omringen.

Het Nederlandse ontwerperbureau Lust 

sprak in dit verband van “randomness as 

meaningful order” en Monica Parinder, van de 

internetsite Limited Language, repte van 

“design as the act of navigation”. Ze gaf een voor-

beeld waarin het eigenlijk andersom is: de 

onlangs gelanceerde site van modernista.

com, waarvan zo goed als de gehele inhoud 

bestaat uit die van andere sites – de navigatie 

is het design. De ontwerpers van Modernista! 

hebben hun inhoud over ‘web 2.0’ sites ver-

spreid en ervoor gezorgd dat er een manier is 

om daar betekenisvol langs te navigeren. 

Eigenlijk ook een vorm van datavisualisatie: 

in een enorme hoeveelheid ogenschijnlijk 

onsamenhangende fragmenten – Flickr film-

pjes, ingangen in Wikipedia, commentaren 

op Facebook en De.licio.us, links naar sites 

van cliënten – wordt samenhang gebracht 

door al die losse entries virtueel te verbinden 

en er een minimale interface overheen te leg-

gen, een klein rood vierkantje dat links 

bovenin het browserscherm aanwezig blijft, 

wat er ook achter gebeurt. 

Olandesi  Nu het Koninkrijk der Neder-

landen grootbankier is geworden, stond de 

Nederlandse ambassade te Rome in de publi-

citeit rond het congres meteen maar als corpo-

rate partner genoteerd. De Nederlandse spon-

soring is niet zonder reden en resultaat, want 

drie van het dozijn sprekers en een nog gro-

ter deel van de selectie in de bij het congres 

horende tentoonstelling zijn uit Nederland 

afkomstig. Naast de Olandesi van Lust trad 

ook Luna Maurer op (toegegeven, ze is 

Duitse, maar mag intussen tot het Dutch 

Design gerekend worden). Ook háár werk 

komt vaak tot stand door wat Lust ‘willekeur 

als betekenisvolle orde’ noemde, een structu-

reringsprincipe dat regels stelt op de manier 

zoals dat in software gebruikelijk is: ‘als dit, 

dan dat; als niet, dan...’. Op die manier kan 

Maurer op basis van één ‘code’ door assisten-

ten of vrijwilligers een hele reeks verschillen-

de affiches laten maken, die er toch uitzien 

alsof ze allemaal van Maurer zijn. De ontwer-

per definieert de basis- en randvoorwaarden 

en geeft constraints, beperkingen die de uit-

voering sturen: vaste sets kleuren, visuele 

onderdelen en teksten. Op een vraag uit het 

publiek naar wat de invloed van de designer 

dan nog is op de eindvorm, hief Maurer een 

beetje uit het veld geslagen haar handen op. 

Nee, wilde ze maar zeggen, de eindvorm ont-

glipt haar, maar de manier waarop die tot 

stand komt staat onder strakke controle  

– dat is het ontwerp: de vormvoorbereiding. 

Maurer noemde dat ‘conditional design’. 

Condities zijn vaak plaatselijk bepaald  

– de vorm ontstaat bijvoorbeeld door han-

delingen van bezoekers tijdens een ten-

toonstelling. De Zwitsers/Franse grafisch 

ontwerper Ruedi Baur sprak in die context 

van situational design, maar hij bedoelt iets 

vergelijkbaars: een ontwerp dient (mede) 

gestuurd te worden door condities op de 

plaats waar het moet functioneren. Zo is zijn 

huisstijl voor het culturele centrum van 

Montreal, Canada, gebaseerd op de platte-

grond van dat stadsdeel – een typografische 

variant op het thema datavisualisatie. Het 

ritme van straten rondom een centrale as 

wordt omgevormd tot een herkenbaar 

patroon, een logo, dat tegelijk als plattegrond 

blijft fungeren, en dus als aanduiding van de 

locatie van elk van het dozijn culturele insti-

tuten die zich hier gezamenlijk presenteren. 

Zo zagen we in een grote variatie van pro-

jecten en verhalen steeds dezelfde of verge-

lijkbare benaderingen terugkomen: data-

visualisatie, navigatie, plaatselijke inbedding.  

Het multiversum krijgt samenhang door  

relational design, zoals Andrew Blauvelt het, 

met een verwijzing naar de in designkringen 

populaire Franse socioloog Pierre Bourdieu, 

al samenvatte.f
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Relational design, conditional design, situational design: het zijn 
vergelijkbare benaderingen van design, die voortkomen uit  
de groeiende complexiteit van de samenleving. Ontwerpers 
houden zich steeds meer bezig met het organiseren van 
processen die vormen genereren, maar niet vooraf vastleggen. 
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