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"Society happens to be both a ‘product’ and a ‘producer’ of human behaviour.  
Man at the same time reacts situationally to a pre-existing social environment  

and builds and changes the social environment. 
 Situational reaction is also design" 

 
- Chr. van Paassen 1976, p. 338 - 

 
 
De Nijmeegse Hoogleraar Huib Ernste maakt zich zorgen over de 
verklarende kracht van de geografische theorievorming. Ruimtelijke 
actoren lijken zich steeds minder voorspelbaar te gedragen. Niet alleen is 
hun gedrag niet langer te voorspellen, ook achteraf is het lastig te 
reconstrueren waarom er zus of zo gehandeld is. Het ruimtelijk gedrag lijkt 
een hoge mate van willekeur te krijgen, een hoge mate van irrationaliteit. 
Ernste ziet daarin een belangrijke uitdaging voor de geografische 
theorievorming. Immers, als ruimtelijk gedrag zich aan onze theorievorming 
gaat onttrekken, is het slecht met de geografie als wetenschap gesteld. Om 
die dreiging te keren roept Ernste de hulp in van Helmuth Plessner, 
biologisch antropoloog uit het begin van de vorige eeuw. Voor mij is het 
evenwel de vraag of het nodig is deze ‘buitenstaander’ in te roepen voor het 
oplossen van onze problemen. Is de geografische traditie van zichzelf niet 
rijk genoeg om op deze problematiek een antwoord te geven? 
 
De geografie kent een lange traditie van ruimte maken voor de eigen, 
onvoorspelbare inbreng van de ruimtelijke actor. De basis daarvoor is gelijk al te 
vinden in het werk van een van de grondleggers van de moderne geografie: Paul 
Vidal de la Blache. Centraal in zijn denken staat de ruimtelijke actor, die zelf zijn 
ruimte organiseert. De actor houdt daarbij rekening met de mogelijkheden en 
onmogelijkheden die de omgeving hem biedt, maar hij heeft daarin ook een 
zekere vrijheid. Die actor is namelijk niet volledig voorspelbaar en narekenbaar – 
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zoals andere geografen in die tijd beweerden – er zit ruimte tussen de 
voorwaarden die de omgeving stelt en het ruimtelijke gedrag van de actoren die 
zelf, actief hun ruimte organiseren. Vidal plaatst dit ‘possibilisme’ tegenover het 
in Duitsland (Ratzel) en Amerika (Semple) meer gangbare ‘determinisme’, dat 
ervan uitging dat het menselijk gedrag door de (natuurlijke) omgeving volledig 
werd bepaald.  
 
Het werk van Vidal was van grote invloed, ook in de Nederlandse geografie. Met 
name in het werk van de Utrechtse (L. Van Vuuren) en Groningse (H.J. Keuning) 
geografen waren de sporen van de denkwijze van Vidal herkenbaar. En er 
ontwikkelde zich een belangrijke ‘main-stream’ van toegepast geografisch 
onderzoek op basis van deze manier van denken.  
 
Maar in de loop van de twintigste eeuw begon het verklaringsmodel van Vidal aan 
kracht te verliezen. Ruimtelijke organisatie liet zich steeds minder verklaren 
vanuit het model van de actor in zijn woonmilieu, want dat woonmilieu werd in 
toenemende mate betrokken in bovenlokale netwerken en structuren. Het rurale 
lokaal typische ‘genre de vie’ moest plaatsmaken voor een stedelijk algemeen ‘vie 
général’.  
 
Hoewel het toegepaste onderzoek nog lange tijd ‘werkte’ begon de theoretische 
ondergrond steeds meer scheuren te vertonen. De geografie die dacht vanuit 
regionale bestaanswijzen moest plaatsmaken voor een geografie die meer was 
gebaseerd op het ‘vie général’ van de verstedelijkte samenleving.  
 
Stadsgeografie 
 
Maar ook de stadsgeografie kon niet meer toe met de haar vertrouwde 
theoretische kaders. In de klassieke stadsgeografie werd het ruimtelijk gedrag 
vooral verklaard vanuit begrippen als ‘concentratie’ en ‘nabijheid’. Maar die 
categorieën blijken in het ruimtelijk gedrag van de stadsbewoner steeds minder 
een rol te spelen. De stedeling is niet langer gebonden aan lokale verbanden, maar 
neemt de vrijheid om te participeren in verschillende sociale netwerken van 
uiteenlopende ruimtelijke schaal. Het lijkt of de ruimte als organiserend principe 
er niet meer toe doet.  
 
De Amsterdamse sociograaf Sjoerd Groenman bracht dit proces onder woorden in 
zijn oratie met de veelzeggende titel: Uitdijende Werelden. Hij beschrijft daarin 
hoe het proces van schaalvergroting ertoe leidt dat buurt, dorp, wijk en stad als 
integratiekaders van ruimtelijke actiepatronen steeds minder belangrijk worden. 
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Patronen van werken, wonen en recreëren vallen niet meer samen met één bepaald 
woongebied dat het referentiekader vormt. Groenmans collega Van Doorn 
concludeert dat het in de sociale geografie eigenlijk gaat om de bestudering van 
sociale groepen en daarin spelen de ruimtelijke kaders waarin die groep zich 
begeeft nauwelijks nog een rol. Voor Van Doorn en Groenman, die dan beiden al 
verscheidene lokale monografieën op hun naam hebben staan (Renkum, 
Staphorst, Ommen, Maastricht) gaat het niet langer. Voor hen betekende deze 
ontwikkeling het failliet van de geografische traditie – zij maakten definitief de 
overstap naar de sociologie.  
 
Anderen echter zoeken naar hun heil in de vernieuwing van de geografie, door na 
te gaan binnen welke ruimtelijke kaders de nieuw verworven vrijheden van het 
individu dan wèl begrepen kunnen worden. De Amsterdamse hoogleraar De Vries 
Reilingh betoogt in zijn klassiek geworden artikel Schaalvergroting en 
territoriaal bindingsprincipe (1964) dat ruimte en afstand nog wel degelijk een rol 
spelen, zij het op een andere ruimtelijke schaal. Ruimtelijk gedrag moet niet meer 
begrepen worden in termen van buurt, wijk of stad, maar vraagt interpretatie op 
het niveau van agglomeratie, stadsgewest, stedelijke zone. De Vries Reilingh sluit 
daarmee aan bij de wijze waarop stadsgeografen en planologen als Van Paassen, 
Van den Berg, Kouwe, Steigenga en Hoekveld dan al bezig is die nieuwe kaders 
in kaart te brengen.  
 
Binnen de Nederlandse stadsgeografie is deze manier van denken decennialang 
dominant geweest. Stad, agglomeratie, stadsgewest, stedelijke zone, conurbatie en 
megalopolis, met hun interne functionele geleding en differentiatie, zijn nieuwe 
ruimtelijke kaders waarbinnen de stadsgeograaf de ruimtelijke werkelijkheid 
probeert te begrijpen. In een bestandsopname van de moderne stadsgeografie van 
de jaren ’60 geeft Hoekveld aan hoe in die geografie het besef leeft van de 
vrijheid van de moderne mens. Hij verwijst daarbij onder meer naar het werk van 
Kouwe die spreekt van de stad als ‘conditiesysteem’, dat voorwaarden schept 
voor het ruimtelijk gedrag zonder het te determineren: een nieuwe en moderne 
variant van Vidals ‘possibilisme’. 
 
Zo komt er een belangrijke stroom van stadsgeografische ‘mainstream’ op gang 
waarin het nieuwe interpretatiekader uitvoerig wordt benut. Daarbij gaat de 
aandacht vooral uit naar de processen die zich afspelen binnen die nieuwe 
stadsgewestelijke verbanden. Door inzicht te krijgen in verhuisbewegingen, 
verkeersstromen, bedrijfsvestigingen en –verplaatsingen, de dynamiek in de 
detailhandel enzovoorts hoopt men de ontwikkelingen van nieuwe stedelijke 
structuren te kunnen begrijpen, te verklaren, te voorspellen en ook – vooral – te 
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sturen. Wat dat laatste betreft mogen zowel de Tweede als de Derde Nota over de 
Ruimtelijke Ordening exponenten van deze nieuwe toegepaste geografie genoemd 
worden.  
 
Regionale geografie 
 
Maar ondanks het feit dat de onderzoekstechnieken steeds meer geavanceerd 
worden en steeds complexere processen in kaart gebracht kunnen worden valt de 
voorspelbaarheid en stuurbaarheid van ruimtelijke ontwikkelingen tegen. 
Opnieuw lijkt de geografische werkelijkheid zich aan de theorievorming te 
onttrekken. Regionale ontwikkeling laat zich namelijk steeds minder verklaren op 
basis van inzicht in omvattende stedelijke netwerken en structuren. Regio’s 
kennen steeds meer een eigen dynamiek, die zich moeilijk op basis van de nieuwe 
stadsgeografie – die vooral dacht in functionele samenhangen binnen het grotere 
geheel – laat verklaren.  
 
Een antwoord op deze vraag wordt gezocht in de ontwikkeling van een nieuwe 
regionale geografie, waarin meer oog is voor de vrijheid en creativiteit van de 
ruimtelijke actor. Regionale ontwikkelingen moeten begrepen worden op het 
snijvlak van de grote stedelijke structuren enerzijds en de vrijheid van ruimtelijke 
actoren op het locale of regionale niveau anderzijds. Hauer schrijft in de 
afscheidsbundel voor Van Ginkel dat het gaat om de creativiteit van mensen, die 
van de vele mogelijkheden die er zijn er één tot werkelijkheid maken. Daarbij 
spelen lokale potenties en de zelforganisatie van regionale systemen een 
belangrijke rol. Theoretici als De Pater en Van der Wusten duiden deze 
ontwikkeling als de invloed van het postmodernisme in de geografie. Immers, de 
aandacht verschuift in toenemende mate van omvattende stedelijke systemen en 
structuren naar maar het historisch toevallige en het regionaal eigene.  
 
En zo komt er een stroom van geografisch onderzoek op gang, die op deze 
‘postmoderne’ wijze op zoek is naar de manier waarop regio's zich organiseren. In 
het bijzonder het onderzoek naar grensregio’s en regio’s in overgangs- en 
ontwikkelingsgebieden is daarbij in trek omdat juist daar de eigen regionale 
dynamiek als antwoord op complexe bovenregionale kaders het meest markant tot 
uitdrukking komt.  
 
In aansluiting op dit toegepaste onderzoek krijgt ook het beleid meer oog voor de 
vrijheid én het intiatief van de ruimtelijke actor. Steeds meer wordt er aansluiting 
gezocht bij bestaande regionale dynamiek en ingespeeld op specifieke regionale 
en lokale potenties die met die eigen dynamiek samenhangen. Belangrijke 
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exponenten van dat nieuwe beleid vormen de Vierde en Vijfde Nota over de 
Ruimtelijke Ordening waarin de eigen kracht en dynamiek van de regio 
belangrijke uitgangspunten van beleid zijn geworden.  
 
Het post-modernisme voorbij  
  
En dan verschijnt er opnieuw een geograaf op het toneel die binnen die oriëntatie 
op de regionale dynamiek de vinger legt op de ongrijpbaarheid van die dynamiek. 
Huib Ernste vraagt in zijn Nijmeegse oratie aandacht voor de consequenties van 
de vergaande vrijheid van de hedendaagse ruimtelijke actor. In een analyse van de 
huidige situatie concludeert hij dat de moderne (stads)geografie daar geen 
antwoord op had doordat ze de verklaring van ruimtelijk gedrag te eenzijdig zocht 
in sociale, economische en fysieke contexten van het gedrag. De post-moderne 
regionale geografie daarentegen zoekt de verklaringen te eenzijdig in de willekeur 
van de ruimtelijke actor – en volgens Ernste valt het ook met die willekeur 
eigenlijk nog wel mee.  
 
Volgens Ernste neemt de geografie de wisselwerking tussen de mens (als actor) en 
de omgeving waarin deze zich beweegt onvoldoende serieus. Die wisselwerking 
houdt in dat de mens zijn omgeving actief inricht en organiseert, zich actief 
lokaliseert, relaties aangaat, ruimtelijk gedrag vertoont enzovoorts, daarbij 
inspelend op de mogelijkheden en onmogelijkheden die die omgeving hem biedt. 
Maar tegelijkertijd is die omgeving door hem zelf in het leven geroepen, door zijn 
eigen organiserende en inrichtende ruimtelijke gedrag tot stand gebracht. De 
ruimte, die de randvoorwaarden stelt voor het gedrag, is tevens product van 
zijn/haar eigen activiteiten.  
 
In een complexe netwerksamenleving wordt die interactie volgens Ernste nog veel 
ingewikkelder. Immers, de omgeving wordt dan niet alleen vormgegeven door die 
ene actor zelf, maar er zijn tal van andere actoren actief in diezelfde ruimte. En dat 
zijn er in de huidige complexe samenleving niet weinig. Daardoor is de omgeving 
voor de actor steeds minder eenduidig en voorspelbaar. De actor weet niet wat de 
andere actoren zullen doen en weet ook niet hoe zij zullen reageren op het ene of 
juist het andere voorgenomen gedrag. Juist omdat er zoveel actoren een rol spelen 
in die ruimte, waarvan het gedrag niet voorspelbaar is, weet de actor niet meer hoe 
daar mee om te gaan. Omdat de omgeving zelf niet langer voorspelbaar is, heeft 
de actor geen basis meer om zijn gedrag op te richten. Het gedrag wordt een gok, 
en daar sluipt de schijn van irrationaliteit en willekeur in het verhaal.  
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Vlottende maatschappelijke verhoudingen  
 
Het thema dat Ernste hier met zoveel nadruk naar voren brengt kondigt zich 
overigens al langer aan. Al in de jaren vijftig van de vorige eeuw schreef geograaf 
en planoloog G.J. van den Berg over het "vlottend worden van de 
maatschappelijke verhoudingen" en "het in beweging komen van de 
maatschappelijke orde". Hij schrijft: "Inherent aan deze bewegende orde is het 
streven naar houvast en zekerheid, naar ordening op allerlei gebied. De vraag 
daarbij is, of dit streven gericht moet zijn op het bereiken van een nieuwe, min of 
meer stabiele orde, dan wel op het scheppen van een raam, waarbinnen de 
bewegende maatschappelijke orde zich kan ontplooiien; anders gezegd, of de 
ordening primair binding of bevrijding beoogen moet en kan. Van den Berg 
maakt dan duidelijk dat het uiteraard om het laatste moet gaan en vervolgt: "Het is 
duidelijk, dat aldus gezien de ‘grote stad’ de hoogste eisen stelt aan het 
denkniveau van degenen, die haar vormen en besturen. Dat denken dient ten volle 
rekening te houden met de maatschappelijke dynamiek, zelf als het ware 
bewegelijk te zijn uit een oogpunt van begrippen en inzichten"  Wat dat laatste 
punt betreft (het voortdurend herijken van begrippen en inzichten) ziet Van den 
Berg een belangrijke taak weggelegd voor de sociale wetenschapper en dan wel in 
het bijzonder de sociaal geograaf (Van den Berg 1958, p. 69-71).  
 
 
Toch bestrijdt Ernste dat het gedrag van moderne individuen, bedrijven en 
organisaties irrationeel zou zijn. Immers, de ruimtelijke context doet er nog 
weldegelijk toe, maar het probleem is dat die zo onvoorspelbaar en daarmee 
onhanteerbaar geworden is. Juist daarom zijn het met name de grote bedrijven en 
organisaties die de rollen omdraaien en proberen de context naar hun hand te 
zetten en haar zo beheersbaar en voorspelbaar te maken. Alleen daaruit blijkt al 
dat de context er voor ruimtelijke actoren wel degelijk toe doet.  
 
Een nieuwe geografie? 
 
Wie zich dat realiseert komt al snel tot de conclusie dat de geograaf opnieuw tot 
taak heeft ruimtelijke kaders in beeld te brengen. De geograaf zal inzicht moeten 
verschaffen in de ruimtelijke werkelijkheid zoals die concreet gestalte krijgt door 
de complexe interactie van al die verschillende ruimtelijke actoren. Hij zal de 
‘ruimtelijke orde’ aan het licht moeten brengen. Daarbij gaat het om geavanceerd 
empirisch onderzoek naar de structuren en processen die de ruimtelijke 
werkelijkheid van dat moment structureren – zonder de verwachting te willen 
wekken dat die processen en structuren zich in de toekomst ook zo zullen  
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Nieuwkomers en oudgedienden 
 
In hetzelfde cursusjaar waarin Ernste in Nijmegen zijn oratie hield zeiden in 
Utrecht twee oudgedienden hun leerstoel vaarwel. Opvallend is de scheidende 
hoogleraren in hun redevoeringen Ernste op veel punten bijvallen. Ook Lambooy 
hield afgelopen najaar een pleidooi voor empirisch onderzoek naar complexe 
regionale dynamiek, waarin ‘zelf-organisatie’ en ‘onverwachte 
structuurveranderingen’ een belangrijke plaats innemen. Maar hij wijst er daarbij 
nadrukkelijk op de beperkingen: "Individuen – en dus ook zij die met economisch 
beleid bezig zijn – kunnen op basis van de hun beschikbare informatie, zelfs als ze 
veel kennis hebben, niet met zekerheid uitspraken doen over het geheel en over 
wat komen gaat". Hauer, die dit voorjaar afscheid nam, legt er daarom de nadruk 
op dat geografen creatief mee moeten denken over de verschillende ‘mogelijke 
werelden’: "Regionaal geografen kunnen bijdragen aan die discussie en inzichten 
verschaffen over concrete alternatieven en over de consequenties van 
verschillende keuzes".  
 
 
voortzetten. Integendeel, ze vormen juist de context waarbinnen nieuw gedrag 
gestalte zal krijgen en dat nieuwe gedrag zal op haar beurt weer leiden tot nieuwe 
structuren en processen.  
 
Door nu ruimtelijke (plan)concepten te ontwikkelen die enerzijds zoals gezegd de 
dynamische werkelijkheid ordenen en inzichtelijk maken maar anderzijds ook een 
perspectief openen op toekomstig ruimtelijk gedrag kan de geograaf – als altijd – 
de ruimtelijke actor behulpzaam zijn. Maar dat kan alleen als de geograaf daarbij 
bereid is binnen die complexe werkelijkheid creatief mee te denken over nieuwe 
ruimtelijke keuzes en perspectieven. Terecht zegt Ernste dat beleid maken meer 
dan ooit een proces is van communicatie, van samen zoeken naar mogelijkheden 
en scenario's. De geograaf zal in discussie moeten gaan met uiteenlopende 
maatschappelijke actoren en partijen. Hij zal zich moeten mengen in het 
maatschappelijk debat dat zoekt naar de grenzen van de nieuwe ruimtelijke 
vrijheid.  
 
Begrensde vrijheid 
 
De geografie moet dus – als altijd – op zoek naar de ruimtelijke kaders 
waarbinnen de mens zijn vrijheid beleeft. Die opgave is al zo oud als de 
geografische traditie sinds het ‘possibilisme’ van Vidal de la Blache. Alleen de 
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ruimtelijke context waarin een en ander zich afspeelt is vandaag wel van een heel 
ander kaliber dan in het 19e eeuwse Frankrijk.  
 
Ernste drukt ons wat dat betreft met de neus op de feiten. Steeds opnieuw wordt 
de sociaal-geograaf tot de orde geroepen door de ruimtelijke actor die zijn vrijheid 
komt opeisen en daarmee de geografische theorievorming de voet dwars zet. De 
traditie schiet dan tekort en lijkt aan zeggingskracht in te boeten. Om die reden 
neemt Ernste afstand van de eigen geografische traditie roept met Plessner de hulp 
in van een buitenstaander. Even lijkt het of voor hem de eigen traditie er niet meer 
toe doet – alsof hij geneigd is dezelfde conclusie te trekken als Van Doorn en 
Groenman in de jaren vijftig en de geografie vaarwel te zeggen. Maar niets is 
minder waar. Voor wie goed luistert herneemt Ernste juist de traditie door de 
vraag naar de grenzen van de menselijke vrijheid opnieuw in het centrum van de 
aandacht te plaatsen. Zo keert hij terug tot wat de kern is van de eigen traditie én 
overschrijdt hij van daaruit de grenzen van wat vandaag geografie heet. Hij is – 
om met Plessner te spreken – een echte grensganger, die met in zijn rugzak de 
hele geografische traditie, op zoek gaat naar nieuwe wegen om te gaan. En dat 
opent voor de geografie beslist nieuwe vergezichten. 
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Helmuth Plessner als geograaf 
 
Heltmuth Plessner was geen geograaf, maar bioloog, later ook antropoloog en 
filosoof. Van joodse komaf en gevlucht uit nazi-Duitsland doceerde hij van 1934 
tot en met 1952 aan de Universiteit van Groningen. Als bioloog was Plessner 
vooral geinteresseerd in de relatie tussen het organisme en zijn milieu. Vanuit dat 
standpunt bekeek hij ook de mens. In zijn antropologie is het gepaatst-zijn 
(Plessner spreekt van positionaliteit) een centraal begrip. Volgens Plessner 
voltrekt het menselijke bestaan zich net als bij planten en dieren in voortdurende 
wisselwerking met de omgeving. Waar bij de dieren de omgang met de omgeving 
wordt gereguleerd door de natuur, krijgt die omgang bij mensen vorm in de 
cultuur. Meer dan plant en dier schept de mens zelf de context van zijn bestaan. 
De mens richt actief zijn omgeving in, bouwt, sloopt, vestigt zich, verhuist, legt 
wegen aan, graaft tunnels en kanalen, bouwt steden enzovoorts. De mens maakt 
zelf zijn wereld bewoonbaar.  
 
Plessner heeft daarbij speciale aandacht voor de vrijheid van de mens. De Mens 
maakt keuzes, stelt plannen bij, peinst, overweegt, herziet, enzovoorts. De mens is 
volgens Plessner van nature een politicus, een plannenmaker. Zijn gedrag ligt dan 
ook nooit vast, maar is altijd een nieuwe creatie – binnen bestaande contexten. 
Mens-zijn is voor Plessner vooral mogelijkheden hebben. Maar daarmee ontbreekt 
het de mens ook per definitie aan vastigheid. In die zin typeert ook Ernste de mens 
in navolging van Plessner als grensganger, die voortdurend grenzen overschrijdt, 
op zoek naar nieuwe horizonten.  
 
Voor wie als geograaf Plessner leest is het soms of hij De Vries Reilingh weer 
hoort die de sociale geografie ooit typeerde als het onderzoek naar het leven én 
streven van mensen. Met het leven doelt Reilingh dan op de actuele ruimtelijke 
structuur, met het streven op de plannen, de doelen en de dynamiek. "Aldus 
worden het statische en het dynamische, het actuele en het toekomstige 
gezamenlijk gevat". Tesamen typeren leven en streven het bestaan van de 
ruimtelijke actor als concrete realiteit én als open mogelijkheid.  
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