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tijdgeografie, die van groot belang is geweest voor geografisch en mobiliteitsonderzoek, is niet 
goed toegerust om de vraagstukken van de netwerksamenleving te bestuderen. In deze samen-
leving wordt de persoon en de activiteiten waaraan hij of zij deelneemt, steeds belangrijker 
voor maatschappelijk-ruimtelijke ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen hebben onder meer 
betrekking op integratie van bevolkingscategorieën, ontwikkeling van stedelijke functies en 
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Mijnheer de Rector Magnificus, zeer gewaarde aanwezigen*,
Het is een bekend gegeven dat als gevolg van de toepassing van hogere vervoers-
snelheden de actieradius van mensen, maar ook van goederen enorm is toegeno-
men (Graham en Marvin, 1996). Wat meer dan honderd jaar geleden begon met 
de introductie van railsystemen en na de Tweede Wereldoorlog met het massaal 
gebruik van de auto, bracht een enorme stijging van de dagelijkse kilometrage, 
van zo’n 40 km per persoon per jaar (Knippenberg en De Pater, 1988) naar zo’n 
32 kilometer per persoon per dag, met zich mee (CBS, 2006). De opmars van 
snelle en betaalbare vluchten maakt het mogelijk dat mensen over de gehele 
wereld kunnen uitzwermen (Burghouwt, 2005). Zo is in de periode 1990-2001 
het aantal vakanties van Nederlanders en dan met name naar het buitenland en 
met het vliegtuig sterk toegenomen (Van den Broek et al., 2004). Wereldwijd zal 
naar verwachting binnenkort het aantal internationale reizen uitgroeien van 700 
miljoen tot 1 miljard (Urry, 2004).

Ondanks de introductie van telegraaf, telefoon en andere communicatiemiddelen 
is de snelheid van informatieoverdracht lange tijd achter gebleven. Informatie 
was vroeger grotendeels gebonden aan en soms letterlijk ingebonden in boeken, 
tijdschriften en kranten die met een vertragingsfactor variërend van een dag tot 
maanden tot ons kwamen. De telefoon maakte directe communicatie tussen 
personen zonder ‘face-to-face’ contact mogelijk, maar leidde niet tot substitutie 
van verplaatsingen, maar ondersteunde juist sterk de opkomst van de auto in de 
samenleving (Graham en Marvin, 1996). De laatste decennia zijn we getuige van 
een spectaculaire groei van moderne Informatie- en Communicatietechnolo-
gieën (ICT). De ontwikkeling en toepassing van breedbandverbindingen, mo-
biele systemen en geïndividualiseerde multimediadiensten illustreren deze trend 
(Jonker et al., 2003; Hännikäinen et al., 2002; Wellman, 2001). Wereldwijd zijn 
er nu al meer dan 2 miljard mobiele telefoons (ITU, 2005), een miljard van de 
wereldbevolking maakt gebruik van Internet (www.internetworldstats.com, 2005) 
en Europa is met 47 miljoen abonnementen na Azië de belangrijkste breedband-
markt in de wereld (www.budde.com.au, 2005). Ontwikkeling in miniaturisa-
tie en nanotechnologie maken het zelfs mogelijk dat instrumenten met elkaar 
kunnen interacteren, zoals automatische tolsystemen, intelligente voertuigen en 
koelkasten (ITU, 2005).
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Deze ontwikkelingen brachten Castells (1996) tot de uitspraak dat we in een 
netwerksamenleving leven waarin het genereren, verwerken en versturen van 
informatie via computergestuurde netwerken fundamenteel is. Het zijn deze in-
formatiestromen die vervoer- en communicatiesystemen optimaliseren waarmee 
onder meer mensen, geld, goederen en denkbeelden continu en in relatief korte 
tijd over grote afstanden verplaatst kunnen worden. Niet alleen op het gebied 
van vervoer- en communicatie, maar ook in economisch, sociaal en cultureel 
opzicht is de keuzeruimte van individuen sterk toegenomen (Van Kempen et al., 
2000). Mede hierdoor laat onze samenleving een sterke individualisering zien die 
de grondslag vormt voor de ontwikkeling van wisselende uiteenlopende per-
soonlijke relaties en participatie in activiteiten (Schnabel, 2004; De Hart, 2005). 
Thrift (1999) ziet deze samenleving opgebouwd uit talloze ontmoetingen tussen 
mensen en materiële hulpbronnen, zoals voertuigen, communicatiemiddelen en 
gebouwen, die tezamen relatienetwerken vormen.

In samenhang met de ontwikkeling van deze netwerken strekt de gebouwde 
omgeving zich over een steeds groter territorium uit. Daarnaast lijken de sociale, 
culturele en economische dimensies van verstedelijking zich steeds minder aan 
te trekken van de fysieke dimensie (Levende Stad, 2001; Bertolini en Dijst, 2003; 
Dematteis, 1988; Graham en Marvin, 2001). Bertolini en Dijst (2000, p. 39) stel-
len: “Het stedelijk leven is als het ware vluchtend geworden, losgeweekt van de fysieke 
stedelijke omgeving”. Het stedelijk leven zoekt naast de bestaande steden ook elders 
in de ruimte nieuwe ankerpunten (Bertolini en Dijst, 2000; 2003; Graham en 
Marvin, 1996). Zoals verderop in mijn oratie duidelijk zal worden, kunnen deze 
maatschappelijk-ruimtelijke ontwikkelingen grote, maar nog onbekende con-
sequenties hebben voor het gebruik van stedelijke functies, zoals consumenten-
voorzieningen en openbare ruimten, emancipatie en integratie van bevolkings-
categorieën, het functioneren van vervoer- en communicatiesystemen en het 
functioneren van steden en stedelijke systemen.

Ik ben van mening dat deze maatschappelijke ontwikkelingen in de netwerksa-
menleving pas goed begrepen kunnen worden indien we ons richten op bestu-
dering van de primaire processen die daaraan ten grondslag liggen. Deze primaire 
processen verwijzen naar de gedragskeuzen inzake activiteiten en verplaatsingen 
die door iedereen in het dagelijks leven worden gemaakt. Daarbij ga ik er vanuit 
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dat deze gedragskeuzen afhankelijk zijn van de aan elkaar gerelateerde situaties 
waarmee mensen gedurende hun leven in contact komen (Hägerstrand, 1970; 
Emirbayer, 1997; Fujii en Gärling, 2003; Thrift, 1999). De tijdgeografie biedt in 
principe een goed theoretisch vertrekpunt om maatschappelijke processen in net-
werksamenlevingen vanuit een situationeel perspectief te bestuderen. Deze the-
oretische benaderingswijze vond in de jaren ’60 in Zweden haar bakermat en is 
sindsdien een van de belangrijkste fundamenten voor geografisch en mobiliteits-
onderzoek geweest. Met behulp van de tijdgeografie kan bestudeerd worden hoe 
mensen met elkaar en hun materiële hulpbronnen een web van paden in tijd en 
fysieke ruimte creëren om aan activiteiten deel te kunnen nemen (Hägerstrand, 
1970). Daarbij wordt sterk de nadruk gelegd op de relatie tussen mensen en hun 
fysieke omgevingen waarvan ze in verschillende perioden in hun leven gebruik 
kunnen maken. Tot dusver is deze benaderingswijze voornamelijk gebruikt om 
tijd-ruimtelijke problemen die bepaalde groepen in de samenleving ondervinden 
te analyseren en temporele, ruimtelijke en vervoersoplossingen daarvoor aan te 
dragen (Dijst en Kwan, 2005). Zo is er aandacht geweest voor onder meer de po-
sitie van vrouwen (Droogleever-Fortuijn en Karsten, 1989; Kwan, 1999), etnische 
minderheden (Kwan, 2002b) en huishoudenstypen (Dijst et al., 2002; Ritsema 
van Eck et al., 2005).

Hoewel studies nauwelijks voorhanden zijn, leent tijdgeografie zich in principe 
ook voor analyse van andere, eerder genoemde maatschappelijke vraagstukken 
in de netwerksamenleving. Echter, het probleem met de tijdgeografie is, dat deze 
op dit moment onvoldoende toegerust is om deze maatschappelijke vraagstuk-
ken te bestuderen. In de tijdgeografie is de aandacht voornamelijk gericht op 
de interactie tussen personen en de materiële hulpbronnen die ze daarvoor nodig 
hebben. Het gebruik van communicatiemiddelen kon slechts rekenen op een margi-
nale aandacht van tijdgeografen (Miller, 2005a). Dat is ook begrijpelijk voor een 
theorie die in een periode is ontwikkeld waarin verreweg de meeste contacten 
van persoonlijke aard waren en het gebruik van niet-persoonlijke communica-
tiemiddelen beperkt bleef tot onder meer het schrijven van brieven, telefoneren 
en faxen. Door de komst van Internet, SMS, E-mail en andere moderne elektro-
nische communicatievormen zijn er ruime mogelijkheden voorhanden om per-
soonlijke ontmoetingen daardoor te laten vervangen. Er zijn inmiddels pogingen 
ondernomen deze communicatiemiddelen een plek te geven in de tijdgeografie 
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(Adams, 1995; Dijst, 2004; Kwan, 2001; Miller, 2005b). Daarop kom ik later in 
deze oratie terug.

Niet alleen het gebruik van communicatiemiddelen, maar ook de inhoud van de 
communicatie, die betekenis kan hebben voor veranderingsprocessen in de sa-
menleving, komt in de tijdgeografie niet expliciet aan de orde. Weliswaar wordt 
door Hägerstrand (1973; 1989; 1995) erkend dat fysieke en mentale werelden bij 
elkaar horen, maar in zijn uitwerkingen blijft hij de nadruk leggen op tijd-ruim-
telijke configuraties. Dit gegeven kan in de netwerksamenleving problematisch 
worden, aangezien door het gebruik van nieuwe ICT-middelen niet alleen de 
keuzemogelijkheden om te communiceren worden verruimd, maar mensen ook 
vaker blootgesteld zullen worden aan grotere hoeveelheden informatie die hun 
gedachten, gevoelens en strevingen en daarmee uiteindelijk hun gedragingen 
sterk kunnen beïnvloeden. Andere theoretische benaderingswijzen, die evenals 
tijdgeografie het situationeel handelen centraal stellen, hebben wel expliciet aan-
dacht besteed aan deze mentale aspecten. We kunnen hierbij denken aan structu-
ratietheorie, actor-netwerktheorie en attitudetheorie. Een synthese van (aspecten 
van) deze theorieën met tijdgeografie kan tot een vernieuwd tijdgeografisch 
perspectief leiden.

Het doel van deze oratie is een dergelijk perspectief te ontwikkelen. Daarvoor 
zal ik gebruik maken van genoemde theorieën, maar geen gedetailleerde en 
volledige beschrijving daarvan presenteren. Ik zal eclectisch te werk gaan, door 
uitgangspunten, concepten en theoretisch noties te selecteren, becommentariëren 
en transformeren waarvan ik denk dat deze het best tot hun recht komen in een 
dergelijk perspectief. Daartoe zal ik de volgende vragen als leidraad nemen:
•  Wat zijn de ruimtelijke karakteristieken van netwerksamenlevingen?
•  Welke aspecten van tijdgeografie, structuratietheorie, actor-netwerktheorie en 
attitudetheorie zijn relevant voor een vernieuwd tijdgeografisch perspectief?

•  Op welke wijze kunnen de vier theoretische inzichten inzake situationeel han-
delen verenigd worden tot een vernieuwd tijdgeografisch perspectief?

•  Welke onderzoeksopgaven voor bestudering van netwerksamenlevingen kun-
nen vanuit een vernieuwd tijdgeografisch perspectief geformuleerd worden?

Toepassing van een dergelijk perspectief zal een betere analyse van verschillende 
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maatschappelijke vraagstukken in de netwerksamenleving mogelijk maken. Naar 
verwachting zullen hiermee ook aangrijpingspunten voor beleid gevonden kun-
nen worden die nauw aansluiten bij het situationeel handelen van individuen.

Netwerksamenlevingen ruimtelijk uiteengelegd
In de netwerksamenleving zijn het genereren, verwerken en versturen van 
informatie de belangrijkste structurerende processen. De toenemende alzijdige 
beschikbaarheid van ‘real time’ informatie doordringt alle domeinen van het 
sociale leven, beïnvloedt verplaatsingen van mensen, goederen en geld en strekt 
zich uit over verschillende ruimtelijke schaalniveaus (Castells, 2004). Er ontwik-
kelt zich een ‘space of flows’ waarbinnen de betekenis van plaatsen die daarin zijn 
opgenomen, afhankelijk is van de interacties die op grote afstanden plaatsvinden 
(Castells, 1996).

Implementatie van steeds snellere vervoer- en communicatiesystemen heeft 
voor plaatsen de tijd-ruimteconvergentie (Janelle, 1969) en het hieraan verwante 
begrip ‘time-space compression’ (Harvey, 1989), vergroot. Tijd-ruimteconvergen-
tie vergroot eveneens de mogelijkheden voor interacties voor individuen, door 
Janelle (1973) ‘human extensibility’ genoemd. Dit heeft niet alleen betrekking op 
het aantal, maar eveneens op de variatie van mogelijkheden. Immers, het gebruik 
van hogere verplaatsingssnelheden voor mensen, goederen en informatie stimu-
leert via de ontwikkeling van grotere draagvlakken ruimtelijke specialisatie van 
stedelijke functies (Janelle, 1969). Harvey (1989) voegt hieraan toe dat als gevolg 
van tijd-ruimtecompressie een toenemende behoefte gaat ontstaan aan kleinscha-
lige en gedetailleerde verschillen tussen plaatsen. Deze dialectische relatie tussen 
ruimte en plaatsen voedt de ontwikkeling van lokale identiteiten die verder zul-
len bijdragen aan ruimtelijke verscheidenheid.

Als gevolg van de toename van snelheden in vervoer- en met name communi-
catiesystemen wordt wel eens verondersteld dat het gebruik van ICT-middelen 
tot het einde van afstanden en daarmee tot het einde van de sociale geografie zal 
leiden (Couclelis, 1996; Cairncross, 1997; Johnston, 1997; Schnabel, 2004). Gezien 
deze profetie kunnen we ons afvragen waarom sociaal geografen het nog steeds 
over het belang van afstanden hebben. Zijn ze blind voor het naderende on-
heil? Ik denk dat sociaal geografen heel goed zicht hebben op de werkelijkheid 
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en hooguit een beetje zenuwachtig worden van de snelheid waarmee nieuwe 
technologische ontwikkelingen op het gebied van vervoer en communicatie zich 
voltrekken en de mogelijke ruimtelijke implicaties daarvan. Derhalve hoeft wat 
mij betreft het requiem voor de sociale geografie niet gecomponeerd te worden.

Wat is er aan de hand? Ondanks het feit dat de wereld nu aan onze voeten ligt, 
zullen we altijd met beide benen op de grond blijven staan. Hägerstrand (1984, p. 
377) verwoordde dit alsvolgt: “Human minds are housed in living human bodies. And 
human minds are always somewhere... ”. Ons aardse, materiële bestaan leidt ertoe dat 
we geen stap kunnen verzetten zonder ons lichaam te verplaatsen en van materie 
om ons heen gebruik te maken. Het is nog niemand gelukt een ei te bakken 
zonder koekenpan, een foto te maken zonder camera, 1000 kilometer per uur te 
reizen zonder vliegtuig en de elektronische snelweg te betreden zonder gebruik 
te maken van een beeldscherm of andersoortige ‘interfaces’. Als gevolg van deze 
afhankelijkheid van materie zal ‘afstand’ nooit bijgezet worden in het rariteiten-
kabinet van de geschiedenis. Als reactie op diegenen die de ‘death of distance’ 
prediken, stelt Massey (2005) dat het vergroten van verplaatsingsafstanden erop 
duidt dat niet afstand, maar tijd door de opkomst van snelle vervoers- en com-
municatiemiddelen wordt vernietigd. In overeenstemming met Janelle en Harvey 
stelt Massey (2005, p. 91): “Space is more than distance. It is the sphere of opened confi-
gurations within multiplicities”. Met ‘multiplicity’ bedoelt zij dat er unieke ruimte-
lijke configuraties van mensen, gebouwen, dingen en dergelijke ontstaan die zich 
in samenhang met interactienetwerken ontwikkelen (zie ook: Graham, 1998).

Naast materiële zijn er ook culturele motieven te geven voor persoonlijke ont-
moetingen tussen mensen (Urry, 2004). Zo zijn er verschillende sociale, juridi-
sche en economische verplichtingen die mensen bij elkaar brengen. Zo ‘kan’ een 
verjaardag of begrafenis niet zonder bezoekers, ‘moet’ een samenlevingscontract 
bij de notaris persoonlijk getekend worden en ‘verwacht’ de werkgever dat zijn 
werknemer op kantoor verschijnt. Daarnaast ‘rechtvaardigt’ de lange duur van 
diners en andere bijeenkomsten met belangrijke personen eveneens persoonlijke 
ontmoetingen. Tenslotte wijst Urry op het belang van ‘beleving’ voor fysieke 
ontmoetingen. Zo kunnen persoonlijke ervaringen met stedelijke, kust- en berg-
landschappen niet ingewisseld worden voor ervaringen met een virtuele variant 
van deze landschappen via Internet. In dit verband, wijst De Hart (2005) op de 
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toenemende behoefte in Nederland aan collectieve gevoelsuitingen, bijvoorbeeld 
bij popconcerten, hulpacties, begrafenissen (Fortuyn en Hazes) en, zoals we in 
juni tijdens het WK in Duitsland zullen mogen ondervinden, bij voetbalwedstrij-
den.

Tijd-ruimteconvergentie in de industriële samenleving maakte specialisatie 
van plaatsen op bepaalde stedelijke activiteiten mogelijk. In de postindustriële 
samenleving zullen deze specialisaties naar verwachting veel meer ‘in beweging’ 
komen. Het beschikbaar komen van nieuwe technologische mogelijkheden op 
het terrein van informatieverwerking en -overdracht leidt ertoe dat de samen-
leving transformeert in een samenleving waarin activiteiten meer ‘person-based’ 
worden. Dit in tegenstelling tot de industriële samenleving waarin activiteiten 
‘place-based’, dat wil zeggen op vaste locaties plaatsvonden (Couclelis, 1998; 
2000). Miniaturisering en beschikbaar komen van draadloze verbindingen maken 
het mogelijk dat werk met behulp van ICT-middelen, zoals laptop en PDA, on-
derweg, in een hotel of thuis kan plaatsvinden. Ook e-shoppen, communiceren 
met vrienden en familie en vrijetijdsactiviteiten kunnen steeds meer onafhan-
kelijk van vaste locaties en vaste tijdstippen uitgevoerd worden. Hoewel dit sterk 
afhankelijk is van persoonlijke en ruimtelijke omstandigheden (Dijst, 2004), zul-
len volgens Couclelis (2000; 2004) activiteiten steeds meer fragmenteren. Hiermee 
bedoelt ze dat activiteiten verspreid over een dag en over verschillende locaties 
kunnen plaatsvinden en vermengd kunnen worden met andersoortige activitei-
ten. Ook zal de waardering voor verschillende aspecten van activiteiten kunnen 
wijzigen. Bijvoorbeeld, de mogelijkheid om goedkoop via Internet te winkelen 
kan het belang van het economisch motief voor winkelen verminderen ten 
gunste van sociale en recreatieve aspecten (Dijst, 2004). Ondanks de ontwikkeling 
van nieuwe ruimten voor sociale interactie, die tot de ‘space of flows’ behoren, 
wordt (nog steeds) een groot deel van het dagelijks leven georganiseerd in de 
‘space of places’ waarin interacties hoofdzakelijk via persoonlijke ontmoetingen 
plaatsvinden (Castells, 1996; 1999).

De vergroting van individuele keuzemogelijkheden voor temporele en ruimte-
lijke kenmerken van activiteiten zal betekenis kunnen hebben voor de ontwik-
keling van steden. Mareggi (2002) merkt op dat steden niet beschouwd kunnen 
worden als een collectie van bewoners die gedwongen zijn binnen hun stads-
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grenzen te bewegen. Zo zullen tweeverdieners en alleenstaanden woonachtig in 
binnensteden zich overdag nauwelijks in hun eigen buurt vertonen, maar vooral 
verblijven in andere buurten of steden waar wordt gewerkt of gewinkeld. In de 
avonduren bevolken zij wel de binnenstad alwaar ze gebruik kunnen maken 
van aanwezige restaurants, traiteurs en uitgaansgelegenheden (Bertolini en Dijst, 
2003). Verschillende studies afkomstig uit uiteenlopende landen laten zien dat in 
de netwerksamenleving woonbevolking (‘nighttime population’) en bezoekers-
populaties (‘daytime population’) afhankelijk van de bestudeerde buurt of stad in 
belangrijke mate niet overlappen (San Diego’s Regional Planning Agency, 2000; 
Mapinfo. 2004; Cook, 1998; Japan Statistics Bureau, 2002; Norfolk County Coun-
cil, 2004). Vergroting van actieradius en voortschrijdende temporele en ruimtelij-
ke fragmentatie van activiteiten zullen ertoe kunnen leiden dat deze ontkoppeling 
wordt vergroot. Aldus ontstaan gebieden die gekenmerkt worden door ‘temporele 
specialisatie’ (Goodchild en Janelle, 1984; Crang, 2001) of ‘chronotypes’ (Bonfi-
glioli, 1997). Onderzoek (Zandvliet en Dijst, 2005; 2006) heeft uitgewezen dat 
toenemende ruimtelijke uitwaaiering van mensen in de Nederlandse netwerk-
samenleving tot een rijk geschakeerd palet van typen bezoekerspopulaties heeft 
geleid.

Wijzigingen in verplaatsingenpatronen kunnen grote gevolgen hebben voor de 
ontwikkeling van steden. Engel-Frisch (1943, p. 45):“As people move about in pursu-
ance of their daily needs....they bring about by their movements changes in space, increment 
by increment”. Anders gezegd, de eerder genoemde ontkoppeling tussen gebouwde 
omgeving en locaties en tijdstippen waarop mensen aan activiteiten deelnemen, 
heeft consequenties voor het vaststellen van het draagvlak voor consumenten-
goederen en -diensten (Van der Knaap, 2002). In toenemende mate wordt het 
gebruik van voorzieningen, zoals winkels, uitgaansgelegenheden en verkeer- en 
vervoersystemen, maar ook het gebruik van openbare ruimten afhankelijker van 
bezoekers aan locaties in plaats van uitsluitend de woonbevolking (Foley, 1954; 
Mille, 2000; Zheng, 1998). Toenemend gebruik van Internet voor bijvoorbeeld 
het aankopen van goederen of deelname aan amusement zal deze ontkoppeling 
kunnen versterken.

Genoemde ontkoppeling kan ook implicaties hebben voor integratieproces-
sen. Veel studies (Bolt en Torrance, 2005; Dagevos, 2001; Gijsberts, 2004) op het 
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gebied van sociale en culturele integratie houden zich voornamelijk bezig met 
sociale contacten en uitwisseling van denkbeelden en gevoelens van buurtbewoners 
of met anderen die elders woonachtig zijn. In navolging van wat ik hierover eerder 
heb opgemerkt, zou in een netwerksamenleving deze plaatsgebonden benade-
ring op zijn minst aangevuld moeten worden met een meer persoonsgebonden 
benadering. Naar mijn mening zal iedere ontmoeting, of die nu thuis in de 
woonbuurt of elders in de fysieke ruimte of ‘cyberspace’ plaatsvindt, een positieve 
of negatieve bijdrage aan integratie leveren. Integratie houdt niet op bij de voor-
deur of de grens van de woonbuurt. Iedere situatie waarin een individu verkeert 
biedt mogelijkheden voor interactie en communicatie, die tezamen bijdragen aan 
de culturele bagage en het sociaal kapitaal van een persoon en daarmee inte-
gratieprocessen kunnen beïnvloeden. Bestudering van de aaneenschakeling van 
individuele situaties zal het inzicht in integratieprocessen kunnen vergroten, of 
om de woorden van Hägerstrand (1973, p. 73) te gebruiken: “One does not achieve 
any depths of understanding unless what happens over time is also considered”.

De vergroting van keuzemogelijkheden van individuen, de fragmentatie van 
activiteiten- en verplaatsingenpatronen en de daarmee gepaard gaande ontkoppe-
ling van woon- en bezoekerspopulaties zullen eveneens implicaties hebben voor 
het functioneren van steden in het algemeen en stedelijke systemen waartoe zij 
behoren. Steden kunnen worden opgevat als “... articulated moments in networks 
of social relations and understandings” (Massey, 1993, p. 66). In aansluiting hierop 
kunnen we stellen dat de uitspraak van Beaverstock c.s. (2000, p. 47) dat “... cities 
are produced and reproduced by what flows through them (information, knowledge, money, 
cultural practices, for example), rather than what is fixed within them (i.e. their forms and 
functions)” niet alleen van toepassing is op wereldsteden, maar op alle steden (zie 
ook: Limtanakool et al., 2006).

Genoemde observaties hebben in belangrijke mate betrekking op de netwerksa-
menlevingen die zich aan het ontwikkelen zijn. Deze ontwikkelingen zullen na 
verloop van tijd zich uitkristalliseren in nieuwe ruimtelijke configuraties. On-
danks het feit dat resultaten die behaald zijn in het verleden geen garantie bieden 
voor de toekomst, laten deze zien dat verruiming van individuele keuzemogelijk-
heden ertoe geleid hebben dat sociale en economische interacties de ruimtelijke 
structuren hebben getransformeerd (Dematteis, 1998; Bertolini en Dijst, 2003). 
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Deconcentratie van stedelijke functies, zoals wonen, werken, winkelen en recreë-
ren, is hierdoor mogelijk gemaakt. Tegelijkertijd zijn bestaande concentraties van 
stedelijke functies versterkt (Graham en Marvin, 1996). In de netwerksamenle-
ving zullen naar verwachting vergelijkbare concentratie- en deconcentratiepro-
cessen zich voltrekken. Thrift (1996: in Graham, 1998, p. 182): “Cities cannot be 
seen as places which are leaking away into space of flows”. Steden zullen zich ontwik-
kelen tot omvangrijke polycentrische stedelijke regio’s die via wereldomvattende 
netwerken met elkaar verbonden zijn, maar daarbinnen zal een: “... place-based 
relational web that rely on adjacency, propinquity and physical flows remain central to 
the experience of human, social, economic and cultural life” (Graham o.c.). Graham en 
Marvin (2001) verwachten dat monopolistische vervoers- en communicatiesy-
stemen zich steeds verder zullen ontbinden waardoor beter op de geïndividuali-
seerde behoeften aan technieken en diensten in de samenleving ingespeeld kan 
worden. Gebruik hiervan zal aanleiding geven tot een verdere fragmentatie van 
verstedelijking (‘splintering urbanism’), maar tegelijkertijd ook tot hergroepering 
in de ruimte (Bertolini en Dijst, 2003; Boelens, 2005) in de vorm van onder meer 
welvarende en arme woonbuurten, bedrijven- en kantorenparken, ‘airport cities’, 
culturele districten en suburbane winkelcentra.

Het zal duidelijk zijn dat een netwerksamenleving een beweging laat zien die 
grote gevolgen kan hebben voor ontwikkeling van steden, in zowel sociaal, cultu-
reel, economisch als fysiek opzicht. Het denken over de netwerksamenleving van 
invloedrijke theoretici, zoals Castells en Graham en Marvin, heeft tot nu toe een 
behoorlijk hoog abstractieniveau. Het staat nog betrekkelijk ver af van de primai-
re processen waarin actoren de hoofdrol spelen (Smith, 2003). Dit is het onder-
werp voor het resterende deel van deze oratie. Uitgangspunt zal daarbij zijn dat 
ons aardse bestaan ons dwingt bij de deelname aan activiteiten en verplaatsingen 
rekening te houden met de materiële situaties die daarvoor onontkoombaar nodig 
zijn. Om het inzicht in de maatschappelijk processen die zich in een netwerk-
samenleving afspelen te vergroten, zullen handelingssituaties niet alleen betrek-
king moeten hebben op interactie, maar eveneens op communicatie. Daartoe zal 
ingegaan worden op structuratietheorie, actor-netwerktheorie en attitudetheorie. 
Echter, eerst zullen de contouren van de tijdgeografie geschetst worden.
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Contouren van de klassieke tijdgeografie
Tijdgeografie behoort tot de ‘human ecological’ traditie binnen de sociale geo-
grafie en wordt ook wel “... one of the few truly home-grown geographical theories” 
genoemd (Thrift, 2005, p. 337). Twee kanttekeningen zijn hierbij op zijn plaats. 
Allereerst spreekt de grondlegger Torsten Hägerstrand (1916-2005) niet over een 
theorie maar over een ‘four-dimensional view of the world’ (Hägerstrand, 1989) 
en anderen (Gren, 2001) over een metafysisch raamwerk. Daarnaast bestaat dé 
tijdgeografie niet, maar is er in werkelijkheid sprake van verschillende tijdgeo-
grafieën (Gren, 2001). In deze oratie beschouw ik tijdgeografie in navolging 
van Thrift als een theorie en zal ik daarnaast een onderscheid maken tussen de 
‘klassieke tijdgeografie’, die hoofdzakelijk ontwikkeld is in de jaren ‘60 en ‘70 van 
de vorige eeuw, en andere tijdgeografische opvattingen. Kenmerkend voor de 
tijdgeografie is dat de aanhangers met name geïnteresseerd zijn in de handelings-
mogelijkheden die technieken, instituties en ruimtelijke inrichting bieden voor 
kwaliteit van het dagelijks leven. Vanuit deze humanistische visie streefde Häger-
strand ernaar de sociale geografie om te vormen “... in a study of the conditions of 
life in a regional setting” (Hägerstrand, 1975, p. 9; Hägerstrand, 1974).

De tijdgeografie is gebaseerd op de gedachte dat het leven van een individu, maar 
ook van andere organismen en materiële objecten, een ononderbroken pad door 
tijd en ruimte beschrijft (Hägerstrand, 1970). Ieder organisme of ding is constant 
in beweging, ook al bevinden zij zich in rust (Thrift, 1996). Aldus, kan men de 
samenleving zien als opgebouwd uit een groot aantal webben van ononderbro-
ken paden die door zowel mensen, andere organismen en niet-levende elemen-
ten door tijd en ruimte zijn getrokken.

De paden door tijd en ruimte kruisen elkaar in activiteitenplaatsen (‘stations’) die 
in de fysieke ruimte (deel van ‘landscape’) zijn gesitueerd om aldaar aan eenvou-
dige of gecompliceerde activiteiten (‘projects’) deel te nemen. Alle activiteiten 
en verplaatsingen waaraan individuen deelnemen in tijd en ruimte laten materiële 
sporen na in het landschap in die zin dat fysieke contacten tussen sommige mate-
riële elementen veranderen. Hägerstrand (1995, p. 44): “We are movers of matter all 
the time, just like water and wind”. Omgekeerd geeft de tijd-ruimtelijke configura-
tie van mensen en dingen vorm aan activiteiten en verplaatsingen (Hägerstrand, 
1989; Hägerstrand, 1995). De tijdschaal waarop activiteiten en verplaatsingen 
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geordend worden en veranderingen in het landschap plaatsvinden, varieert in de 
regel van een dag tot het gehele leven (Hägerstrand, 1973).

Deelname aan activiteiten en verplaatsingen in tijd en ruimte wordt beïnvloed 
door drie typen ‘constraints’, die bekend staan als ‘capability’ (biologisch, gees-
telijk en instrumenteel), ‘coupling’ (samenkomen van mensen en objecten om 
activiteiten uit te kunnen voeren) en ‘authority’ (fysieke, sociale, economische 
en juridische regels die toegang tot activiteitenplaatsen beïnvloeden) constraints 
(Hägerstrand, 1970). Ten grondslag aan deze beperkingen ligt een aantal fun-
damentele beperkingen (Hägerstrand, 1975; Hägerstrand, 1973), waaraan men-
sen niet kunnen ontsnappen (Pred, 1977). De ondeelbaarheid van mensen, het 
gegeven dat alle mensen en objecten ruimte innemen en dat alle activiteiten en 
verplaatsingen tijd kosten, zijn hiervan enkele voorbeelden.

Welke betekenis hebben nieuwe technologische innovaties voor het verloop van 
paden en de werking van constraints? Deze vindingen kunnen de tijd-ruimtelijke 
configuraties van paden door tijd en ruimte en de invloed van constraints wijzi-
gen. Pred (1977, p. 214): “... innovation use always sets in motion a string of time-geo-
graphic activity and experiential impacts”. Of in de woorden van Hägerstrand, (1984, 
p. 377): “... every innovation which is put into practice drives a ‘wedge’ or creates a ‘hole’ 
in a tissue of beings and events”. Zo zullen nieuwe vervoers-, informatie- en com-
municatietechnologieën veranderingen aanbrengen in het temporele en ruim-
telijke aanbod van vervoerwijzen, vaste en mobiele communicatiemiddelen en 
verbindingen. Hiermee kunnen onder meer grotere afstanden overbrugd worden. 
Ondanks het feit dat deze innovaties temporele en ruimtelijke configuraties van 
activiteiten en verplaatsingen kunnen wijzigen, zal de afhankelijkheid van mensen 
van materiële omgevingen niet veranderen. Mensen zullen altijd ‘ergens’ mate-
rieel in de ruimte aanwezig blijven. Schwanen (2005b) heeft dit treffend geïllu-
streerd voor het gebruik van onder meer mobiele telefoons in het dagelijks leven 
van werkende ouders. Deze telefoons maken het mogelijk in onzekere situaties 
activiteiten aan anderen over te dragen.

Virtuele interacties hebben de aandacht getrokken van Kwan (2001; 2002a), Dijst 
(2004) en Miller (2005a,b). Kwan en Dijst stellen beiden dat in een samenleving 
waarin ICT-middelen volop gebruikt worden, tijd-ruimtelijke beperkingen aan-
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wezig blijven. Dit verwijst onder meer naar de beschikbaarheid van ICT-midde-
len die varieert naar tijdstip en locatie. Daarnaast is het gebruik ervan temporeel 
en/of ruimtelijk gebonden. Zo zullen deze middelen in bijvoorbeeld bioscopen 
en nachtelijke uren niet of nauwelijks gebruikt worden. Tenslotte zijn gebruikers 
van Internet gevoelig voor vertragingen en tijdskosten van ICT-gebruik. Miller 
(2005b) verrijkt de tijdgeografie met een aantal nieuwe concepten die het moge-
lijk maken de betekenis van ICT-gebruik voor het dagelijks leven van mensen in 
een tijdgeografisch raamwerk te bestuderen. Daartoe introduceert hij onder meer 
het begrip ‘portal’. Dit is een soort ‘station’ alwaar personen via vaste of draad-
loze verbindingen gebruik kunnen maken van communicatiediensten. Daarnaast 
definieert Miller het begrip ‘message window’ dat staat voor het tijdsinterval 
waarbinnen personen in contact staan met ‘portals’.

De eerder genoemde beperkingen die opgelegd worden aan deelname aan acti-
viteiten in tijd en ruimte definiëren een driedimensionale tijd-ruimte (‘prism’) 
waarbinnen het traject van een pad voor de duur van een bepaalde periode kan 
worden gekozen (figuur 1). Prisma’s zijn vergelijkbaar met luchtballonnen die 

Figuur 1 – Prisma’s en tijd-ruimtelijke potentiële actieruimte
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onder invloed van druk (lees: constraints) van vorm en grootte kunnen verande-
ren. Meer in het bijzonder wordt het prisma bepaald door de locatie van de ver-
trek- en aankomstbasis, het beschikbare tijdsbudget (‘time window’), snelheden 
van beschikbare vervoerwijzen en de gewenste verhouding tussen activiteitend-
uur en verplaatsingstijd (‘travel time ratio’)(Dijst en Vidakovic, 2000; Schwanen 
en Dijst, 2002). Deze prisma’s worden als ‘kralen’ aan een snoer van het levenspad 
geregen.

De projectie van het prisma op het fysieke vlak of landschap geeft het gebied aan 
waarbinnen het individu zijn pad kan vervolgen om aan activiteiten en/of ver-
plaatsingen deel te nemen. Dit gebied wordt aangeduid met het concept poten-

Figuur 2 – Nesten van potentiële actieruimten op dagelijks pad
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tiële actieruimte oftewel het tijd-ruimtelijke keuzegebied voor paden (‘potential 
path area’) (Lenntorp, 1976; Dijst, 1995). Bij iedere stap in tijd en ruimte wordt de 
omvang van de potentiële actieruimte gereduceerd (figuur 2). Figuur 2 laat tevens 
zien dat een eenmaal gemaakte keuze de potentiële actieruimte transformeert in 
een pad. De collectie van in een bepaalde periode bewandelde paden en gebruik-
te menselijke en niet-menselijke materiële elementen wordt de feitelijke actieruimte 
genoemd (zie bijvoorbeeld: Dijst, 1995; Schönfelder en Axhausen, 2003; Urry, 
2003). Vanuit een netwerkperspectief kunnen we het ook anders formuleren: ac-
tieruimten vertegenwoordigen persoonlijke netwerken waartoe in tijd en ruimte 
gesitueerde mensen, vervoerwijzen, communicatiemiddelen, infrastructuren en 
andere materiële objecten behoren. Ieder individu draagt een actieruimte als een 
soort Zorbonaut met zich mee (figuur 3). De potentiële actieruimte hangt als het 
ware als een onzichtbare plastische ruimte om een persoon heen. Actieruimten 
kunnen voor verschillende tijdschalen worden opgesteld, door de projecties van 
de tijd-ruimte prisma’s te aggregeren.

Figuur 3 – Individu als Zorbonaut op weg met zijn actieruimte (http://www.zorb.com/)
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Potentiële actieruimten zijn niet alleen plastisch, maar hebben ook een ‘vloeibaar’ 
karakter. Dit kan ik vanuit twee perspectieven inzichtelijk maken. Indien een per-
soon door een ruimte beweegt, zullen mensen en objecten uit zijn of haar potentiële 
actieruimte van kenmerk veranderen, verdwijnen of worden opgenomen in deze 
persoonlijke uitsnede van het landschap (zie figuur 4). Omgekeerd zal, wanneer 
een persoon zich niet door de ruimte verplaatst, het landschap binnen de actie-
ruimte wijzigen. Het landschap is niet statisch, maar zelf een dynamisch geheel van 
mensen, die hun eigen actieruimten met zich meevoeren, en van andere materiële 
objecten die verouderen of bewegen door de ruimte (vrij naar Hägerstrand, 1995).

Figuur 4 maakt eveneens aannemelijk dat de combinatie van paden en individu-
ele potentiële actieruimten ertoe leidt dat de omvang en samenstelling van be-
zoekerspopulaties zullen verschillen naar plaatsen en naar tijdstip. Thrift (1999, p. 
310): “Places must be seen as dynamic, as taking shape only in their passing”. Dit brengt 
met zich mee dat er geen eenduidige definitie van plaatsen gegeven kan worden.

Bovenstaande contouren zijn die van de ‘klassieke tijdgeografie’, zoals deze 
grotendeels in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw zijn opgesteld. 
In het verleden is vanuit verschillende perspectieven kritiek op de tijdgeografie 
geleverd. Voor uitvoerige beschouwingen hierover verwijs ik onder meer naar 
Giddens (1984), Harvey (1989; 1996), Buttimer (1976) en Thrift (1996). In latere 
jaren heeft Hägerstrand naar aanleiding van deze kritiek, zijn tijdgeografische 
visie bijgesteld of op zijn minst verduidelijkt. Een van de oorzaken van de kritiek 
op Hägerstrand kan zijn dat veel van zijn publicaties nooit vanuit het Zweeds 
zijn vertaald (Gren, 2001). Een voor deze oratie belangrijk kritiekpunt betreft de 
betekenis van de relatie tussen mentale wereld (‘meaning’) en materiële wereld 
(‘matter’). Hägerstrand heeft nooit ontkent dat cognitieve processen belangrijk 
zijn voor het begrijpen van paden door tijd en ruimte (Gren, 2001). Hägerstrand 
(1973, p. 75): “Feelings and opinions contain seeds for future change”. Ook in latere 
jaren benadrukt hij dit (Hägerstrand, 1989; 1995). Ondanks deze erkenning van 
het belang van cognitie voor beslissingen in het dagelijks leven stelt hij echter “I 
agree, my way of thinking is admittedly reductionistic in a specific sense..... But one cannot 
talk about anything without simplifying, that is reducing reality to something smaller than 
it is. I want to find the bare skeleton of what could call natural situations” (Hägerstrand, 
1989, p. 2). Met andere woorden, hoewel Hägerstrand de mentale en materiële 



over veranderende relaties tussen steden en mobiliteit 19

wereld als één ziet, wijst hij telkens op het materiële fundament van het situa-
tioneel handelen. Hoewel ik de materiële situaties fundamenteel acht voor de 
sociale geografie, is het marginaliseren van de uitwisseling van gedachten, gevoe-
lens en andere vormen van informatie via verschillende communicatiekanalen in 
een netwerksamenleving een groot gemis. Deze communicatie kan belangrijke 
effecten hebben op de keuze voor andere etappes op het pad door tijd en ruimte. 
Andere theoretische benaderingswijzen inzake situationeel handelen gaan elk op 
hun eigen wijze explicieter in op communicatieprocessen.

Alternatieve visies op situationeel handelen
Bij het vormen van mijn gedachten inzake de relatie tussen situaties waarin 
individuen verkeren en communicatieprocessen, laat ik mij inspireren door drie 
theorieën die ook het situationeel handelen als uitgangspunt hebben genomen: 
structuratietheorie, actor-netwerktheorie en attitudetheorie. Ik streef bij mijn 
bespreking van deze theorieën geen volledigheid na, maar zal juist zeer selectief 
te werk gaan.

Figuur 4 – Samenstelling potentiële actieruimte afhankelijk van locatie in tijd en ruimte
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Structuratietheorie
Structuratietheorie gaat er vanuit dat de samenleving en sociale activiteiten niet 
onafhankelijk van elkaar zijn, maar dat tussen beide een continue dialectische 
relatie bestaat (Giddens, 1984; Dyck, 1990). De sociale structuur bestaat uit sociale 
regels en middelen die via concrete, dagelijkse routine-activiteiten van mensen 
gereproduceerd kunnen worden, maar die ook mogelijkheden voor veranderin-
gen bieden. Met andere woorden ‘constraints’ die in tijdgeografie onderscheiden 
worden bieden in de structuratietheorie niet uitsluitend beperkingen, maar ook 
mogelijkheden voor verandering. Evenals in de tijdgeografie is de context voor 
activiteiten in tijd en ruimte van groot belang in de structuratietheorie. Daartoe 
introduceerde Giddens het begrip ‘locale’ dat in die zin afwijkt van het begrip 
‘station’ in de tijdgeografie dat het niet uitsluitend materiële elementen omvat, 
maar eveneens informatie en kennis, bijvoorbeeld in de vorm van waarden en 
normen, die tijdens ontmoetingen binnen deze activiteitenplaatsen uitgewisseld 
kunnen worden. De kenmerken van deze activiteitenplaatsen en de betekenis 
daarvan voor gebruikers kunnen tijdens dagelijkse interacties, worden vergeleken, 
besproken en geherdefinieerd (Dyck, 1990).

Pred (1981b; 1984) heeft een verdienstelijke poging gedaan om het gedachte-
goed van tijdgeografie aan te wenden om de werking van het structuratieproces 
inzichtelijk te maken. Voor deelname aan verschillende activiteiten in activitei-
tenplaatsen zijn individuen voortdurend bezig met het koppelen of ontkoppelen 
van paden van anderen en/of materiële elementen. Volgens Pred vinden binnen 
activiteitenplaatsen waar paden op bepaalde momenten elkaar kruisen voor korte 
of langere duur sociale reproductie, socialisatie en structuratie plaats.

Pred (1981b, 1984) demonstreert dat aan de hand van twee dialectieken, te weten 
de ‘extern-intern’ en ‘levenspad-dagelijks pad’ dialectiek. De kern van eerst-
genoemde dialectiek komt erop neer dat als gevolg van fysieke ontmoetingen 
(‘extern’) met andere personen in activiteitenplaatsen individuele impressies en 
ervaringen worden uitgewisseld die waarden, normen, overtuigingen en attituden 
vormen (‘intern’). Omgekeerd beïnvloeden deze mentale impressies en ervarin-
gen de keuzen voor het toekomstig verloop van paden. Deze dialectiek laat zien 
dat de samenleving, vertegenwoordigt door anderen, het individu beïnvloedt 
en dat het individu via interne reflectie eveneens zichzelf vormt. De tweede 
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dialectiek stelt dat het dagelijks leven geworteld is in keuzen voor activiteiten 
en ontmoetingen uit het verleden. Dit brengt met zich mee dat ervaringen 
met dat verleden de individuele mogelijkheden voor het toekomstig verloop 
van paden beïnvloedt (zie ook Cullen, 1978). Zo zal de keuze van een individu 
voor het leven in een tweeverdienerhuishouden met kinderen op het platteland 
het vrijwel onmogelijk maken om iedere avond uit te gaan in een grote stad. 
Omgekeerd kunnen dagelijkse ervaringen inzake interacties met anderen leiden 
tot ontdekking van andere toekomstige mogelijkheden (Pred, 1984). De eerder 
genoemde tweeverdiener zou via ontmoetingen met andere tweeverdieners die 
in grote steden wonen op het idee kunnen komen naar een stedelijk woonmilieu 
te verhuizen.

Deze combinatie van tijdgeografie en structuratietheorie heeft als voordeel dat de 
samenhang tussen de mentale en fysieke wereld inzichtelijker wordt gemaakt. Pa-
den getrokken door tijd en ruimte kunnen leiden tot wijzigingen c.q. reproduc-
tie van waarden, normen en andere denkbeelden. Echter, het wordt niet duidelijk 
wat de betekenis is van verschillende ruimtelijke configuraties van paden voor de 
aard, intensiteit en inhoud van de communicatieprocessen die plaatsvinden. Bij 
welke tijd-ruimtelijke combinatie van mensen en materiële zaken zullen denk-
beelden stabiliseren, convergeren of juist divergeren? Zo ook omgekeerd: wat zijn 
de consequenties van deze communicatieprocessen voor het verdere verloop van 
paden door tijd en ruimte? Het zijn vragen die niet beantwoord worden, maar 
wel van belang zijn voor een netwerksamenleving.

Actor-netwerktheorie
‘Actor-network theory’ (ANT) is evenals structuratietheorie gericht op het 
begrijpen van de wederkerige relaties tussen alledaagse activiteiten en sociale en 
ruimtelijke formaties (Thrift, 1996). Evenals bij tijdgeografie geldt ook hier dat in 
de loop der tijd verschillende perspectieven op ANT zijn ontwikkeld. Vanwege 
onvrede over de gebruikte concepten in ANT, waarop ik even later terugkom, 
wordt er gesproken over ‘After ANT’ (Law en Hassard, 1999; Hetherington en 
Law, 2000). Niettemin blijft een aantal denkbeelden van ANT onverminderd 
centraal staan binnen deze ‘relationele benaderingswijze’.

Een van de basiskenmerken van ANT is, dat het zich afzet tegen dualismen die 
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in sociale theorieën veelvuldig voorkomen, zoals micro-macro, object-subject, 
intern-extern en lokaal-globaal (Murdoch, 1997a; 1998). ANT tracht deze tegen-
stellingen te overwinnen door gebruik te maken van het netwerkconcept. Meer 
in het bijzonder bestudeert ANT de wijze waarop relaties worden opgenomen in 
complexe netwerken en op welke manier deze netwerken stabiliseren (Murdoch, 
1997a; 1998). De aanhangers van de ‘After ANT’ stroming hebben het netwerkbe-
grip losgelaten omdat het teveel uitgaat van een structuur die onveranderbaar is 
(Callon en Law, 2004). Zij bezigen eerder termen zoals ‘fluid’ (Mol en Law, 1994) 
en ‘gel’ (Sheller, 2004) die eerder geassocieerd worden met flexibiliteit en veran-
deringsprocessen dan het begrip netwerk. In werkelijkheid zullen verschillende 
typen associaties van relaties bestaan (Callon en Law, 2004; Brown en Middleton, 
2005; Amin en Thrift; 2002).

ANT ziet de wereld als opgebouwd uit een veelvoud van interacties tussen 
actoren, die zowel menselijk als niet-menselijk van aard kunnen zijn en samen 
komen in een plaats (Latour, 1999a; 1999b; Murdoch, 1998). Een voorbeeld zijn 
de interacties van een werkende vrouw met bepaalde scholen, winkels, werkplek-
ken, personal computers, bushaltes, boeken, dieren, haar man, kinderen, familie, 
vrienden en andere personen. Binnen ANT zijn het niet uitsluitend mensen die 
initiatieven nemen om te handelen. De niet-menselijke actoren kunnen andere 
actoren aanleiding geven om tot bepaalde activiteiten over te gaan of te wijzigen, 
zoals de hond die vraagt om uitgelaten te worden, kleding die men draagt en 
positieve of negatieve reacties bij anderen oproepen, de winkel die met het aan-
bod van producten een vraag schept, het stratenplan dat helpt een bepaalde route 
te kiezen, regen of storm die een vervoerwijzekeuze veranderen, de personal 
computer die ‘crasht’ of treinen die ontsporen (zie bijvoorbeeld Murdoch, 1997b; 
1998; De Hart, 2005). Tijdens de interacties tussen actoren stromen of circuleren 
‘intermediares’, zoals mensen, geld, teksten en andere materiële informatiedragers 
of aan materie gerelateerde informatie (bijvoorbeeld het gesproken woord en 
‘live’ of ‘gedownloade’ muziek) (Murdoch, 1997b; Murdoch, 1998; Thrift, 1996; 
Latour, 1999a). Hoewel de klassieke tijdgeografie van Hägerstrand geen intentio-
naliteit en andere menselijke eigenschappen toekent aan dingen, zijn het materië-
le bestaan en het belang van ontwikkelingen in paden wel uitgangspunten waarin 
ANT duidelijke overeenkomsten vertoont met tijdgeografie (Schwanen, 2005b).
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Motivaties, intenties en behoeften van mensen, zoals in het werk van onder meer 
Chapin (1978), komen niet in het vocabulaire van ANT-aanhangers voor omdat 
het gebruik van deze termen veronderstelt dat zij ‘vooraf ’ gegeven zijn. Zij gaan 
er vanuit dat deze voortgebracht worden tijdens het interactieproces binnen net-
werken (Murdoch, 1997). Volgens Latour (1999b, p. 18) is niet belangrijk: “... what 
an actor does.....but what provides actants with their actions, with their subjectivity, with 
their intentionality, with their morality”. In het verlengde hiervan stelt Latour (1999a, 
p. 182): “Action is simply not a property of humans but of an associations of actants...”. 
Met andere woorden niet de actoren zijn belangrijk maar de relaties daartus-
sen. Bijvoorbeeld, het gebruik van een mobiele telefoon door een treinpassagier 
kan bij sommige mensen weerstand oproepen die ertoe kan leiden dat ze er of 
een opmerking over maken of in een ander rijtuig plaatsnemen. Dit voorbeeld 
illustreert ook de gedachte van Latour (1999a) dat als gevolg van de interactie 
en communicatie tussen menselijke en niet-menselijke actoren veranderingen 
(‘translation’) in beide typen actoren kunnen optreden, waardoor onder meer 
doelen, maar ook gevoelens, denkbeelden en dergelijke kunnen wijzigen.

Deze opvattingen krijgen hun neerslag in heterogene materiële netwerken. 
Murdoch (1998) onderscheidt twee typen netwerken en ruimten: ‘spaces of 
prescription’ en ‘spaces of negotiation’. ‘Spaces of prescription’, vergelijkbaar met 
‘network spaces’ van Mol en Law (1994), vertegenwoordigen stabiele netwerken. 
De stromen van ‘intermediaires’ vormen bij wijze van spreken het cement van 
het netwerk waardoor stabiele netwerken zich kunnen ontwikkelen (Murdoch, 
1995). Murdoch (1998, p. 360): “Materials solidify social relations and allow these rela-
tions to endure through space and time”. Er zijn duidelijke normen en gedragingen 
en relaties zijn in hoge mate voorspelbaar. Een voorbeeld hiervan zijn dagelijkse 
autoverplaatsingen in het woon-werkverkeer.
Daarentegen zijn netwerken in ‘spaces of negotiation’, ‘fluid spaces’ genoemd 
door Mol en Law (1994), instabiel. Materiële elementen vertrekken en worden 
opgenomen in andere netwerken. Er zijn weinig normen wat ertoe kan lei-
den dat er regelmatig onderhandelingen en herdefiniëringen plaatsvinden. Een 
voorbeeld hiervan zou de eerder genoemde situatie in de trein kunnen zijn. 
Overigens zouden de uitkomsten van deze processen kunnen leiden tot gedeelde 
regels, procedures, routines en dergelijke die de voorspelbaarheid van gedrag tot 
op zekere hoogte garanderen (Callon, 1999). In zo’n situatie kan een ‘space of 
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negotiation’ transformeren in een ‘space of prescription’. Zoals eerder opgemerkt, 
wijzen de ‘After ANT’ aanhangers een eenzijdige nadruk op stabiele netwerken 
af. Volgens hen gaan zowel menselijke als niet-menselijke actoren voortdurend in 
verschillende associaties van relaties op (Brown en Middleton, 2005).

Een ander kenmerk van ANT/After ANT is, dat binnen interactie- en com-
municatienetwerken geen wisseling van schaal plaatsvindt. Latour (1999a, p. 18): 
“Contexts... flow locally through networks” (zie ook: Pred, 1977; Massey, 1991; Latour, 
1999b). Daarmee bedoelt hij dat allerlei posities die mensen, andere organismen 
en dingen in sociale, natuurlijke en ruimtelijke structuren innemen uiteinde-
lijk in de vorm van face-to-face interacties op lokaal niveau samenkomen. Om 
te kunnen interacteren moet er contact zijn tussen mensen en hun materiële 
hulpbronnen. Voor technologische netwerken geeft Latour (1993) het voorbeeld 
van elektromagnetische golven die overal kunnen zijn, maar zonder antenne, 
abonnement en decoder kun je CNN niet ontvangen. Vervolgens worden via 
transport- en communicatienetwerken personen, documenten, CD’s, DVD’s, 
e-mails en dergelijke informatiedragers, ‘verplaatst’ vanuit een situatie waarin ze 
‘gevormd’ zijn naar een andere situatie waarin ze ‘benut’ kunnen worden. De na-
druk die ANT legt op de lokale dimensie om ontwikkelingen in de samenleving 
te begrijpen strookt met de visie van tijdgeografen (zie bijvoorbeeld Hägerstrand, 
1970; Pred, 1977).

Door uit te gaan van netwerken van relaties tussen actoren, wordt de ruimte in 
ANT niet opgevat als iets absoluuts, dat wil zeggen als een container voor men-
selijke activiteiten, zoals in de klassieke tijdgeografie. Daarentegen wordt ruimte 
gezien als een ruimtelijke invloedsfeer, als een systeem van relaties (Harvey, 1969; 
Murdoch, 1998). Als gevolg van deze opvatting wordt afstand niet uitgedrukt in 
meters, maar in functionele termen. Zo kan bijvoorbeeld een verre vriend wel 
opgenomen zijn in een netwerk en derhalve in functioneel opzicht ‘nabij’ zijn, 
terwijl een buurman daarin ontbreekt.
Resumerend, constateer ik dat ANT/After ANT interessante theoretische visies 
bieden waarmee heterogene arrangementen van mensen en niet-menselijke ele-
menten bestudeerd kunnen worden. De nadruk op het belang van lokale materiële 
situaties waarbinnen relaties nabij of juist veraf plaatsvinden en de transformaties die 
binnen deze relaties zich ontwikkelen, zijn gedachten die in een netwerksamen-
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leving bruikbaar zijn. Echter, problematisch vind ik dat de intentionaliteit van 
mensen, ter onderscheid van de overige elementen uit de materiële wereld, niet 
als iets bijzonders wordt gezien. Binnen deze benaderingswijzen komt intentio-
naliteit ‘slechts’ voort uit de relaties tussen actoren. Een ander probleem, dat hier-
mee samenhangt, is, dat niet concreet wordt op welke wijze tijdens het interac-
tie- en communicatieproces gedragskeuzen van personen worden beïnvloed door 
de situaties waarin zij verkeren. Ik heb sterk de indruk dat in ANT/After ANT 
beschrijvingen plaatsvinden van de opbouw van relaties en de transformaties die 
daarbinnen plaatsvinden, zonder daarbij in te gaan op ‘waarom-vragen’. Bijvoor-
beeld, waarom wordt er een relatie aangegaan met bepaalde anderen of dingen en 
niet met andere materiële elementen? Waarom verschillen relaties in intensiteit, 
aard en inhoud? Een situationele theorie die wel wat meer licht in deze duister-
nis kan bieden is attitudetheorie.

Attitudetheorie
Structuratietheorie en ANT zijn ontwikkeld binnen sociologische en filosofische 
disciplines. Attitudetheorie die eveneens het situationeel handelen centraal stelt, 
kent haar oorsprong binnen de sociale psychologie. Een attitude wordt daarbij 
opgevat als een subjectieve waardering van een bepaald object, die een persoon 
aanzet om zich op een bepaalde manier te gedragen ten opzichte van dat object 
(Ajzen, 1987; Eagly en Chaiken, 1993; Gärling et al., 1998). De attitude kan 
bijvoorbeeld betrekking hebben op de attractiviteit, effectiviteit of het plezier 
dat men aan een activiteit kan beleven. Uit onderzoek is vaak gebleken dat deze 
attitudes in de regel slechte voorspellers voor gedragskeuzen zijn (Kraus, 1995). Er 
zijn theoretische modellen ontwikkeld waarin andere gedragsfactoren die invloed 
kunnen uitoefenen op de relatie attitude en gedrag eveneens bestudeerd wor-
den. In al deze modellen wordt de intentie (vergelijkbaar met termen als ‘stated 
choice’en ‘volition’) als intermediair tussen attitude en gedrag opgevoerd (Gärling 
et al., 1998). Perugini en Conner (2000, p. 706) zien dat intenties gevoed worden 
door een motivatie die zij ‘behavioural desire’ noemen: “... the motivational state of 
mind wherein appraisals and reasons to act are transformed into a motivation to do so”.

Hoewel wordt gesproken over attitudetheorie is er in werkelijkheid sprake van 
een set van attitudetheorieën die de relatie tussen attitude en gedrag bestuderen. 
Een belangrijke stap in de geschiedenis van attitudetheorieën is gezet in de jaren 
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zeventig met de ontwikkeling van de Theory of Reasoned Action (TRA) van 
Fishbein en Ajzen (1975) en de herziene versie van de hand van Ajzen (1987; 
1991) de Theory of Planned Bahaviour (TPB)(Armitage en Conner, 2001). In het 
nieuwe millennium is het TPB-model in twee stappen aangepast. Perugini en Ba-
gozzi (2001) zetten het Model of Goal-directed Behaviour (MGB) op en Perug-
ini en Conner (2000) het Extended Model of Goal-directed Behaviour (EMGB). 
In deze oratie zal ik nauw aansluiten bij beide laatstgenoemde varianten.

Uitgangspunt voor het MGB en EMGB is, dat individuen doelen hebben. Deze 
kunnen variëren van heel concreet, zoals het kopen van een mobiele telefoon of 
gaan werken, tot abstract, zoals carrière maken, een sterk sociaal leven ontwikke-
len of emanciperen. Doelen en instrumentele gedragingen (activiteiten die wor-
den uitgevoerd) zijn niet altijd gemakkelijk van elkaar te onderscheiden. Wat een 
doel of gedrag is, is afhankelijk van de situatie. In de zojuist genoemde concrete 
voorbeelden zijn het kopen in een winkel in de binnenstad of via Internet twee 
verschillende activiteiten waarmee het doel ‘kopen van een mobiele telefoon’ ge-
realiseerd kan worden. Hetzelfde geldt voor het naar kantoor gaan of thuiswerken 
die twee mogelijke gedragskeuzen om te gaan werken, vertegenwoordigen. Ech-
ter, het aanschaffen van een mobiele telefoon of gaan werken kunnen activiteiten 
zijn waarmee hogere doelen, respectievelijk het streven naar een rijk sociaal leven 
en het maken van carrière op de arbeidsmarkt, dichterbij kunnen komen. Ook 
in de tijdgeografie wordt uitgegaan van de veronderstelling dat mensen doelen 
hebben die middels het uitvoeren van projecten worden nagestreefd. Zoals eerder 
opgemerkt, kunnen ook deze projecten variëren van concreet tot abstract (Pred, 
1981a). Deelname aan deze projecten is derhalve vergelijkbaar met het instru-
mentele gedrag in de attitudetheorie.
Aan deze doelen worden in het EMGB drie aspecten onderscheiden die de kans 
dat een bepaalde activiteit wordt ondernomen, beïnvloeden. Allereerst, de ‘goal 
desirability’ die aangeeft in welke mate een doel ook wordt gewenst. We kun-
nen ons voorstellen dat wanneer iemand niet graag winkelt de kans niet groot 
is dat die persoon een winkel bezoekt. Het tweede aspect wordt ‘goal feasibility’ 
genoemd, waarmee het waargenomen gemak of moeilijkheid om een bepaald 
doel te halen wordt bedoeld. Tenslotte worden ‘anticipated emotions’ genoemd 
die zowel positieve als negatieve te verwachten gevoelens met betrekking tot het 
realiseren c.q. niet-realiseren van een doel vertegenwoordigen.
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Of een bepaald gedrag door een individu ook wordt vertoond, is afhankelijk van 
de situatie om hem of haar heen. Deze kan op drie manieren zijn invloed laten 
gelden. In de eerste plaats via ‘subjective norms’, die staan voor de sociale druk 
die door ‘belangrijke’ anderen, zoals familie en vrienden, wordt uitgeoefend om 
een bepaald gedrag wel of niet uit te voeren. Zo kunnen we ons voorstellen dat 
het rijden in een ‘sports utility vehicle’ in bepaalde kringen niet erg gewaardeerd 
zal worden. Uit onderzoek onder e-shoppers blijkt dat het kopen via Internet 
door het negatieve oordeel van anderen wordt afgeremd (Dijst et al., 2006).

De tweede factor is de ‘subjective behavioural control’, dat staat voor het vertrou-
wen dat een persoon heeft om in een bepaalde situatie aan een activiteit deel te 
nemen. Dit kan verwijzen naar bijvoorbeeld het tijd- of geldbudget of vervoer- 
of communicatiemiddelen waarover iemand kan beschikken of de aanwezig-
heid van anderen waarmee men wil samenwerken. Naast de subjectieve wordt 
er ook een feitelijke variant van het ‘behavioural control’ onderscheiden. ‘Actual 
behavoural control’ wordt in de sociale psychologie nauwelijks geoperationali-
seerd omdat het moeilijk meetbaar is. Om die reden wordt vaak gewerkt met 
‘perceived behavioural control’ (Eagly en Chaiken, 1993), waarbij van de veron-
derstelling wordt uitgegaan dat beide concepten sterk gecorreleerd zijn (Gärling 
et al., 1998).

Naast doelen en omgeving is gewoontegedrag van belang om gedragskeuzen te 
begrijpen. Een gewoonte (‘habit’): “is a learned act that becomes an automatic response 
to a situation and can be functional in obtaining certain goals or end-states” (Verplan-
ken et al., 1997). Met andere woorden via zijn directe invloed op gedrag zullen 
gewoonten de intentie om een ander gedrag te gaan vertonen beperken (Trian-
dis, 1977; Bagozzi, 1981; Verplanken et al., 1997). Bijvoorbeeld, iemand die altijd 
in een winkel boeken koopt, zal door deze gewoonte niet gauw geneigd zijn 
om via Internet zijn boeken aan te schaffen. Gewoontegedrag wordt opgevat als 
een rationeel antwoord op frequent terugkerende complexe beslissingen (Cullen, 
1978; Schank en Abelson, 1977).

Alle variabelen en hun mogelijke relaties tot motivaties (‘behavioural desire’) en 
gedragsintenties (‘volition’) staan in figuur 5 weergegeven.
Een groot voordeel van attitudetheorie is dat concreet duidelijk wordt wat de 
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invloed van verschillende mentale elementen is op gedragskeuzen van mensen. 
Echter de theorie beperkt zich tot de psychologische of mentale situatie en 
houdt geen rekening met de mogelijke betekenis van materiële situaties. Welis-
waar wordt in de theorie het concept ‘actual behavioural control’ genoemd, maar 
empirisch niet geoperationaliseerd. Er wordt te gemakkelijk gesteld dat deze 
gerepresenteerd kan worden door de waarneming van gedragsmogelijkheden. Dit 
uitgangspunt ontkent dat gedragskeuzen mede afhankelijk zijn van tijd-ruimte-
lijke mogelijkheden die materiële situaties bieden. Op dit punt zouden tijdgeo-
grafen de psychologen de helpende hand kunnen bieden. Operationalisering van 
tijd-ruimtelijke mogelijkheden om aan activiteiten deel te kunnen nemen, in de 
vorm van prisma’s en potentiële actieruimten, bieden daartoe voldoende houvast. 
Een ander nadeel van attitudetheorie is, dat het een statische en niet een dyna-
mische theorie is, zoals bijvoorbeeld tijdgeografie en ANT. De verandering van 
mentale situatie in samenhang met het verloop van paden door tijd en ruimte 
wordt derhalve niet bestudeerd.

Figuur 5 – Variabelen die van invloed kunnen zijn op gedragsintenties
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Op weg naar vernieuwde contouren van de tijdgeografie
Op welke wijze kunnen ideeën die opgesloten liggen in tijdgeografie, structura-
tietheorie, actor-netwerktheorie en attitudetheorie verenigd worden tot een ver-
nieuwd tijdgeografisch perspectief? Ik zal daartoe een bescheiden poging wagen 
door een aantal bouwstenen aan te reiken waarmee zo’n perspectief opgebouwd 
zou kunnen worden. Dat ik deze poging tot integratie ‘vernieuwde contouren 
van de tijdgeografie’ noem, geeft aan dat ik het gedachtegoed van Hägerstrand en 
zijn volgelingen nog steeds zeer fundamenteel acht om individuele gedragingen 
en samenlevingen te begrijpen, maar dat de theorie behoefte heeft aan aanvulling 
en herinterpretatie. Daartoe zal ik eerst mijn visie op de besproken theorieën in 
een aantal fundamentele uitgangspunten onderbrengen. Vervolgens zal ik aan de 
hand van tijdgeografische concepten deze contouren verder aanscherpen.

Fundamentele uitgangspunten
De revisie van de tijdgeografie vindt plaats tegen de achtergrond van een zich 
ontwikkelende netwerksamenleving waarvan ik de karakteristieken in mijn in-
troductie, maar vooral in het daaropvolgende deel van mijn oratie heb geschetst. 
Daaruit doemt het beeld op van een samenleving waarin de interactie- en 
communicatiemogelijkheden op korte en lange afstand enorm zijn toegenomen. 
Deze mogelijkheden gecombineerd met een toenemende individualisering lei-
den tot de ontwikkeling van heterogene activiteiten- en verplaatsingenpatronen 
die zich over grotere territoria uitstrekken. In deze netwerksamenleving zullen 
in toenemende mate ontkoppelingsprocessen plaatsvinden, die twee gedaanten 
kunnen aannemen. Allereerst laten de ontwikkelingen in de samenleving zien dat 
waar iemand woonachtig is en waar hij of zij aan activiteiten deelneemt steeds 
meer uit elkaar gaat lopen. Daarnaast zullen in de toekomst steeds meer activi-
teiten losgeweekt worden van vaste locaties, maar afhankelijk van de persoon, 
elders op wisselende locaties en tijdstippen worden uitgevoerd. Het gebruik 
van de ruimte is al veranderd, maar zal naar verwachting nog meer in beweging 
komen. Een samenleving waarin de persoon en de activiteiten waaraan hij of zij 
deelneemt steeds belangrijker worden, is gebaat bij een theorie waarin dat tot 
uitdrukking komt. Voor het begrijpen van ontwikkelingen in netwerksamenle-
vingen zijn drie uitgangspunten fundamenteel.
Allereerst, mensen vormen verschillende associaties met elkaar en niet-menselijke 
materiële elementen. Deze associaties kunnen afhankelijk van de houdbaarheids-
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datum met de termen ‘netwerk’, ‘fluïde’ of anderszins aangeduid worden. Dit 
uitgangspunt impliceert dat bij het uitvoeren van activiteiten we gebruik moeten 
maken van materie om ons heen. Nieuwe transport- en communicatiemiddelen 
zullen ertoe leiden dat tijd-ruimtelijke locaties waarop van materiële elementen 
gebruik wordt gemaakt en de aard van deze elementen, worden gewijzigd, maar 
niet het feit dat we een materieel bestaan leiden. Anders gezegd: fysieke nabijheid 
zal altijd belangrijk blijven omdat associaties van materiële relaties altijd ‘ergens’ 
plaatsvinden. Het belang van lokale materiële situaties is een gedachte die onder-
schreven wordt door aanhangers van zowel de tijdgeografie, als structuratietheo-
rie, en ANT/After ANT.

Een ander fundamenteel uitgangspunt heeft te maken met de rol van de mens 
als actor. In ANT/After ANT worden mensen en andere materiële eenheden 
gelijk aan elkaar geschakeld. Zowel mensen als andere organismen en dingen 
kunnen aanleiding geven tot handelen. In de klassieke tijdgeografie ziet men 
mensen wezenlijk anders dan andere materiële elementen als bij voorbeeld geld 
en goederen (Hägerstrand, 1970). Daarbinnen kan uitsluitend de mens intentio-
neel handelen. In huidige opvattingen over tijdgeografie is men, evenals in ANT, 
geneigd ook niet-mensen als actoren te beschouwen (Gren, 2001). Zoals eerder 
opgemerkt, denk ik dat de aanhangers van ANT een punt hebben door te stellen 
dat niet-mensen tot handelen kunnen overgaan of op zijn minst aanleiding tot 
gedragsveranderingen kunnen geven. Desalniettemin zal in de sociale geogra-
fie het perspectief van individuen en hun intentionaliteit voorop moeten staan. 
Het lijkt mij niet wenselijk om de intentionaliteit van mensen en in samenhang 
hiermee hun denken, willen, handelen en andere menselijke activiteiten als iets 
te zien dat uitsluitend tijdens het ‘netwerken’ wordt gegenereerd. Een individu is 
geen onbeschreven blad op het moment dat hij of zij opgaat in een associatie van 
relaties, maar neemt zijn intellectuele en emotionele bagage mee die vervolgens 
als gevolg van interacties en communicatie met andere materiële elementen ge-
transformeerd kan worden. Een ander argument om het individu centraal te stel-
len, heeft betrekking op onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als sociaal 
geografen. We stellen onze kennis en kunde ter beschikking van beleidsmakers en 
planologen om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Evenals Hägerstrand 
(1974; 1975) zullen we op zoek moeten gaan naar mogelijkheden om de kwaliteit 
van het dagelijks leven te verbeteren. Kortom: het gaat erom welke initiatieven 
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mensen nemen bij het vormen van associaties met materiële elementen, hoe zij 
reageren op hun materiële situaties en welke implicaties deze reacties hebben voor 
hun toekomstige relaties die zij in de materiële ruimte leggen. Dit uitgangspunt 
neemt overigens niet weg dat alle gedragingen naast bedoelde ook onbedoelde 
effecten kunnen hebben (Giddens, 1984; Hägerstrand, 1989).

Met het tweede hangt het derde fundamenteel uitgangspunt samen, namelijk dat 
het gebruik van de ruimte niet alleen een materiële aangelegenheid is, maar ook 
mentaal van aard is. In het bijzonder gaat het om het benadrukken van de com-
municatie van impressies, gedachten en gevoelens tussen actoren en de implicaties 
daarvan voor stabilisatie of transformatie van onder meer waarden, normen, denk-
beelden, intenties, doelen en gevoelens. Zoals eerder gesteld, wordt deze gedachte 
in de klassieke tijdgeografie wel onderkend, maar niet expliciet uitgewerkt. Dit 
in tegenstelling tot structuratietheorie en ANT/After ANT. Onduidelijk in deze 
benaderingen blijft wat de betekenis is van bepaalde ruimtelijke configuraties of 
associaties van mensen en niet-menselijk materiële elementen voor interactie- 
communicatie-, stabilisatie- of transformatieprocessen. Omgekeerd blijft ondui-
delijk welke effecten deze processen hebben op het verloop van paden door tijd 
en ruimte en daarmee op toekomstige ruimtelijke configuraties. Dit is een groot 
gemis, aangezien er geen sociale situaties en geen communicatievormen zijn die 
vrij zijn van positioneringen in de fysieke ruimte.

Het bestuderen van deze effecten kan niet los gezien worden van het door-
gronden van de houdingen van mensen inzake interactie en communicatie met 
materiële elementen aanwezig in hun situatie en ten opzichte van veranderingen 
in hun gedragingen. Deze inzichten kunnen geboden worden door de attitu-
detheorie. Binnen dit raamwerk wordt de invloed van verschillende mentale 
elementen op gedragskeuzen beoordeeld. Deze mentale elementen hebben onder 
meer betrekking op de individuele doelen, wensen, inschatting van mogelijkhe-
den, normen, emoties en gewoonten. Deze kunnen effect hebben op de selectie 
van interactie- en communicatiemogelijkheden binnen potentiële actieruim-
ten. Ze kunnen ook aanleiding geven tot wijziging van de mentale situatie en 
daarmee tot een koerswijziging van het pad door tijd en ruimte. Toevoeging van 
de materiële situatie, zoals beschreven in de klassieke tijdgeografie, maakt het mo-
gelijk de betekenis van ruimtelijke configuraties voor interactie-, communicatie-, 
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stabilisatie- en transformatieprocessen, in samenhang met de mentale situatie, vast 
te stellen.

Herinterpretatie van tijdgeografische concepten
De fundamentele uitgangspunten liggen ten grondslag aan een herinterpretatie 
van tijdgeografische concepten. Zoals eerder gesteld, zien klassieke tijdgeografen 
mensen en andere niet-menselijke materiële elementen een ononderbroken pad 
door tijd en ruimte beschrijven. Met welke andere mensen, organismen, instru-
menten en gebouwen een individu op zijn of haar pad in contact komt, wordt 
mede beïnvloed door de tijd-ruimtelijke mogelijkheden die zijn of haar prisma’s 
bieden (zie figuur 1). Mensen nemen op hun pad door tijd en fysieke ruimte niet 
alleen zichzelf mee, maar ook hun persoonlijke potentiële actieruimte die benut 
kan worden voor deelname aan activiteiten. Deze actieruimte omvat de vaste 
(bijvoorbeeld andere mensen, hulpbronnen en activiteitenplaatsen) en mobiele 
materiële elementen (bijvoorbeeld mobiele telefoon, laptop en documenten) 
waarmee mensen associaties vormen.

Op basis van de inzichten verkregen vanuit de andere besproken situationele 
theorieën, stel ik voor het concept actieruimte bij te stellen. De potentiële actie-
ruimte omvat minder mogelijkheden voor interactie dan op het eerste gezicht 
lijkt. Immers, de interacties binnen deze actieruimten kunnen niet los gezien 
worden van cognitieve processen. Daartoe heb ik een onderscheid gemaakt (fi-
guur 6) tussen de tijd-ruimtelijke en de perceptuele dimensie van actieruimten (Dijst, 
2004). De tijd-ruimtelijke dimensie verwijst naar de potentiële actieruimte zoals 
deze in de klassieke tijdgeografie wordt gedefinieerd.

De perceptuele dimensie bestaat uit twee componenten: een informatie- en een 
attitudecomponent. De informatiecomponent geeft aan met welke mogelijkheden 
voor interactie met personen en andere materiële hulpbronnen personen bekend 
zijn. Zo hebben Kwan en Hong (1998), voor een stad een keer becijferd dat 10% 
van alle restaurants onbekend was. De attitudecomponent geeft aan welke interac-
tiemogelijkheden als gevolg van negatieve of positieve waarde-oordelen van de 
betrokkenen, níet respectievelijk wèl in aanmerking komen voor interactie (zie 
bijvoorbeeld: Kwan en Hong, 1998; Gärling en Golledge, 1989). Op basis van 
informatiebeschikbaarheid en attituden over interactiemogelijkheden kunnen 
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waargenomen potentiële actieruimten worden gedefinieerd. Kortom: om te 
komen tot een meer realistische inschatting van interactiemogelijkheden bin-
nen tijd-ruimtelijke potentiële actieruimten, zullen de tijd-ruimtelijk bepaalde 
interactiemogelijkheden met behulp van een informatie- en attitudefilter verder 
geselecteerd moeten worden. Aldus ontstaat een werkelijk potentiële actieruimte 
die zowel vaste als mobiele materiële elementen omvat waarmee een individu 
gegeven zijn beperkingen in aanraking zou kunnen én willen komen.

Als een soort Zorbonaut dragen individuen deze potentiële actieruimte met 
zich mee. Deze actieruimte verandert tijdens de beweging door tijd en fysieke 
ruimte niet alleen van vorm, maar ook van materiële samenstelling (zie figuur 
4). Het erkennen van de betekenis van percepties van mensen leidt ertoe dat 
het vloeibare karakter van actieruimten eveneens tot uitdrukking komt in de 
grenzen van actieruimten en in de waarneming van menselijke en niet-men-
selijke elementen die door de actieruimten ‘stromen’. De territoriale grens 
van actieruimten is afhankelijk van de acceptabele bandbreedte voor capability, 
coupling en authority constraints. Onder meer afhankelijk van de risico’s die 
mensen willen nemen, zullen individuen tolerantiemarges hanteren (Mahmassani 
et al., 1986; Bates et al., 1987; Noland and Polak, 2002; Schwanen, 2005a) die de 
elasticiteit van de territoriale grenzen zal beïnvloeden.
De paden die individuen door tijd en fysieke ruimte trekken, kruisen op straat, 
op stations, in gebouwen de paden van andere personen of niet-menselijke ele-

Figuur 6 – De dimensies van potentiële actieruimten
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menten. Als gevolg hiervan gaan individuen deel uitmaken van elkaars actieruim-
ten. Onderweg en in plaatsen vindt interactie en communicatie tussen menselijke 
en niet menselijke materiële elementen plaats. In navolging van ANT/After ANT 
kunnen we dit ook anders formuleren. Tussen de actoren in een actieruimte 
stromen mensen, goederen, geld en informatie (bijvoorbeeld in de vorm van 
woorden, beelden en emoties) die tot bevestiging of transformatie van denkbeel-
den, gevoelens en betrekkingen binnen en tussen actieruimten kunnen leiden. 
Zo kan als gevolg van deelname aan activiteiten ‘onderweg’ de kennis van de 
omgeving toenemen. Ook het gebruik van moderne communicatiemiddelen, 
zoals een TomTom-navigator die informatie geeft over routes en bestemmingen, 
kunnen daaraan bijdragen. Tevens is het mogelijk dat de attitudes ten opzichte 
van anderen, locaties en dergelijke als gevolg van interactie en communicatie 
transformeren. Een buurt die eerst als ‘eng’ werd bestempeld kan bij nader inzien 
best meevallen en iemand met een andere leefstijl kan in een bepaalde situatie 
heel sympathiek blijken te zijn.

In navolging van Pred en ANT zien we dat binnen actieruimten niet alleen 
interactie en communicatie plaatsvindt met anderen en andere materiële ele-
menten, maar ook tussen de huidige actieruimten en de andere actieruimten die 
deel uitmaken van een individueel levenspad. Een individu heeft gedurende zijn 
of haar leven in vele actieruimten geparticipeerd en zal naar verwachting in de 
toekomst in andere actieruimten gaan participeren. Dit heeft zeker twee impli-
caties. Allereerst zullen ervaringen uit het verleden maar ook toekomstige doelen 
als mentale bagage een rol kunnen spelen tijdens huidige interactie- en communi-
catieprocessen binnen actieruimten. Zo kan men verwachten dat individuen met 
personen waarmee men vertrouwd is en positief beoordeelt eerder nieuwe con-
tacten aangaan dan met anderen. Op de tweede plaats zullen contacten die in het 
verleden zijn opgebouwd met gezin, familie, vrienden en kennissen, ondanks het 
feit dat ze in de regel niet allen fysiek in potentiële actieruimten aanwezig zijn, 
tòch een rol kunnen spelen bij de keuze voor bepaalde interactie- en commu-
nicatiemogelijkheden. Dit sociaal kapitaal kan bijvoorbeeld worden aangesproken 
door een moeder die in haar potentiële actieruimte niet in staat is haar kind op 
tijd bij een kinderdagverblijf op te halen. Via een mobiele telefoon kan zij haar 
partner inschakelen om deze taak van haar over te nemen (Schwanen, 2005b). De 
toevoeging van de mentale dimensie aan actieruimten, impliceert dat Zorbonau-
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ten meer in hun mars hebben dan tijd-ruimtelijke opties. Naast de genoemde 
vaste en mobiele materiële elementen bestaat de potentiële actieruimte ook uit 
mentale bagage en sociaal kapitaal die interactie- en communicatieprocessen 
kunnen beïnvloeden.

Attitudetheorie kan van grote waarde zijn om in te schatten hoe groot in ver-
schillende situaties de bandbreedte is waarbinnen de grenzen van individuele 
potentiële actieruimten zich bewegen. Daarnaast kan deze theorie inzichtelijk 
maken of en in welke mate interacties en communicatie met andere mensen 
of niet-menselijke elementen, aanwezig binnen potentiële actieruimten, zullen 
plaatsvinden. Zo zal het op tijd op school, kinderdagverblijf en werk aankomen 
door verschillende omstandigheden niet altijd mogelijk zijn. De mate waarin 
deze aankomsttijden en daarmee grenzen van actieruimten verlegd worden, zal 
onder meer afhankelijk zijn van wat andere personen daarvan vinden (Schwa-
nen, 2005a). Ditzelfde geldt bijvoorbeeld bij vooroordelen. Tijdens het bewegen 
in mentale en materiële situaties kunnen als gevolg van oordelen en gedragin-
gen van andere personen, deze voordelen bevestigd of verminderd worden. Een 
andere situatie betreft de attitude inzake bijvoorbeeld navigators. Of en in welke 
mate hiervan gebruik wordt gemaakt, zal onder meer afhangen van het vertrou-
wen dat de persoon heeft in een dergelijk instrument en zijn of haar oordeel over 
het nut van het instrument in de betreffende potentiële actieruimte. Daarnaast 
zullen meningen van anderen, bijvoorbeeld van medereizigers, het gebruik ervan 
kunnen beïnvloeden. Ook het gedrag uit het verleden zal er bijvoorbeeld toe 
kunnen leiden dat de weg bij voorkeur gevraagd wordt aan voorbijgangers in 
plaats van aan een apparaat.

Van fundamenteel belang is, dat nagegaan wordt op welke wijze mentale en 
materiële situaties op elkaar inwerken. Meer in het bijzonder gaat het om de 
betekenis van verschillende tijd-ruimtelijke mogelijkheden voor interactie en 
communicatie en in het verlengde daarvan voor bestendiging of transformatie 
van denkbeelden, emoties en gedragingen inzake personen, en niet-menselijke 
elementen. Omgekeerd zal vastgesteld moeten worden welke effecten deze pro-
cessen hebben op participatie in toekomstige potentiële actieruimten en interac-
tie- en communicatieprocessen die daarbinnen plaatsvinden.
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Suggesties voor onderzoek naar stedelijk-ruimtelijke ontwikkelingen
Ik ben deze oratie begonnen met het beschrijven van de ruimtelijke kenmerken 
van de netwerksamenleving. Op basis van de verkregen theoretische inzichten 
kunnen we dit beeld aanscherpen. De netwerksamenleving is er een die gety-
peerd wordt door talloze associaties tussen mensen en niet-menselijke materiële 
elementen. Deze associaties kunnen variëren van structureel tot vluchtig. Voor 
een (belangrijk?) deel zullen deze associaties van relaties zich ontwikkelen in 
bestaande stedelijke gebieden, maar wellicht op een ander tijdstip. Voor een ander 
deel zullen deze elders in tijd en ruimte plaatsvinden.

Wijzigingen in de temporele en ruimtelijke locaties van associaties zullen grote 
gevolgen kunnen hebben voor de integratie van bevolkingscategorieën in de 
samenleving, ontwikkeling van stedelijke functies en gebieden, en meer in het 
algemeen van steden en stedelijke systemen. Na verloop van tijd kunnen deze 
ontwikkelingen gevolgen hebben voor configuraties van de ruimtelijke structuur. 
Ik heb in deze oratie een pleidooi gehouden voor een situationele benadering 
van deze vraagstukken. Meer in het bijzonder gaat het mij om de mogelijkhe-
den die verschillende situaties waarin personen verkeren, bieden voor interactie 
en communicatie met hun omgeving. Op basis hiervan kan een aantal onder-
zoeksthema’s geïdentificeerd worden. Een aantal daarvan staat nog in de steigers; 
andere zijn reeds in uitvoering genomen. Ik deel deze onderzoeksthema’s toe aan 
twee perspectieven: een individueel en een plaatsperspectief.

Individueel perspectief
Personen zullen in de loop van de dag, week, jaar of leven deel uitmaken van 
verschillende associaties waarin tevens andere personen en niet-menselijke 
materiële elementen participeren. Belangrijke vragen die hierbij gesteld kun-
nen worden, zijn voor welke activiteiten, op welke momenten, voor hoe lang 
en op welke locaties deze associaties gevormd worden. Daarnaast zal aangegeven 
moeten worden welke personen daarvan deel uitmaken en welke daarvan zijn 
buitengesloten en welke mobiele en vaste niet-menselijke elementen daarin zijn 
opgenomen.

Twee doelgroepen verdienen in de netwerksamenleving speciale aandacht. Al-
lereerst zijn dat de groepen die deel uitmaken van een emancipatieproces, zoals 
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vrouwen, ouderen en leden van etnische groeperingen. Het is mogelijk dat hun 
emancipatie wordt bemoeilijkt door hun dagelijks pad door tijd en ruimte. De 
aaneengeschakelde reeks van potentiële actieruimten zouden onvoldoende mo-
gelijkheden voor de vorming van associaties, die bijdragen aan individuele ont-
plooiing, kunnen bieden. In het bijzonder sociale uitsluiting inzake het gebruik 
van ICT-middelen verdient hierbij de aandacht. De gevolgen van een sociale 
tweedeling inzake ICT worden groter indien na verloop van tijd de ruimtelijke 
inrichting van ons land zich steeds meer gaat voegen naar personen die daarvan 
wel gebruik maken.

De fervente gebruikers van ICT-middelen vormen de tweede doelgroep. Jon-
geren en professionals zijn groepen die om uiteenlopende redenen zich aange-
sproken voelen tot de nieuwe mogelijkheden van Informatie- en Communi-
catietechnologieën (Brown en O’Hara, 2003; Kakihara en Sørensen, 2002; De 
Haan, 2004; Castells et al; 2004). De aandacht zal daarbij specifiek uitgaan naar de 
relatie tussen het gebruik van mobiele communicatiemiddelen, zoals de mobiele 
telefoon of laptop, vaste ICT-middelen, zoals de PC, en face-to-face ontmoe-
tingen tussen mensen. ‘Welke nieuwe associaties zullen zich ontwikkelen en op 
welke locaties in tijd en ruimte zullen deze plaatsvinden?’, is een vraag die hierbij 
beantwoord zou kunnen worden.

Plaatsperspectief
De vorming van associaties van relaties met menselijke en niet-menselijke ma-
teriële elementen vindt plaats in samenhang met de gebouwde omgeving. Vaste 
elementen, zoals vervoer- en communicatiesystemen en activiteitenplaatsen, 
maken deel uit van deze associaties. Mensen, goederen, instrumenten, geld en 
andere mobiele materiële elementen stromen in en uit. Via deze stromen zal de 
gebouwde omgeving geleidelijk veranderen. Dit kan tot uitdrukking komen in 
onderbenutting van functies (bijvoorbeeld draagvlakverlies voor voorzieningen) 
of al dan niet tijdelijke overbelasting daarvan (bijvoorbeeld congestie op wegen 
en wachtrijen voor een bioscoop). In navolging van Zandvliet en Dijst (2005; 
2006) zou een dynamische analyse uitgevoerd kunnen worden van het gebruik 
dat door verschillende personen van gebieden wordt gemaakt. Dat gebruik kan 
uiteengelegd worden in bijvoorbeeld het bezoek dat aan activiteitenplaatsen 
wordt gebracht, geld dat wordt besteed, mensen waarmee wordt gecommuni-
ceerd en de milieuhinder die in het gebied ontstaat.
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Het onderzoek naar het functioneren van stedelijke systemen zou zich eveneens 
meer op een analyse van associaties van verschillende typen actoren kunnen 
richten. Het onderzoek op dit terrein legt sterk de nadruk op het analyseren van 
kenmerken van steden (Limtanakool et al., 2006). Er komt steeds meer onder-
zoek waarin de stromen tussen steden bestudeerd worden. Wat echter ontbreekt 
is een analyse van verschillende typen actoren die van deze stromen deel uitma-
ken en daarin gebruik maken van attributen van steden en vervoer- en com-
municatiesystemen. Aandacht zal daarbij onder meer kunnen uitgaan naar de 
informatie die actoren met zich meenemen en uitwisselen, de personen met wie 
ze in contact komen en de activiteitenplaatsen die ze bezoeken.

Tenslotte, onderzoek naar sociale en culturele integratie gaat tot nu toe teveel uit 
van de woonbuurt waarin personen woonachtig zijn. Dit soort onderzoek zou 
veel meer op het ‘volgen-van-de- actor’- principe moeten worden gebaseerd. Er 
zou bestudeerd kunnen worden wat de betekenis is van verschillende situaties 
waarin personen in verschillende perioden verkeren, voor interactie- en commu-
nicatieprocessen. Vragen die hierbij gesteld kunnen worden hebben betrekking 
op onder meer de communicatiemiddelen die worden gebruikt, de mate waarin 
bestendiging dan wel transformatie in denkbeelden, gevoelens en gedragingen 
optreedt en de gevolgen van deze processen voor het verloop van paden door tijd 
en ruimte.

Verkort dankwoord
Het feit dat ik deze mooie leerstoel mag bekleden heb ik maar voor een deel aan 
mijzelf te danken. In mijn potentiële actieruimten hebben verschillende perso-
nen, op uiteenlopende tijdstippen en locaties daaraan bijgedragen. Allereerst wil 
ik bedanken het bestuur van de Faculteit Geowetenschappen, in het bijzonder 
Pieter Hooimeijer, en het College van Bestuur van deze prachtige universi-
teit voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik wil daarnaast ook Frans Dieleman 
bedanken die ons vorig jaar helaas veel te vroeg is ontvallen. Hij heeft mij altijd 
de ruimte en het vertrouwen geschonken om mijn eigen ‘niche’ te ontwikkelen. 
Ik ben hem daar bijzonder dankbaar voor. De vruchten van onze samenwerking 
kan ik nu plukken. Het is zuur dat hij daarvan zelf niet meer kan genieten.
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Tim Schwanen, ik ben bijzonder blij dat wij al jaren gezamenlijk in onderwijs en 
onderzoek optrekken. Onze faculteit mag zich gelukkig prijzen met zo’n parel 
in huis. Ik hoop dat wij in de toekomst onze gemeenschappelijke ideeën in ver-
schillende vormen en kringen verder kunnen uitdragen. Ronald van Kempen en 
Martin Hessels zijn niet meer weg te denken uit mijn leven. Ieder op hun eigen 
manier hebben zij mijn leven verrijkt. Na vele studie- en levensjaren kruisen nog 
steeds regelmatig onze paden in kroegen, op feesten, uitjes en tochten. Mooi dat 
er nog echte vriendschap bestaat!

Lieve Carina en Jurriën, de afgelopen jaren heb ik behoorlijke aanslagen ge-
pleegd op onze gezinstijd en soms ook wel op jullie geduld. Het pad van een 
hoogleraar gaat niet altijd over rozen. Ik trek mij dat aan en verwacht de komen-
de tijd meer leuke dingen met elkaar te doen. Jullie verdienen dat! Tot slot, ben 
ik bijzonder blij dat mijn moeder deze dag nog mee kan maken. Zonder haar 
en mijn overleden vader zou ik hier vandaag niet deze oratie gehouden kunnen 
hebben. Ik hoop nog vele jaren van haar aanwezigheid te kunnen genieten.
Collega’s, studenten, vrienden en familie ik dank jullie voor wie jullie zijn en wat 
jullie aan mij hebben gegeven.

Mag ik u nu allen uitnodigen om uw persoonlijke actieruimte op te pakken en 
met ons naar de Senaatszaal te rollen alwaar een drankje voor u wacht.

Ik dank u allen voor uw aandacht.

* Met dank aan prof. dr. Ronald van Kempen, dr. Tim Schwanen en Carina Dautzenberg voor hun 
aantekeningen bij een eerdere versie van deze oratie.
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leving wordt de persoon en de activiteiten waaraan hij of zij deelneemt, steeds belangrijker 
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