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Reizen, waarde toehoorders, is het zich verplaatsen langs gebaande of ongebaande wegen, van de ene plaats naar de andere, zo lezen wij in onze
woordenboeken en encyclopedieën. "Reizen in" heeft met handel te maken en
iemand die in de handel reiziger is kan marskramer zijn of vertegenwoordiger.
Maar het is niet mijn bedoeling vanmiddag alle verschillende manieren van
reizen met u door te nemen. Reizen kan zoveel achtergronden hebben. De
verplaatsing kan vrijwillig zijn maar ook gedwongen. Er is op dit ondermaanse veel gereisd tegen de wil van de betrokkenen in, reizen is dan
vluchten of op transport gesteld zijn. Vluchten voor natuurrampen, verdreven of gedeporteerd worden door medemensen was en is nog, op aarde een
veel voorkomende vorm van reizen.
En dan is er de dagelijkse verplaatsing van wonen naar werken, 'smorgens
heen, 'savonds terug, het reizen om goederen of berichten over te brengen,
het gezag te handhaven, de toestand te inspecteren, om familie, vrienden
of kennissen te bezoeken. De motieven voor de reizen en trouwens ook de
reizen zelf kunnen aldus sterk uiteenlopen, maar wij willen ons hier beperken tot slechts enkele ervan. En wel tot die vrijwillige verplaatsingen
die in feite een intrinsiek deel uitmaken van de geografie-beoefening zelf.

REIZEN ALS CULTUURFILOSOFISCH VERSCHIJNSEL
De bekende cultuurfilosoof Ton Lemaire maakt onderscheid tussen de "wandeling" en de "reis". Wandelen is het zich voortbewegen in een bekende
omgeving, in het landschap, waarin je thuis bent, waarvan je deel uitmaakt,
het betrachten van een "georiënteerde herhaling", gepaard gaand aan het
telkens weer terugkeren op het eigen middelpunt. De wandeling is de rite
die door herhaald bezoek van het landschap, waarin men woont de bewoners
toestaat zich in de wereld te vestigen.
De reis daarentegen betekent opbreken, op weg gaan, het je, soms met
moeite, los maken van het vaste middelpunt om kennis te gaan nemen van
andere landschappen, andere mensen (l).
Reizen is daardoor ook het ingewijd worden in andere gedachtenwerelden,
het ter discussie stellen van eigen waarden, het zich bloot stellen aan
tegenspraak door mensen met andere meningen. Reizen is daardoor, zo stelt
Lemaire, tegelijk een verschrikking en een teken van moed, die men immers
opbrengt om die discussie aan te gaan. De tocht van de reiziger is, doordat ze de wil toetst en staalt tevens zelf-ontvouwing van het bewustzijn,
de reis levert zelfkennis.
Dit aspect, deze vooral geestelijke, noem het cultuurfilosofische kant
van het reizen was ook het thema van Montaigne, de Franse humanist-reiziger-essayist uit de 16e eeuw, die in zijn Essays veel behartigenswaardige
gedachten over reizen heeft geformuleerd.

HET BELEVEN VAN DE REIS

Toch wil ik bij dit aspect van het reizen, bij de reis als bron van geestelijke zelfbeschouwing niet al te lang blijven stilstaan (we komen er misschien vanzelf weer op terug. Want het zijn niet alleen mensen, die wij
op onze reizen ontmoeten en met wie wij in discussie treden aangaande onze
eigen zeden en gewoonten, wij ervaren op de reis ook een natuur, die anders
is dan thuis en die ons dwingt over de dingen na te denken, of die ons dus-
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danig aanleiding geeft ons te verwonderen of te verbazen, te verheugen of
angstig te worden, dat we het voorlopig alleen bij een "beleven" laten,
bij het ervaren ervan op zich.
Het hangt wel veel van de aard en de instelling van de reiziger en ook van
de soort van de gemaakte reis af welke herinneringen naderhand de overhand
zullen houden en wat eventueel de moeite van het boekstaven waard geacht
wordt.
Wie andermans reisverhalen leest proeft die verschillen duidelijk en onomwonden en kan constateren dat veel reizigers alleen oog hadden voor wat
er zich aan menselijke gebeurtenissen en toestanden in een gebied voordeden. Oorlog, rijkdom, armoede, liefde of rampspoed, de kleding, de zeden
en de gewoonten van de andere volkeren, de kwaliteit van de wegen en de
herbergen zijn op ruime schaal de thema's van de reisverhalen.
Maar toch hebben in de loop van de tijden veel reizigers tussen de andere
verslaggeving door waarnemingen gerapporteerd, die betrekking hebben op
natuur en landschap. Herodotus, er op uit zijnde zoveel mogelijk berichten
van reizigers te verzamelen, noteerde onder meer gegevens over de gedragingen van de Nijl. Plinius verwonderde zich over eb- en vloedverschijnselen, die zich langs de Noordzeekust voordeden. Prior Jordanus de Séverac
(1330) is vol verbazing over het verschijnsel "olifant" dat hij in India
ontmoette. Marco Polo beleeft en beschrijft de geesten in de "zingende
woestijn", Leo Africanus vertelt met afschuw en ontzag over de kou die
hij op zijn tocht door het Atlas-gebergte ondervond, en de schrijvers
van de Vinland Saga geven met een zekere vreugde kennis het groene landschap dat het reisgezelschap op de tocht langs de oostkust van N. Amerika
tegenkwam.
Maar al deze reizen die aanleiding tot de beschrijvingen en beschouwingen
waren hadden niet die beschrijving en beschouwing als zodanig ten doel.
De reis was een middel gericht op doelen als handel, kolonisatie, verbreiding van het geloof, het bezoeken van heilige plaatsen, uitbreiding
van wereldlijke macht.
Pas met de Renaissance kwam de tijd waarin men de reis ging maken om de
reis zelf, om het beleven ervan, om de kennismaking met het andere landschap en de andere mensen, om de verrijking voor de geest, die je daarmee
verwerft, om het vastleggen van de beleving in woord, geschrift en beeld.
In de tijd van de humanisten als Montaigne was daarbij de belangstelling
nog steeds vooral gericht op de mens en daarmee op de confrontatie van
het eigene met het vreemde in de wereld van de gedachten, zeden en gewoonten. Zo zijn aan beschouwingen over het al of niet onbedorven zijn
van primitieve volkeren, de "bons sauvages", talloze pagina's gewijd.
In de Romantiek was de belangstelling voor de mens zeker niet minder, maar
wel kwam de beleving van de natuur, de "wilde" zowel als de "getemde"
natuur er bij. Zo is gedurende de laatste eeuwen het reizen als ruimtelijke
beleving, als persoonlijke ervaring van "het andere, de wereld achter de
horizon", een onderdeel geworden van de westerse cultuur. Die ontwikkeling
hangt nauw samen met de algemene tendentie van de westerse cultuur om de
natuur te onderzoeken en in gebruik te nemen. De reis, in deze zin opgevat,
was eerst het privilege en ook de behoefte van enkelingen, gefortuneerden
of gedrevenen, die gehoor gaven aan de drang die zij voelden (of van hoger hand werd opgelegd) om "het andere" te verkennen. Later werd de reis
gemeengoed, gecanoniseerd in reisgidsen en -folders, georganiseerd en gemakkelijk consumeerbaar gemaakt in tourpakketten, geheel verzorgde busof vliegreizen, inclusief de "transfers" van vliegveld naar hotel, van
hotel naar bezienswaardigheid en terug. (Bij dit soort reizen, met name
de dag-reizen, komt meermalen ook het "Endanneme-fenomeen" naar voren
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o.a. bestaand uit het zingen van soms zeer speciale - naar het lijkt rituele - liederen, het opzetten van feestneuzen en het ledigen van meegenomen drankflessen; in "endanneme" is zoals u weet het eerste drietal
woorden samengevat van een lied dat door sommige bevolkingsgroepen in het
buitenland als het Nederlandse volkslied is beschouwd: "En dat we toffe
jongens zijn.........",
Dit fenomeen dat ik hier als sociologisch verschijnsel signaleer heeft
overigens te maken met een ander aspect van het reizen, namelijk niet met
het kennismaken met het vreemde, maar met het los-zijn van thuis, het vrij
zijn van de sleur, het niet meer verplicht zijn je te gedragen zoals thuis

van je verwacht wordt.)
Intussen is de beleving van het reizen als motief voor het ondernemen van
een reis, in een groep of individueel, voor veel geografisch voelende
mensen wel een deel van hun leven geworden.
Velen onder u kennen dat gevoel, het besef onderweg te zijn, wandelend,
fietsend van dorp naar dorp, varend langs telkens andere rietkragen of
havens, zittend in een trein of bus met achter de ramen voorbij flitsende
telefoonpalen en zich ontvouwende en weer sluitende dal-landschappen op
weg naar de wereld achter de horizon; of het leunend tegen het in plastic
gekaderde venster van een modern verkeersvliegtuig, (schijnbaar stilhangend, niettemin voortgestuwd wordend met een snelheid van 250 m/sec)
kijken naar telkens andere wolken, woestijnen, oerwouden en eilanden,
los van en toch behorend bij die aarde, waarvan je op 13 km hoogte al iets
van de bolvorm kunt ontwaren en waarvan je de dichte onderste laag van de
atmosfeer, de laag, waarbinnen het leven tot ontwikkeling kwam en waarin
wij thuis zijn, zich vaag boven de horizon ziet aftekenen.
Achterberg heeft dat gevoel van verplaatsing over de aardbol, dat beleven
van de dimensie van het aardoppervlak haarscherp vastgelegd in zijn
"Cartering", een van de gedichten uit een bundel die hij schreef naar
aanleiding van een autoreis naar de Middellandse Zee:

Het witte van de kaart gaat voor ons open
Ik word door nieuwe lianen overmand
Schaal 1:1 ontwikkelt zich het land
met zijn verkeersaders en spoorwegknopen.
Wij volgen wegennet en waterlopen

zijn opgenomen in het ver verband
van tegenligger, toren en passant
als stippen uit de horizon geslopen.
Diep onderweg over Europa heen
Geven wij langzaam met de globe mee
Alles komt overal waar het moet zijn
De cartograaf zoekt naar een pen zo fijn

dat hij ons in kan vullen en daarmee
Bij God niet doen ontbreken, een voor een.
Daarnaast is er de beleving van de afzonderlijke gebeurtenissen, het
waarnemen van de afzonderlijke verschijnselen, de vormen van steen en
water, de kleuren van de lucht en de planten, de openheid, de beslotenheid,
de klaarte en de geheimzinnigheid van de bereisde landschappen. Het is
wat ook Plinius, Leo Africanus, Marco Polo en al die anderen beleefden en
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ervoeren, maar nu wordt de reis gemaakt om de reis en de daaruit voortvloeiende ervaringen zelf.

REIZEN IN DE GEEST

Toch is, ook al staan de reisfolders vol met aantrekkelijke aanbiedingen,
niet iedereen in de gelegenheid zodra hij daar de behoefte toe gevoelt op
reis te gaan. Dat was vroeger ook al het geval, zeker in de tijd, waarin
Vondel zijn aanbevelingsgedicht, een soort wervende boekbespreking schreef
naar aanleiding van de toen juist uitgekomen wereldatlas van Blaeu.

De wereld is wei schoon en waardigh om t'aenschouwen

Maar reizen heeft wat in, de kosten vallen swaer
Men magh den Ocean niet al te veel betrouwen
De bergen steygren steyl3 de bossehen sien te naer3
enz.
Maar, zo stelt Vondel, al die narigheid was ook eigenlijk niet nodig, met
de Atlas reis je zonder schipbreuk, zonder beroofd te worden, zonder
honger of kou de hele wereld af. Inderdaad, of het nu een atlas van Blaeu,
een Bos- een Times- of een Diercke-atlas betreft, elke geografisch reagerende persoon zal zich bij tijd en wijle in een toestand bevinden, waarin hij/zij zich, bladerend in zo'n kaartenboek in de geest verplaatst
langs de wegen en rivieren, de spoorlijnen en de kusten, die door de kartograaf zo kunstig werden ingetekend. Sommige geografen deden dat, ik weet
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het uit ervaring, al voor ze de letters, die erbij stonden konden lezen.
En dan zijn er de reisboeken. In de 17e eeuw beleefden de werken van Van
Linschoten, Bontekoe en vele anderen talloze drukken. Vanwege de mogelijkheid die deze boeken gaven kennis te maken met andere landen en volken,
maar ook om het avontuur, de spanning, de sensatie over de verschrikking
en de ellende, die de reis-ongelukken, met name het schipbreuk lijden,
met zich meebrachten.
Ook in de volgende eeuwen werden reisverhalen geschreven en gelezen:
Cook over zijn wereldreis, Von Humbold over zijn reizen in Z. Amerika,
Benoit bracht een fraai geïllustreerd verslag over Suriname uit. Darwin
maakte zijn reis op de "Beagle", Junghuhn beklom vulkanen op Java,
Livingstone en Stanley reisden in Afrika en later waren er Sven Hedin,
Visser 't Hooft, Julien......
Het werk van Jules Verne bood weer andere aspecten, dat magistrale mengsel
van werkelijkheid en fantasie, waarmee de lezers van alle leeftijden over
de wereld werden meegevoerd. Naar het zuidelijk halfrond op zoek naar
Kapitein Grant; dwars door Afrika van Zanzibar tot Senegal per luchtballon
(fig. 2); de wereld rond in 40 dagen met conventionele middelen of in

Fïg. 2 De luchtballon op sleeptouw van

een olifant.
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enkele weken met het fantatische zeilschip-met-propellers, de Albatros
(2), naar de wereld onder water in "20.000 mijlen onder zee"; naar het
middelpunt der aarde, en zelfs de ruimte in waardoor de lezer de aarde
ziet op een manier die in werkelijkheid eigenlijk pas onlangs mogelijk
werd. En vergeten we niet Selma Lagerlöff's Nils Holgerson, die voortreffelijke geografie van Zweden in de vorm van een boeiend kinderverhaal.
Het lezen, horen en zien van reisrapportages uit verre landen is het op
afstand en in de geest mee-beleven van ervaringen, die je - althans op
dat moment - zelf niet kunt beleven. Het is echter tevens een voorbereiding voor het geval dat die mogelijkheid zich wèl voordoet en bet schept
een verwachtingspatroon waaraan onwillekeurig de nieuwe, eigen "echte"
ervaring zal worden getoetst. Soms valt daardoor de werkelijkheid tegen.
Er had zich bij het lezen of luisteren een idealiseringsproces voltrokken,
Maar vaak overtreft de werkelijkheid de stoutste verwachtingen. Het
boeiendst is in dit opzicht mogelijk wel de ervaring dat men voelt "hier
al eerder te zijn geweest", zoals bijvoorbeeld het geval was met iemand,
die in Suriname komend de Coropinakreek bezocht en daar dezelfde sfeer
opnieuw beleefde die hij al kende sedert het lezen van Lichtveld's verhaal over een bezoek aan de Coropinakreek in zijn boek Zuid Zuid West.

DE EXCURSIE
In onze geografen- en geologenwereld is dat ervaringen opdoen in de opleiding opgenomen, namelijk in het excursie-wezen. Tot op zekere boogte
is het verschijnsel "excursie" te vergelijken met een bepaalde vorm van
massatoerisme. Het is dan ook een scherp geprogrammeerd professioneel
voorbereid groeps-toerisme, gecodificeerd in routes en genummerde bezienswaardigheden en onderzoekingspunten en soms ook kennen excursies (vooral in de jongere studiejaren en bij hen, die niet zo vaak op excursie
gaan) het "Endanneme-fenomeen".
Overigens wil met dit alles niet gezegd worden dat het excursie-wezen van
onze Universiteiten alleen of zelfs maar voor een groot deel gericht zou
zijn op de beleving waarover wij tot nu toe spraken. Een excursie wordt
immers in de eerste plaats georganiseerd om de student kennis bij tebrengen aangaande de geografie van het bereisde gebied. De excursie is,
als bet goed is, een onderdeel van de opleiding tot geograaf, in feite
een soort ontdekkingsreis voor de student die nu de gelegenheid heeft
kennis te maken met een werkelijkheid, waarover hij tevoren alleen via
het in zich opnemen van collegedictaten en het absorberen van literatuur
(5 pagina's per uur is de maat) iets had vernomen.
Zo is dus de excursie met de onderzoeksreis in feite een verplaatsing met
een bepaald oogmerk, zij is een middel (zoals ook de handels- en de inspectiereis een middel zijn) om een bepaald doel te bereiken op het terrein van onderwijs en onderzoek. Maar toch zal het een ieder duidelijk
zijn dat niettemin de geografische en ook de geologische reis een eigen
karakter heeft, een karakter, dat haar een plaats verleent heel dicht
bij en in veel opzichten ook binnen de categorie van de reizen, die om
der wille van de reis zelf gemaakt wordt. De ervaring die men opdoet,
geldt immers bet landschap en de bereisde ruimte zelf, niet alleen de afzonderlijke dingen of personen die men ergens ver weg of dichtbij gaat
inspecteren en waarheen men zich dus wel moet verplaatsen. Er moet gedocumenteerd en geanalyseerd worden en vragen gesteld en beantwoord ten
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aanzien van de bestaande verbanden en betrekkingen en telkens moet de
situatie van een of ander punt worden vergeleken met die in een ander.
En juist de daardoor opgedane kennis aangaande dat stukje van de geografische ruimte, geeft aan het landschap meer diepte, maakt de beleving van
het terrein intenser, doet een soort persoonlijke verbondenheid met het
gebied ontstaan. Daarbij is ook van belang het perspectief dat de tijdsdimensie biedt. Geografie is weliswaar het bestuderen van de huidige
samenhangen en structuren in de ruimte op en nabij het huidige aardoppervlak, maar die patronen, structuren en verbanden kunnen meestal pas goed
begrepen worden wanneer men ze ziet in het licht van de geologische en
geomorfologische ontwikkeling, die zij doormaakten; in de zin van gebeurtenissen, waarvan sommige zich voltrokken over tijdsruimten van miljoenen
jaren, maar andere in niet meer dan enkele duizendtallen jaren (of nog
kortere tijdsbestekken).
Het verwerven van inzicht zowel in de ruimte- als in de tijdsverhoudingen
versterkt het besef aangaande de plaats, die je als mens in het geheel inneemt, je bent er een stukje (een héél klein stukje) van in de ruimte en
tijd, het nader leren kennen van die ruimte en tijd maakt het gevoel van
verwantschap sterker. Het is tegen deze achtergrond gezien boeiend te ervaren hoe enthousiast doctoraal studenten en promovendi over "hun" veldwerkgebied spreken, het domein, waarin zij de geheimen, de samenhang en
ontwikkeling hebben leren kennen en waarin zij ontdekkingen deden aangaande verschijnselen of wetmatigheden waarvan nog niemand wist. Het
veldwerkgebied is hun geestelijke eigendom geworden. Daarbij is de aanwezigheid van natuurschoon of anderszins een bijkomstigheid, de onderzoeker van een op het oog onaantrekkelijke vlakte is minstens even gehecht
aan zijn gebied als degene, die een vermaarde toeristenstreek te bewerken
kreeg, niet de uiterlijke glamour, maar het karakter geldt.

ONDERZOEK
Graag zou ik nu verslag doen van alle resultaten van de onderzoekingsreizen, die door studenten, staf en promovendi van de Afdeling Fysische
Geografie in de loop van de laatste tientallen jaren werden gemaakt.
Reizen waarop het Nederlandse landschap, verschillende West en Zuid
Europese middelgebergten als ook tropische kusten en binnenlanden werden
onderzocht. Want dat waren de hoofdthema's, waaraan - tussen de zware
onderwijsbelasting door - werd gewerkt. Maar ik moet daarvan af zien.
Het zou in plaats van één afscheidscollege een afscheidscyclus of een
soort afscheids-toernee vergen en dat kan niet de bedoeling zijn. Mag ik
het daarom bij een voorbeeld laten, opgehangen aan mijn eerste veldverkenning rond Alphen aan de Rijn, nu meer dan 40 jaar geleden, een privëonderzoekje uitgevoerd met een van de Geol. Stichting te Haarlem geleende
sondeerstang en gebruik makend van gegevens van de Prov. Waterstaat van
Zuid Holland (3). Het resultaat daarvan is te zien in fig. 3a. Een onderzoek dat in aansluiting daarop aan de hand van eigenlijk verboden luchtfoto-materiaal werd uitgevoerd in een werkruimte van de naar Utrecht geevacueerde Topografische Dienst leverde het kaartje, waarvan fig. 3b een
gedeelte is.
Fig. 4 laat zien wat ze nu aan kaarten van een rivierengebied weten te
maken (4). Weliswaar zijn Henk en Marijke met hun reizend studentenkarteergezelschap nog niet tot westelijk van Woerden doorgedrongen, maar
wie weet zal het er nog eens van komen, liefst in samenwerking met archeologen en historisch- en andere sociaalgeografen. Een plan dat 25 jaar ge-
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Het verloop van den zandrug en het voorkomen van veen (veen-op-grooterediepte en het jongere veen) bij Alphen a. d. Rijn en in de omgeving daarvan.

Fig. 3a "Het verloop van een zandrug en het voorkomen van
veen bij Alphen a/d Rijn".

Fig. 3b Een deel van een foto-geologische opname van het
rivier- en krekenstelsel langs de Oude Rijn uit 1942.
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Fig. 4 Het rivierenpatroon bij Utrecht omstreeks
100 v. Chr. (naar Berendsen).

leden werd geopperd zou dan kunnen worden uitgevoerd. In elk geval is
Ed Weiss Alphen al voorbij op zijn jacht naar boomringen in de dendrochronologische schaduwen van het omgewaaide eikebos van Hazerswoude.
De ondergrond van Nederland bevat nog veel geheimen, ook in gebieden
waar door het werk van vele voorgangers en tijdgenoten het veld lijkt te
zijn "afgeroomd". Ook daar kunhen telkens nieuwe inzichten en doorzichten
geopend worden wanneer men nieuwe methoden en vooral wanneer men de vragen
met inventiviteit benadert. Men zou aan deze ontwikkeling de stelling
kunnen ontlenen dat het zin heeft elke opvatting, die al 25 jaar bestaat
door een nieuw onderzoek te toetsen en aan te vullen. Dat doet me denken
aan een onderzoek in de Antillen, dat tot nog toe in een verkenningsstadium bleef. In 1971 en '72 maakte H.M.S. Luijmes, toen het opnemingsvaartuig van de Kon. Marine, hydrologische opnamen in de Caraïbische wateren. Daarbij werd met behulp van echolodingen de zeebodem rond Aruba,
Curacao en Bonaire als ook rond de Nederlandse Bovenwindse Eilanden in
kaart gebracht (5). In zijn algemeenheid konden enkele verschillende typen
in het bodemreliëf worden onderscheiden. De eigenlijke bodem van de diepzee is vrij vlak. Daaruit rijzen (fig. 5) een soort "piedestal'-achtige
vormen omhoog, die de eilanden dragen. In de flanken van die piedestals
treden diepere dalachtige vormen op ("submariene canyons") en dichter
onder de kusten zijn vrij steile hellingen aanwezig, vermoedelijk bestaande uit van de kusten afgerold (koraal)puin en daarmee te beschouwen
als de onderzeese voortzetting van de hellende kalksteenlagen op de eilanden.
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Fig. 5 De hoofdlijnen van het submariene reliëf in de

Nederlandse Antillen.

Verder zijn er de horizontale terrasachtige vormen aanwezig die (zie fig.6)
sterk doen denken aan wat wij aan terrasvormen boven de huidige waterzeespiegel hebben leren kennen. Vooral rond de Bovenwindse Eilanden en op
de Sababank zijn deze terrassen duidelijk aanwezig. Een paar geofysische
raaien, indertijd door Amerikanen opgenomen met apparatuur, die niet alleen een echo van de zeebodem zelf geeft, maar ook reflecties registreert
van de eronder liggende gesteentelagen, lieten o.a. zien hoe de voet van
de piedestal met de submariene canyons onder de sedimenten van de vlakke
diepzeebodem wegduiken. Maar jammergenoeg moeten we het voor het overige,
dus ook wat de informatie over de onderwaterterrassen van bijvoorbeeld de
Bovenwindse Eilanden betreft, met de "gewone" echolodingen doen.
Er vallen zeker allerlei veronderstellingen te maken aangaande hun ontstaan, hun ouderdom, de zeespiegels, waarbij ze tot stand kwamen. Het is
zeer verleidelijk ze in verband te brengen met stilstandfasen, die na de
laatste ijstijd optraden gedurende de rijzing van de zeespiegel, die ver-

Fig. 6 Submarien reliëf rond
St. Eustatius.
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oorzaakt werd door het afsmelten van de grote landijsmassa's van Noord
Amerika en Europa, maar zolang nog niet zeker is wat er in de terrassen
zelf zit en in welke mate bijvoorbeeld een rifwal die we op zekere diepte
aantreffen in feite de wat omgewerkte erfenis is uit een veel oudere periode, zo lang durven wij nog maar weinig over correlaties tussen terrassen en zeespiegels te zeggen.
Met andere woorden, reizen van dit soort, die gelegenheid geven tot brede
verkenningen, roepen op tot nader onderzoek, dat meer op specifieke problemen is afgestemd. Ik hoop van harte dat er in de Antillen niet nog 25
jaar moeten verstrijken voordat aan dit onderzoek van de submariene terrassen kan worden begonnen. Juist in de geografie is brede verkenning
nodig, maar een verkenning moet gevolgd worden door nader gericht onderzoek.

DE REIS VAN DE GEOGRAFIE

Mag ik nu nog enkele woorden wijden aan de reis, die de geografie zelf
maakt, de ontwikkeling, die zich in het vak voltrekt, de reis althans van
de (fysische) geografie, voorzover ik die in Utrecht mocht meemaken.
Een geoloog leeft, wat zijn vak betreft, in de wereld van gesteenten en
mineralen, rivierterrassen en eindmorenes, een wereld waarin bijzonder
veel moois te ervaren is op het gebied van kleuren en vormen, processen,
tectonische krachten en onafzienbare tijdsruimten. Die wereld sluit duidelijk aan op die van de Fysische Geografie, waar de beschouwingen van
Davis en Gilbert, Penck en Ostreich, BÜdel en Bakker, Leopold en Linton
over de vormen en hun ontstaan licht verschaffen.
Fysische Geografie omvat immers de geomorfologie, de bestudering van de
vormenwereld van de aardkorst, het onderzoek van de processen, die in het
stromen van water, het waaien van wind, het schuiven van ijs deze vormen
tot stand brachten. Maar wie ooit bij slagregens tussen de stammen van een
tropenbos heeft gestaan, of zag hoe de droogte zich in een steppe manifesteerde, wie heeft waargenomen hoe de mangrove zich in de modder vastklauwt en hoe langs tropenkusten koraalriffen tegen de dreunende branding ingroeien, die voelt aan hoe niet alleen gesteenten, vormen en fysische processen, maar ook het leven een intrinsiek onderdeel is van het
landschap. Het zijn uiteraard allereerst biologen die de planten en de
dieren onderzoeken, hen namen geven en beschrijven. Maar het is de geograaf, die het (al of niet) levende landschap onderzoekt en zich wijdt
aan het waarnemen van het samenspel tussen de fysische en de levende
wereld, dat zich afspeelt op het grensvlak, waar aardkorst, hydrosfeer en
dampkring op elkaar inwerken, gevoed door twee energiebronnen: de zonnestraling en de energie in het aardlichaam zelf. Vandaar dat er naast de
geomorfologie een landschapskunde is, waarin, in samenwerking met biologen en bodemkundigen aan landschapsecologische problemen wordt gewerkt,
een studierichting, die in Utrecht zich in een grote belangstelling mag
verheugen. Het natuurlijke landschap in zijn grote verscheidenheid, variërend van toendra tot regenwoud en van koraaleiland tot zandwoestijn, is
immers de uiting van een samenspel, geleverd door allereerst de starre,
weinig beweeglijke ondergrond met zijn uiteenlopende gesteenten, zijn
bergen en zijn dalen, geërfd uit vroegere geologische perioden; vervolgens de, eveneens uit het verleden geërfde, maar wèl beweeglijke luchten watermassa's, plant- en diersoorten; en in de derde plaats het klimaat. Wanneer het klimaat verandert (en er hebben zich gedurende de laatste miljoen jaar herhaaldelijk klimaatverschuivingen voorgedaan) blijven
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de aardkorst en het reliëf nagenoeg op hun plaats. Maar de planten- en
dierenwereld verandert zich mèt de klimaatverschuivingen. Zo wordt het
natuurlandschap in feite in zijn patronen en zijn karakter bepaald,
"gemunt", door twee stempels, die over elkaar gedrukt worden, de stempels
van het substraat en van het klimaat, met daartussen, zich naar beide
stempels richtend, de beweeglijke wereld van planten en dieren, woestijnen
en rivieren (fig. 7).

M = Mens
S=Substraat (lithologie en reliëf)
K = Klimaat
P = Planten
D = Dieren
B = Bodem
L=Lucht
W = Water

Fïg. 7 De "drie stempels" in het landschappelijk

bestel.
Maar bij het reizen door en het vliegen over de landschappen van de aarde
zal men ook andere lijnen en patronen kunnen zien, lijnen die soms niet
in het beeld van de natuurlijke stempels passen. Rechte of juist grillig
verlopende wegen,regelmatig of onregelmatige verkavelde gebieden, eenzame
hutten met er omheen een ontginning, of uitgestrekte nederzettingen met
tot achter de horizon reikende cultuurlanderijen. Men constateert dan de
invloed van het "derde stempel", de menselijke activiteit in haar partiële
afhankelijkheid (anderen zullen liever spreken over een min of meer ver
gevorderde onafhankelijkheid) ten opzichte van het natuurlijke milieu.
In wat wij als regel "de bewoonde gebieden" noemen ziet men hoezeer de
mens zijn stempel op het landschap drukte: het natuurlandschap werd er
cultuurlandschap. De mens heeft inderdaad in de loop van zijn bestaan in
de geografische ruimte een zeer belangrijke plaats ingenomen. Een van de
boeiende trekken van de geografie (en van de moderne culturele antropologie) is het pogen antwoorden te geven op vragen als: waarom wonen hier wel
en daar geen mensen? Hoe verwerven de mensen zich hier een bestaan? Hoe
hebben ze het milieu naar hun hand gezet, in welke mate hebben ze zich er
los van gemaakt? Vooral in de geografie van de moderne westerse gebieden,
waar het menselijk stempel zéér krachtig drukt als gevolg van de moderne
technologie en westers organisatievermogen hebben velen geen behoefte aan
inzicht in en begrip voor de natuurlijke patronen en processen. En men is
er gauw geneigd de niet-menselijke wereld - de twee andere stempels dus als weinig relevant te beschouwen, behalve dan op het punt van de natuurlijke hulpbronnen, de "resources" en de mogelijkheid daar gebruik van te
maken.
Maar een tweede en niet minder boeiende reeks van vragen is: in hoeverre
levert het met toenemende hevigheid indrukken van dit derde stempel in de
geografische ruimte veranderingen op; niet alleen veranderingen, die leiden tot onze productieve cultuurlandschappen, maar ook veranderingen, die
degradatie en evenwichtsverstoringen ten gevolge hadden.
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Men vraagt zich dan af in hoeverre de mens in evenwicht met de natuurlijke
omgeving leeft en wat voor gevolgen zijn activiteiten voor natuur en landschap en ook voor de productiviteit van het land zal hebben; en welke
maatregelen nodig zijn om degradatie te voorkomen. Het is de wereld van

de milieuproblematiek.
Het is volkomen waar dat niet alleen de geograaf zich met deze problemen
moet bezig houden. Practisch alle wetenschappers hebben met de inderdaad
ernstige milieuproblematiek te maken, economen zowel als medici, bodemkundigen zowel als sociologen, toxicologen zowel als politicologen.
Maar als er een wetenschap is, die niet mag ontbreken bij het bestuderen
van de manier, waarop de geografische ruimte wordt verziekt en daarnaast
hoe zij toch nog leefbaar gehouden zou kunnen worden dan is het toch de
geografie,
Graag wil ik het laatste deel van deze toespraak wijden aan een verschijnsel, dat juist in dit opzicht nadrukkelijk de aandacht verdient, namelijk
de kwetsbaarheid van een gebied.

De kwetsbaarheid van een systeem is afhankelijk van de manier, waarop de
onderdelen met elkaar samenhangen. Maar daarbij kunnen bepaalde eigenschappen wel een speciale, een cruciale positie innemen.
Zo is de kwetsbaarheid van lössgronden t.a.v. het agrarisch bodemgebruik
geringer dan die van schrale zandgronden; en die van gebieden met een
semi-aried klimaat (en dus een regentijd van slechts enkele maanden en
een grote variabiliteit in de toch al geringe neerslag) is aanzienlijk
groter dan die van bijvoorbeeld de meeste gematigde streken. Als regel
heeft het traditionele bodemgebruik zich in de loop van de eeuwen goedschiks dan wel kwaadschiks aan die kwetsbaarheid (noem het eventueel
draagvermogen) aangepast, zich uitend in tradities op het gebied van het
respecteren van geboomte, het handhaven van braakperioden, in transhumance, in nomadisme. Maar wanneer, door welke oorzaak ook (toenemende
bevolkingsdruk, invloed van westerse economie en leefwijze) van die aanpassing wordt afgeweken kan bijvoorbeeld in semi-arïde gebieden op dramatische wijze degradatie, bijvoorbeeld in de vorm van verwoestijning
toeslaan (6).
In nog andere gebieden is het reliëf dat voor een groot deel de kwetsbaarheid bepaalt. Het voorbeeld "Nepal" moge dat illustreren:
De bergen van Nepal zijn het resultaat van een enorme aanvaring op wereldschaal, de botsing van een stuk van het vroegere Gondwana-land, dat, vanuit het zuiden komende, het grote Aziatische continent op zijn weg ontmoette. Uit de ter plaatse aanwezige (zee-)afzettingen werden de ketens
van de Himalaya omhoog gestuwd. En doordat vermoedelijk een deel van de
oprukkende Gondwana-massa ook onder het Aziatische blok schoof, werd ook
het gebied van Tibet opgetild: de Tibetaanse hoogvlakte, alles bij elkaar:
"het dak van de wereld".
Nepal ruim vier maal zo groot als Nederland laat ten aanzien van het begrip reliëf de grootste tegenstellingen zien, die op het vaste land bestaan: het laagste punt ligt op 100 m boven de zeespiegel, het hoogste is
de top van de Mt. Everest, 8848 m boven de zeespiegel. In de vlakten van
het zuiden zijn uitgestrekte gebieden zo vlak als een alluviale vlakte
maar kan zijn en de Himalaya kent ravijnen en dalen van kilometers diepte.
Zo is in het dal van de Kali Gandaki tussen de Annapurna en de Dhaulagiri
het hoogteverschil tussen de dalbodem en de bergtoppen aan weerszijden
niet minder dan 6800 m.
Men kan wat het reliëf betreft drie zones onderscheiden: in het zuiden de
Terai, deel uitmakend van de Ganges-vlakte, vervolgens het centrale
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"heuvelland", (de "central hills", de Midlands, in onze Nederlandse ogen
een bergland, met toppen rond 3000 m) en dan de echte bergen, de "grote
jongens" die tot boven 6 à 7000 m reiken. Daarachter sluit, nog juist op
Nepalees gebied, de Tibetaanse hoogvlakte aan, ruwweg op ca. 5 à 6000 m
hoogte gelegen (fig. 8).

Fïg. 8 De Natuurlijke gebieden van Nepal.
Nepal ligt klimatologisch in het gebied van de Z.-Aziatische moesson, die
hier elke zomer opnieuw grote hoeveelheden regenwater brengt. Maar de gebergten vormen effectieve barrières en zo kent het zuiden van Nepal, de
Terai wel vochtig-tropische bossen, maar achter de hoge bergen heerst de
droogte van de steppe.
De bevolking van Nepal (thans meer dan 15 miljoen) leeft voor het grootste
deel op het platteland (voor zover men dit bergland "plat" kan noemen).
Het zijn de dalen van het centrale "heuvelland", de dalbodems en vooral de
dalhellingen, waar de mensen wonen. De Terai was vooral vroeger, vanwege
de malaria, minder dicht bewoond. Gedurende de laatste jaren, nu men de
malaria met meer of minder succes bestrijdt wordt echter ook dit gebied
meer en meer ontgonnen. Maar, om bij het centrale heuvelgebied te blijven,
dit gebergte kent maar weinig dalbodems van het type, dat wij in de Europese Alpen gewend zijn. De dalen zijn er niet door gletsjers tot U-vormige
dalen uitgeslepen. Dat soort glaciale vormen vindt uien alleen heel hoog in
de hoge Himalaya. Tot diep in het bergland zijn de dalen V-vormig, met
steile wanden zonder dalbodems en met heel weinig vervlakkingen of dalschouders waar akkers of weiden zouden kunnen worden aangelegd.
Het levensonderhoud van de,
voor verreweg het grootste deel agrarische
bevolking stelt een aantal eisen aan de omgeving:
- er moet landbouwgrond zijn in de zin van akkerterrein;
- er moet voedsel voor het vee zijn, hetzij in de vorm van te beweiden
vegetatie of in de vorm van voedsel, dat naar de stal wordt gebracht;
- er moet energie zijn ten behoeve van verwarming, voedselbereiding, maar
ook voor bijv. steenbakkerijen, d.w.z. er is brandhout nodig;
- er moet hout zijn voor het bouwen van woningen, het maken van huisraad
en werktuigen.
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De landbouwgrond heeft de bevolking zich verworven door met grote volharding en nauwgezetheid terrassen te construeren, eindeloos veel terrassen
en terrasjes, die tot hoog de hellingen opgaan en waarop mais, tarwe en
rijst verbouwd worden. Nepal kent de hoogst liggende rijstvelden ter wereld: 2800 m boven de zeespiegel. 's Winters liggen ze onder de sneeuw.
Het vee (buffels, koeien en geiten) heeft maar weinig echte weidegrond
tot zijn beschikking. Het graast in de omgeving rond en wordt vooral in
de stal gevoederd met bladeren, die dagelijks in grote bundels uit het
bos worden aangedragen, het bos, dat ook het brand- en het geriefhout
levert. Vanouds heeft de bevolking het recht per dag een op het hoofd of
op de rug te dragen lading hout of bladeren voor eigen gebruik uit het
bos te halen en bovendien het vee vrijuit te laten grazen. Het is duidelijk dat op deze manier het bos een intrinsiek deel uitmaakt van de samenleving en dat aantasting in de vorm van excessief gebruik ervan de samenleving in grote moeilijkheden kan brengen. Evenwicht tussen gebruik van
hout en bladeren en de natuurlijke regeneratie van het bos is dan ook van
levensbelang. Haar als er vroeger al evenwicht is geweest, dat evenwicht is
er nu beslist niet. De bevolking neemt, zoals overal in de derde wereld in
aantal toe en wel met meer dan
per jaar. In de dalen is - op het bebouwbare land - de bevolkingsdichtheid rond 1500 mensen per
. En de
veestapel groeit met het bevolkingsaantal. Waar vroeger het hout en voeder
halen neerkwam op een (voet-)tocht heen en terug van enkele uren waardoor
men op een ochtend of middag de dagelijkse voorraad binnen kon hebben,
neemt deze werkzaamheid in de meeste gevallen tegenwoordig een volle dag
in beslag doordat het materiaal van steeds verder weg gelegen bosgebieden
gehaald moet worden.
Op dit moment schat men dat ca. 30% van Nepal nog bos draagt. Daarbij moet
onderscheid worden gemaakt tussen het bos, dat "bereikbaar" is (d.w.z.
waarvan met behulp van dagtochten gebruik gemaakt kan worden) en het
"verre" bos, dat langere tochten vergt. Een groot deel van dit "verre"
bos ligt boven de 2500 à 3000 m hoogte. Men schat dat in het "centrale
heuvelland" het "verre bos" omstreeks 7% van de totale bosvoorraad uitmaakt. De rest, 93% dus, is "bereikbaar" en staat dan ook onder een toenemende druk. Men heeft berekend dat - wat het brandhout betreft - per
hoofd 644 kg per jaar nodig is. Er is echter - wanneer het genoemde evenwicht tussen gebruik en regeneratie gehandhaafd zou worden - niet meer
dan 274 kg per hoofd beschikbaar. Dat betekent dat er in dit gebied, waar
toch het klimaat de boomgroei wel gunstig gezind is alleen voor brandhout
de voorraad nog niet aan de helft van de behoefte voldoet. En ook wanneer
de voorraden van het "verre" en dus onbereikbare bos (193 kg per hoofd)
aangesproken zou kunnen worden,zou de natuurlijke aangroei nog bij lange
na niet groot genoeg zijn. Zo moet men er rekening mee houden dat bij de
huidige gang van zaken in het jaar 2000 er in de centrale heuvels van
Nepal geen bruikbaar bos meer over is, alleen al vanwege de behoefte aan

brandhout.
Nu heeft men voor een representatief gebied in Nepal (bij Pokhara) kunnen
vaststellen dat men bij de huidige leef- en landbouwgewoonten per boerderij van ca. 1,25 ha, ca. 3,5 ha (bos-)terrein voor het halen van voeder
nodig heeft, daarnaast 0,3 a 0,6 ha voor het verkrijgen van brandhout en
0,4 ha voor het winnen van timmerhout. Het valt bij het zien van de cijfers op dat met name de behoefte aan veevoeder de grootste arealen bos
opeist, 5 à 10 maal zoveel als het areaal nodig voor de brandhoutwinning. Daar komt bij dat de gebieden geschikt voor het oogsten van hout
dan wel veevoer elkaar maar ten dele overlappen terwijl bovendien het
vrije grazen van het vee nog verder de natuurlijke regeneratie van het

18

bos tegengaat. In elk geval is duidelijk dat bij de huidige omstandigheden
er een ernstige degradatie van het bos en een grote achteruitgang van het
bosareaal optreedt (7) .
John Wyatt-Smith, een ecologisch denkende houtvester heeft met het oog op
het grote areaal, dat nodig is voor het verkrijgen van groenvoer uit het
bos erop gewezen dat de landbouwplanning niet alleen gericht moet zijn op
verbetering van de veestapel en de graan- en rijstproductie per ha, maar
ook op een vermindering van de druk, die de veeteelt via de begrazing en
het bladvoedsel halen op het bos legt. Hij bepleit daarom het op stal
houden van het vee en het produceren van meer veevoeder op de akkers en
vooral ook het aanleggen en onderhouden van verbeterde veeweiden. Kortom:
een multidisciplinaire aanpak, niet een sectorale agrarisch-economische
benadering, maar een waarbij het gehele stelsel van op elkaar inwerkende
factoren beschouwd wordt. Daarbij is het ook van belang dat de druk, die
de behoefte aan brandhout op het bos legt wordt verminderd door verbetering van de gebruikte ovens. Er is dan ook een actie gaande om efficiëntere stook-oventjes (chulo's) in te voeren. Bovendien wordt ernaar gestreefd brandhout door andere energiebronnen te vervangen. Men is in veel
plaatsen al noodgedwongen overgegaan tot het gebruiken van mest als brandstof. Maar daarmee doet men weer de productiviteit van de akkers tekort.
Biogas vormt een mogelijke oplossing, waar het invoeren van bijv. electriciteit of olie uit de buitenwereld een dure zaak blijft. En op de achtergrond mag ook het vraagstuk van de geboortebeperking niet uit het oog
worden verloren. In een rapport, dat twee jaar geleden door het I.D.S.
(Integrated Development Systems) werd uitgebracht is een dynamisch model
ontwikkeld op grond van de (nog vrij eenvoudig gehouden) "flow-chart",
die in fig. 9 is afgebeeld (8).

Plus-en min tekens duiden op de aard van de relaties m de met pijlen aangegeven richtingen

Fïg. 9 Interrelatie tussen bevolking, energie en bosbouw.

Vrij naar I.D.S.

19

Intussen echter is wel reeds een groot deel van het bos, dat de hellingen
bedekte verdwenen en het verdwijnt nog steeds. Daarbij is het van belang
dat in het stelsel van de samenhangen in bet landschap het bos niet alleen
zijn betekenis heeft als producent van veevoeder, brand- en timmerhout,
maar ook een stabiliserende functie bezit op het gebied van fysisch-geografische processen als bodemerosie en grondverschuivingen.
Metingen aangaande de hoeveelheid door bodemerosie weggevoerd materiaal
leverden de volgende cijfers op:

met bos bedekt terrein
met struikgewas bedekt terrein
ontbost graasgebied
overbegraasd grasterrein
akker-terrassen
verzorgde veeweide

8
15
30
36
10
9

ton
ton
ton
ton
ton
ton

per
per
per
per
per
per

ha
ha
ha
ha
ha
ha

per
per
per
per
per
per

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

Het is uit deze cijfers duidelijk dat waar het bos verdwijnt de bodemerosie met sprongen toeneemt. Zeker in dit gebied met zijn steile hellingen.
De rol van het reliëf t.a.v. de kwetsbaarheid doet zich zeer sterk voelen.
Het is ook duidelijk dat de aanleg van de akkerterrassen op zichzelf de
bodemerosie zeer zeker tegenwerkt. Maar toch heeft de uitbreiding van het
geterrasseerde akkerareaal ten koste van het bos ongunstige gevolgen.
Waar het bos verdwijnt en dus de bufferende werking t.o.v. de waterhuishouding sterk afneemt zal er niet alleen door het overstromen van geterrasseerde gebieden ook daar erosie kunnen optreden, maar bovendien zullen
de hellingen er sterker doorweekt raken en de terrassen te zwaar worden
waardoor onder ongunstige geologische situaties de kans op onderuit glijden ernstig wordt vergroot. Bij herhaling treden daardoor in het geterrasseerde gebied grondverschuivingen op. In enkele gevallen bleek het mogelijk na een "en bloc" omlaag glijden op de terrassen m.o.m. ongestoord
verder te gaan met inzaaien en oogsten. Maar in de meeste gevallen zijn
deze aardverschuivingen desastreus, het land wordt vernield, er kunnen
nederzettingen worden bedolven en bovendien kan, onderin het steile dal
de rivier tijdelijk worden afgedamd, hetgeen bovenstrooms van de dam
wateroverlast en benedenstrooms ervan, na doorbraak van de dam,ernstige
vernielingen door het plotseling wegstromende water oplevert.
Op deze manier worden nog grotere hoeveelheden hellingmateriaal op transport gesteld dan door de bodemerosie alleen al het geval was. Natuurlijk
is in een hooggebergte als dit erosie en daarmee gepaard gaand sedimenttransport geen onnatuurlijk verschijnsel. Maar er moet mee gerekend worden
dat onder de huidige omstandigheden meer dan de helft van de sedimentlast
van de rivieren aan deze rivieren geleverd is door toedoen van de menselijke bewoning.
Sedert 1978 bestaan in Nepal de programma's van de Community Forestry
Development, een door de FAO gesteunde gouvernementele poging het bos
over te dragen aan de zorg van locale dorpsgemeenschappen, de panchayats
(9). Er zijn twee soorten van programma's. Het ene is gericht op het vestigen van nieuwe aanplant op "woeste" gronden, die eigendom van het gouvernement zijn, het andere beoogt het herstellen en beheren van nog bestaand bos. In beide gevallen zijn de dorpelingen verantwoordelijk voor
het planten en het onderhoud van het bos. Maar daar staat tegenover dat
zij er - op verantwoorde wijze - brandhout, veevoeder en dergelijke mogen
halen; de gemeenschap ontvangt bovendien 75% van de revenuen van eventuele
houtverkoop naar buiten. Het systeem blijkt goed te werken, niet in de
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laatste plaats doordat de bevolking zich. nauw bij de goede staat van het

bos betrokken voelt (10).
In het aangrenzende Indiase bergland van Kashmir is sedert 1973 de Chipko
beweging actief, een beweging met een religieuze achtergrond, die gericht
is tegen onverantwoordelijke commerciële houtkap in de Himalaya en die
naar het zich laat aanzien erin is geslaagd in verschillende gebieden,
althans voorlopig, een kapverbod te doen uitvaardigen.

Tot op dit punt van ons betoog konden wij de evenwichten en de verstoringen ervan zien in het beperkte kader van een bepaald deel van het
Nepalese bergland. Maar de gevolgen van de verstoringen blijven niet tot
in dit gebied beperkt. Immers, de rivieren, die het neergevallen regenwater van de bergen naar de Ganges voeren, slepen ook het erosiepuin en
slib mee. Dat leidt tot extra ophoping van grof materiaal in de rivierlopen in de zones, waar zij het bergland verlaten en de Terai, de Gangesvlakte dus, binnenkomen. Het leidt er ook toe dat net slib de irrigatiekanalen, die men in India in de Gangesvlakte aanlegde gaat verstoppen.
En tenslotte is de aanvoer van het door de erosie vrijgekomen slib er de
oorzaak van dat ook de Ganges zelf haar bedding voortdurend verhoogt en
daardoor in de moessontijd vaker dan vroeger fatale overstromingen doet
plaatsvinden, die - in deze dichtbevolkte streken - steeds meer schade
aanrichten en steeds meer slachtoffers eisen.
Zo zouden de pogingen op grote schaal via de panchayats het bosbestand in
de Hirnalaya in stand te houden en te herstellen tot ver buiten het eigenlijke bergland van grote betekenis kunnen zijn.
Nepal levert aldus een voorbeeld van de soort kwetsbaarheid waarin het
reliëf een cruciale rol speelt, het is tevens een voorbeeld, waaruit
blijkt hoe in onze wereld mens en natuur deel uitmaken van één geosysteem,
een stelsel waarvan de onderdelen niet los van elkaar beschouwd en zeker
niet los van elkaar beheerd mogen worden, willen we het bestaande evenwicht niet ontregelen en de geo-ecologische onheilen over ons afroepen.
Het is aldus een stelsel, waarin geomorfologisch, hydrologisch en bodemkundig (proces-)onderzoek samen dient te gaan met bosbouw- en landbouwkundige expertise,
Voor de Franse humanist Montaigne en de Nederlandse cultuurfilosoof
Lemaire is het reizen een aanleiding tot zelfbeschouwing, een bezigheid,
die leidt tot een betere kennis van de eigen waarden en taken. Ook de
reis die de geografie zelf maakt noopt haar tot gepaste zelfbeschouwing.
Wij mogen vaststellen - ook zonder in modieuze termen als "maatschappelijke relevantie" en "sociale geëngageerdheid" te vervallen - dat de geografie in haar ecologische aanpak niet alleen wijde, grandioze vergezichten biedt over de wereld, die wij bewonen; maar dat zij ons tegelijk
vastpint op details en gespecialiseerde werkzaamheden, gericht op behoud
of herstel van evenwichten in ons leefmilieu. Evenwichten die wij mensen
hebben te respecteren als wij onze reis naar de toekomst wensen voort te
zetten.
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in de bocht, die de Niger daar vormt. Waarlijk, wanneer een aardrijkskundige zo'n luchtvaartuig te zijner beschikking had, met welk een gemak zou hij de topografische opname
van het land kunnen verrichten! Met welk een nauwkeurigheid zou hij de terreinverheffingen in kaart kunnen brengen, de loop der stromen en hun nevenrivieren kunnen aange-

ven.........".
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