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Inleiding van de vertaler

Jan VOrstenBOsch

De ruimte is een dimensie van ons bestaan die net als de tijd ons 
leven op allerlei manieren bepaalt en begeleidt. Alles in ons le-
ven gebeurt immers niet alleen op een bepaalde tijd maar ook 
altijd ergens; een feest, een wedstrijd, een maaltijd, maar ook 
een toespraak, een doelpunt, het schillen van de aardappels – 
het vindt plaats in de ruimte, specifieker in een bepaalde ruimte. 
Ruimte is heel concreet. En tegelijk is ruimte als vorm ongrijp-
baar, eindeloos, oneindig: we gaan de deur uit, verlaten de stad, 
ons land; de horizon wijkt terug; met een ruimteschip kunnen 
‘we’ de aardse sferen (atmosfeer, stratosfeer enzovoort) ontstij-
gen, helemaal naar de maan. Met onze telescopen kunnen we 
het onmetelijke heelal in kijken.
 De ruimte is tegelijk objectief, ‘gegeven’, ‘daarbuiten’ en sub-
jectief, persoonlijk, ‘hier vanbinnen’, ‘beleefd’ en geleefd. Men-
sen geven elkaar de ruimte of maken plaats voor een ander; ze 
voelen zich opgesloten in hun huis; in een kamer hangt een be-
klemmende sfeer...

Over die beleefde ruimte publiceerde de Duitse filosoof Otto 
Bollnow (1903-1991) in 1963 een filosofisch overzichtswerk. 
Mensch und Raum is een klassieker die in Duitsland vele drukken 
beleefde. Bollnow volgt het spoor van bekende (Heidegger) en 
mindere bekende filosofen (Bachelard, Binswanger) en onder-
steunt zijn beschouwingen met literaire (Proust) en poëtische 
teksten (Goethe, Rilke). Zijn boek kan ook nu ter inspiratie die-
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14 inleiding Van de Vertaler

nen bij allerlei kwesties rondom ruimte waarvoor we ons door 
de technologische, sociale en politieke ontwikkelingen sinds 
de jaren zestig gesteld zien.
 Bollnow bespreekt allerlei vormen van de alledaagse ruimte. 
Uitgaande van het contrast met de door de (natuur)weten-
schap bestudeerde ruimte, onderzoekt hij wat ruimte gevoels-
matig met ons doet en hoe die samenhangt met de betekenis en 
zin van het menselijk leven. De ruimte van ons huis waarin we 
wonen, de ruimte van de natuur waarin we wandelend verke-
ren, de ruimte van ons handelen, reizen en dansen, de invloed 
van de ruimte op ons zelfbegrip, op de ervaring van ons li-
chaam, op ons gevoel van (on)vrijheid – het komt allemaal aan 
de orde.

Bollnows filosofische methode

Het gaat Bollnow om hoe wij ruimtes beleven. Deze beleefde 
ruimte beschrijft hij op een fenomenologische wijze. De feno-
menologie, letterlijk: leer van de verschijnselen, is meer een me-
thode dan een theorie. Het gaat om een precieze beschrijving 
van hoe de verschijnselen zich aan ons ‘laten zien’, in dit geval 
de beschrijving van hoe mensen ruimte ervaren, van hoe de 
werkelijkheid ‘zich’ ruimtelijk aan ons ‘voordoet’. De feno-
menologie gaat bij die beschrijving uit van wat het eerste-
persoonsperspectief of -standpunt wordt genoemd ‘Stand-
punt’ moeten we in dit geval letterlijk nemen. De ruimtelijke 
wereld ‘ontvouwt’ zich vanuit een punt ergens tussen mijn 
ogen. Althans als ik sta of zit. Dit is een niet onbelangrijke nuan-
cering. Want liggend wordt mijn zicht op de omgeving al be-
hoorlijk ingeperkt.1 Bollnow laat in zijn analyse van het slapen 
– toch een verrassend onderwerp bij het thema ruimte – zien 
hoe belangrijk het gegeven is dat we gaan liggen om te slapen. 
Het is niet de enige keer dat hij zijn beschrijvingen begint met 
een ogenschijnlijke dooddoener, waarin even later toch diepe-
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15inleiding Van de Vertaler

re inzichten blijken schuil te gaan; inzichten die onze ervaring 
verdiepen en bijdragen aan ons begrip van wat of wie we zijn, 
eerder dan dat ze gelden als verklaringen in een wetenschappe-
lijke zin.2

 Bollnow wijst er verder op dat de ruimte zich aandient als een 
geheel. Maar dat is niet het dingachtige geheel van bijvoorbeeld 
een doos waar we als het ware onszelf in gestopt hebben, maar 
de ruimtelijkheid als een dimensie van ons bestaan. Mijn beleving 
van ruimte hangt vaak samen met wat ik aan het doen ben, waar 
ik ben, waar ik naartoe wil. Ruimte is aldoor een noodzakelijke 
dimensie van de situatie waarin we ons bevinden. In hande-
lingssituaties, bijvoorbeeld als ik aan mijn bureau of werkbank 
aan het werk ben, gaat het om de ruimte die ik nodig heb, en ge-
ordend heb met het oog op mijn handelen – de dingen die ik  
nodig heb, liggen bijvoorbeeld ‘onder handbereik’. De hande-
lingsruimte kan ik beleven als prettig of rommelig. Ruimtelijke 
categorieën zoals richting, afstanden, afscheidingen krijgen zin 
door deze inbedding in een bedoeling of activiteit. Op de achter-
grond speelt altijd mee dat ik weet heb van de grotere ruimte(s) 
waarin ik me bevind of waar ik naartoe kan gaan. Al handelend 
ervaar ik dit geheel niet in zijn meest uitgebreide maar altijd in 
een beperkte vorm, bijvoorbeeld het geheel van ‘mijn huis’ of 
‘mijn werkplek’ of ‘mijn route ergens naartoe’. Het voordeel van 
die beperking is vaak dat die directe omgevende wereld voor mij 
vertrouwd is en vol betekenis zit. In de beperking van de ruimte 
voel ik me meester, voel ik me thuis.
 Het is eigenlijk meer de situatie die als geheel een zinvolle  
samenhang vormt en zo wordt beleefd. Daarbinnen vormt de 
ruimtelijkheid, naast bijvoorbeeld tijdelijkheid en socialiteit 
(de anderen) een dimensie waarvan we ons niet steeds expliciet 
bewust hoeven te zijn maar die wel aanwezig is. Soms worden 
we door die ruimtelijkheid gestoord, bijvoorbeeld als we op ons 
rommelig bureau iets niet kunnen vinden, in andere contexten, 
bijvoorbeeld bij sporten schept het veld een ruimte(lijkheid) 
waarbinnen we handelen en ons bewegen, en waarvan de ran-
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16 inleiding Van de Vertaler

den soms expliciet worden als we met veel moeite een bal bin-
nen de lijnen proberen te houden. De ruimtelijkheid van een ka-
mer of van een snelweg is anders dan die van een veld, dat wil 
zeggen zij werkt anders.
 Deze uitgangspunten, het perspectief van de beleving, het 
verschil tussen ruimte en ruimtelijkheid en het geheel van de 
situatie of zin waarop zich die beleving betrekt, zijn voorlopig 
voldoende om Bollnows project en ambitie te begrijpen. Het is 
de ambitie om een overzicht te geven van wat het idee van be-
leefde of ervaren ruimte aan dimensies en differenties bevat. Het 
gaat niet om de ruimtevaart of om het ruimtebegrip in Ein-
steins relativiteitstheorie maar om de wijze waarop onze bele-
ving van de aardse ruimtes waarin we leven is georganiseerd en 
hoe die werken.

De structuur van Mensch und Raum

De structuur van het boek volgt Bollnows ambitie om het con-
cept van de beleefde ruimte zo breed mogelijk te behandelen. 
Om al doende een omvattend antwoord te geven op de vraag 
wat de betekenis is – op zich en binnen het geheel van ons be-
staan – van die ruimtes en onze beleving ervan. Zijn analyse 
richt zich in eerste instantie op de noodzakelijke structuur en 
voorwaarden van de beleefde ruimtelijkheid, gegeven de speci-
fieke lichamelijkheid van de mens (deel II en III). Vervolgens 
gaat zijn aandacht naar de mogelijke vormen waarin de beleefde 
ruimte zich op een betekenisvolle manier kan manifesteren 
(deel III tot en met V). Ik loop de strekking van deze delen kort 
na.
 Het ruimtebegrip dat in de natuurwetenschap wordt gehan-
teerd binnen theorieën zoals de kwantummechanica, kan voor 
dit project dat draait om onze concrete ervaring van ruimte in de 
leefwereld niet als vertrekpunt dienen. Hooguit kan dat wat de 
technologie op basis van die inzichten mogelijk heeft gemaakt, 
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17inleiding Van de Vertaler

bijvoorbeeld de ruimtevaart, een toegevoegde ‘beleefde’ ruimte 
worden wanneer onze planeet door astronauten kan worden 
waargenomen als een bolvormig geheel vanuit de ruimte of 
wanneer ze namens de mensheid voet kunnen zetten op de 
maan. Om dit verschil duidelijk te maken begint Bollnow met 
een inleiding waarin het kernbegrip van de ‘beleefde ruimte’ 
wordt gecontrasteerd met het wetenschappelijke, objective-
rende ruimtebegrip. De leefwereld van het alledaagse bestaan 
wordt hier tegenover het wereldbeeld gezet dat sinds het ont-
staan van de moderne wetenschap langzaam maar zeker is op-
gekomen en waarin wij nu leven, vooral via de technologie en de 
invloed ervan op onze zelfinterpretatie. Dit wetenschappelijk-
technologische wereldbeeld heeft onze ervaring in toenemen-
de mate veranderd, volgens sommigen zelfs ‘gekoloniseerd’. 
Een voorbeeld daarvan is dat we de weg naar een bestemming 
niet meer moeten zoeken met behulp van kaarten, en zo ons le-
ren oriënteren. We laten ons leiden door de commando’s van 
het gps-systeem (‘Ga terug!’). Dit wereldbeeld heeft ook de be-
tekenis van met name de ruimte van de natuur gereduceerd en/
of genegeerd. De Duitse socioloog en historicus Max Weber 
sprak van de ‘onttovering van de wereld’.
 Tegen de achtergrond van dit contrast werkt Bollnow in vijf 
delen verschillende concepties van de beleefde ruimte uit. Het 
eerste deel geeft ter voorbereiding een historisch, taalkundig, 
antropologisch en conceptueel overzicht van ruimte-opvattin-
gen. Aristoteles’ (384-322 v.Chr.) voor ons enigszins eigenaar-
dig ruimtebegrip fungeert als vroege voorloper van het idee 
van beleefde ruimte. Hij zag in dat we ons niet in en door de 
ruimte heen bewegen alsof het een soort container of doos is, 
maar hij heeft een opvallend andere zienswijze dan wij tegen-
woordig. Volgens hem nemen we de ruimte die we zelf inne-
men met ons lichaam mee als we bewegen, als een driedimensi-
onaal silhouet van ons lichaam. Aristoteles denkt ruimte dus 
nog niet vanuit een modern, subjectief perspectiverend en cen-
tripetaal gezichtspunt. Hij combineert ideeën over ruimte, 
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