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Claim

Uit een studie van de geschiedenis van het Uit een studie van de geschiedenis van het 
reizen blijkt dat vernieuwing daar te reizen blijkt dat vernieuwing daar te 
verwachten is waar reizigers zich voor verwachten is waar reizigers zich voor 
problemen zien gesteld.problemen zien gesteld.



Overzicht

De De vernieuwingenvernieuwingen van Thomas Cookvan Thomas Cook

ZesZes misvattingenmisvattingen over over mobiliteitmobiliteit

WegenWegen naarnaar de de toekomsttoekomst



Thomas Cook & Son
OnderhandeldeOnderhandelde over over 
treinkaartjestreinkaartjes
MobiliseerdeMobiliseerde
‘‘plaatsmythenplaatsmythen’’
IntroduceerdeIntroduceerde The Man The Man 
from Cook’sfrom Cook’s
PubliceerdePubliceerde The The 
ExcursionerExcursioner



Het wonder van 1851

De Great Exhibition in De Great Exhibition in 
1851: Cook 1851: Cook verzorgdeverzorgde
de de reisreis van 165.000 van 165.000 
bezoekersbezoekers



Rond de wereld (1872)

‘Na 32 ‘Na 32 jaarjaar
onophoudelijkonophoudelijk gereisdgereisd
tete hebbenhebben met met hethet
oogmerkoogmerk hethet reizenreizen
voorvoor anderenanderen
gemakkelijkgemakkelijk, , 
goedkoopgoedkoop en en veiligveilig tete
makenmaken…’…’



Innoveren volgens Thomas Cook

Reizen is problemen oplossenReizen is problemen oplossen
Vernieuwing is daar Vernieuwing is daar nodignodig waar de reiziger waar de reiziger 
problemen ondervindtproblemen ondervindt
Geschiedenis van het reizenGeschiedenis van het reizen alsals een reeks een reeks 
innovaties die een voorspelbare en innovaties die een voorspelbare en 
probleemloze reis tot doel hadprobleemloze reis tot doel had



Cook maakte ‘passages’

EenEen passage passage alsals heterogeneheterogene ordeorde

EenEen regelmatigeregelmatige en en contingentecontingente ordeorde

BinnenBinnen en en buitenbuiten de passagede passage
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Misvatting 1

De file is een ernstig maatschappelijk probleemDe file is een ernstig maatschappelijk probleem

‘Het’ mobiliteitsprobleem bestaat niet, er is een ‘Het’ mobiliteitsprobleem bestaat niet, er is een 
veelheid aan problemen.veelheid aan problemen.

Dus: we moeten preciezer over problemen spreken. Dus: we moeten preciezer over problemen spreken. 
Wiens problemen? Wie agendeert ze? Wat zijn Wiens problemen? Wie agendeert ze? Wat zijn 
stilzwijgend veronderstelde oplossingen?stilzwijgend veronderstelde oplossingen?



Misvatting 2

Mobiliteit speelt zich af tussen A en BMobiliteit speelt zich af tussen A en B

Tussen Tussen AdorpAdorp en en BellingwoldeBellingwolde reist men anders dan reist men anders dan 
tussen Almere en Bussum.tussen Almere en Bussum.

Dus: mobiliteit veronderstelt een Dus: mobiliteit veronderstelt een contextcontext. Bij het . Bij het 
vernieuwen van mobiliteit is het belangrijk met vernieuwen van mobiliteit is het belangrijk met 
die context rekening te houden.die context rekening te houden.



Misvatting 3

Door sneller te reizen winnen we tijdDoor sneller te reizen winnen we tijd

Sneller reizen betekent niet dat we eerder thuis zijn, Sneller reizen betekent niet dat we eerder thuis zijn, 
maar dat we verder weg gaan. maar dat we verder weg gaan. 

Dus: snellere vervoermiddelen scheppen nieuwe Dus: snellere vervoermiddelen scheppen nieuwe 
mogelijkheden, nieuwe verwachtingen en nieuwe mogelijkheden, nieuwe verwachtingen en nieuwe 
bestemmingen.bestemmingen.



Misvatting 4
Mobiliteitsproblemen vragen om technische Mobiliteitsproblemen vragen om technische 

oplossingenoplossingen

Om een technische oplossing van de tekentafel naar Om een technische oplossing van de tekentafel naar 
de ‘echte wereld’ te brengen, moet er in die wereld de ‘echte wereld’ te brengen, moet er in die wereld 
vaak veel veranderen. vaak veel veranderen. 

Dus: bij het oplossen van mobiliteitsproblemen Dus: bij het oplossen van mobiliteitsproblemen 
speelt technisch vernuft een rol, maar ook sociale speelt technisch vernuft een rol, maar ook sociale 
codes, culturele gewoontes, politieke opvattingen codes, culturele gewoontes, politieke opvattingen 
en economische randvoorwaarden.en economische randvoorwaarden.



Misvatting 5
De voorDe voor-- en nadelen van mobiliteit zijn ongeveer en nadelen van mobiliteit zijn ongeveer 

gelijk verdeeldgelijk verdeeld

Praktijken van mobiliteit sluiten sommige mensen, Praktijken van mobiliteit sluiten sommige mensen, 
plaatsen en tijdstippen in en andere uit.  plaatsen en tijdstippen in en andere uit.  

Dus: bij het oplossen van mobiliteitsproblemen Dus: bij het oplossen van mobiliteitsproblemen 
moeten we ons bewust zijn van de politieke moeten we ons bewust zijn van de politieke 
effecten van onze innovaties.effecten van onze innovaties.



Misvatting 6
Om de toekomst van het reizen te kennen hoeven we Om de toekomst van het reizen te kennen hoeven we 

slechts de trends van vandaag door te trekken.slechts de trends van vandaag door te trekken.

De toekomst is onzeker. Trends zijn van waarde, De toekomst is onzeker. Trends zijn van waarde, 
maar dicteren niet de richting van maar dicteren niet de richting van 
innovatieprocessen.   innovatieprocessen.   

Dus: we moeten ons bewust zijn van de retoriek van Dus: we moeten ons bewust zijn van de retoriek van 
toekomstvoorspellingen.toekomstvoorspellingen.
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Buiten de gebaande paden

Hoe Hoe zorgenzorgen we we ervoorervoor dat onze wegen naar de dat onze wegen naar de 
toekomst niet sleets zijn nog voor ze zijn toekomst niet sleets zijn nog voor ze zijn 
aangelegd?aangelegd?

Door voortdurend onze eigen uitgangspunten Door voortdurend onze eigen uitgangspunten 
te ondervragente ondervragen::



Aandachtspunten

Voor wie lossen we problemen op en voor wie Voor wie lossen we problemen op en voor wie 
niet?niet?
Welk contexten zijn (impliciet) verondersteld? Welk contexten zijn (impliciet) verondersteld? 
Welke nieuwe problemen veroorzaken onze Welke nieuwe problemen veroorzaken onze 
oplossingen?oplossingen?
Welke middelen heeft de reiziger ter beschikking Welke middelen heeft de reiziger ter beschikking 
om zelf problemen op te lossen?om zelf problemen op te lossen?
Welke politieke keuzes maken we zichtbaar?Welke politieke keuzes maken we zichtbaar?
Welke toekomst is (impliciet) verondersteld?Welke toekomst is (impliciet) verondersteld?




