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Een

t~root

d.!el van zijn lt>ven heP.ft hij besteed

an het ver-

RELATIES TUSSEN SAMENLEVING, RUIMTE EN NATUUR JN VERANDERENDE

zamelt.!n van

REGIONALE KADERS

zendcn cijfecs om b·i jv.>orLecld de causale relaties tussen
qoiabomen en nationaal inkomen, de jaartemperatuur en 'sexu-

Een aloud thema van theologische, filosofische en wetenochappelijke reflectie is het netwerk van reinties

rl~t

?

elc extravaganties' aan te tonen-.

bestaat tus-

Religieus gefundeerd is het denkbeeld dat de aarde een door

sen mens en maatschappij enerzijds en natuur (in ecologische

God geschapen huis is, waarvan de mens huisbewaarder is. Deze

zin van fysisch milieu) en ruimte (in geomctdsche zin •!an

uit de middeleeuwen daterende visie hield een respectvolle

uitgestrektheid) anderzijds. De reintieN zijn wisselend gedarht

houding in ten opzichle van de natuur. Zo werd mijnbouw wel
gezien als een ontoelaatba·r e aantasting van Gods schepping 3

als causaal of functioneel, eenzijdig of tweezijdig, conflictueus of harmonisch, stahiel of veranderlijk. Enkele facetten
van het denken over de

b~trekkingen

Begrijpelijk is dat zo'n visie het ontstaa,? van een mercanti-

tussen mens(elijke groep)

listische en vroeg-kapitalistische samenleving vertraagt. De

en omgeving, alsmede de verhouding tot de ruimtelijke planning,
belicht~n.

het hertkenen van cor.relaties tussen vele d ... i-

\!lectriciLeit in de lucht en beurskoersen, de groei van se-

Ben de Pater *

zal ik

~n

in de renaissance opkomende waardering voor de idee van de

Ik begin met enkele opmerkingen over de ge-

schiedenis van dit denken, om vervolgens één aspect

n~tder

(westP.rse) mens als een actieve, dominerende actor die de geo-

uit

grafische omgeving exploreert, exploiteert en omvormt is niet

te werken, te weten de veranderende (ideeën over) regio's als

alleen toe te schrijven aan een veranclerend mens- en wereldbeeld, waar ook aau puli ti ek-·economische ontwikkelingen 4

territoriale kaders waarin deze relaties gental te krijgen.
Historische notities over het mens-orr.geving denken

I

Tot in de negentiende eeuw zijn de ideeën over de verhouding

Toch vet·duij ut de eerB tgenoemde vis ie van de mens gedetermineerd door zijn omgeving niet 5 Dit hangt samen met het me-

mens-uatuur overwegend specuiatief en filosofiRch van aArd ~n

chanistische wereldbeeld maa·c ook, wederom, met politieke en

bijgevolg sterk gekleurd door a priori ingenomen en soms niet
eens bewust gerealiseerde mens- en wereldbeelden 1 . Zo heeft

economische belangen. Dit laatste is vooral aantoonbaar wanneer
een onderscheid wordt gemaakt tussen volkeren die zich in zeke-

sinds de Grieks-Rom<>inse oudheid, in wioselende. constel la ties

re mate bevrijd hebben van de dwingende natuur en zij die daar-

van aanvaarding en afl<ijzing, de idee. bestaan dat de mens werd

In (nog) niet geslaagd zijn. Vanuit dit ongelijkheidsperspec-

gedetermineerd door klimaat, reliëf, bodem en/of temperatuur.

tief mogeu of moeten zelfs 'raumbezwingende' volkeren domineren

De bijbehorende achtergrondaanname was dat de mens passief en

ovP.r 'raumgebundene'volkeren (de termen zijn afkomstig uit de

afhankelijk was, een gevangene van de hem omringende natuur.

Duitse geografie). Een sprekend voorbeeld is te vinden in l}et

Deze gedachte hP.eft tot in de twintigste eeuw haar aanha.ngers

boek Licht- en schaduwbeeldeto uit de binnenlanden van Java
(1854) van de Duits-Nederlandse natuuronderzoeker F.W. Junghuhn.

gehad. Voor Elsworth Huntington bijvoorbeeld is het tot een
idee fixe .geworden. J.n onder andere :djn

l!!'.!~spri_!lgs

Hij huldigt de gedachte dat

of Civili-

·~et

karakter van een volk, zijn

zation (1945) verdedigde deze Amerikaanse geograaf dP. volgende

.:eden, gewoonten en gebruiken voor het grootste gedeelte afhan-

redenering:

kelijk zijn van het eigenaardille

de mensch leeft" (p.179). Dit geldt vooral voor volkeren "op

(fluctuaties in)
(flnctuaties in)
(fluctuaties in)
klimaatkenmerken --t- lichamr.l ijke en __.. ecnnomie en
geestelijke sezcndwelvaart
heid van de mens

een

l<~gere

trap van ontwikkeling", bijvoorbeeld het Javaanse,

dat door de JavaAnse natuur tot "onderwerping, geduld, gehoorzaamheid" zou worden gedwongen. Het gevol3 hiervan is dat het

*Geografisch Instituut, Rijksunive~siteit Utrecht. Tekst van een
lezing gehouden op 22 mei ·1 98 5 vonr dP Vereniging ·voor de Geschiedenis van de Ruim t elijke Planning.
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kar«kter der natuur, waarin
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li

zich niet zelf kan regeren, maar dat het bestu•nd moet worden
door een volk. als het Nederlandse dat "reedn tot een

hoog~:<reu

omgèvormd fysisch
milieu/landsr:hep

11

trap van ontwikkeling is gestegen" (p.208-09) . Aldus wordt lc0lonialisme 'wetenschappelijk' (tnaar in f<:i.te ideologi.s<ch, want
gekoppeld aan
Monocausaal

belan~en)

genre de vie van
territoriale
bevolkingsgroep

gefundeerd en gerechtvaardigd,

fysisch-detenninisti~ch

denken ·- de mens alF pro-

duct van de natuur - is tot in de eerste dennia van ue?.P. eCU'-"

'milieu'

·.

in de geografie aanwijsbaar. Ook toen al vond de idee van een

'civilisation'

--

Figuur 1 De tradionele regionaal-geografische studie: de regio
opgevat als een verticaal geintegreerd gesloten systeem .

wederkerige relatie tussen mens en natuur echter meer aanhang.
Regio'~ _
_: V~ll

Vooral Franse geografen en, in navolging van hen, Nederlandse
geografen hebben hun discipline

omschr~>ven

van de wederzijdse betrekkingen tussen de
de natuurlijke omgeving van haar

als de wetenschap
mcn~elijke

woonplaat~.

de relatie tussen ruimtelijke planning en sociaal-geografische

groep Pn

/

en sociografische monografieën van gemeenschappen op territori-

De natuur biedt

ale grondslag. Hij heeft onder meer 21 monografiein die in de

de mens mogelijkheden- toegegeven: stelt ook beperkingen- cm
een bestaan op te bouwen;

jaren 1925-1940 als dissertatie zijn verdedigd aan de universi-

de mens kiest welke van de mogelijk-

heden hij zal benutten. De keuze wordt

bepa~ld

door het

teiten van Amsterdam en Utrecht geanalyseerd. Ruwweg een kwart

.f\~!!,~e,

vaa de pagina's blijkt get<ijd te zijn aan de fysische geografie

de vie, de streekBebonden in nauwe relatie met het fysische

van de bestudeerde regio, een derde aan de bestaansmiddelen,
en dt< rLst aan een profiel van de hevolking 7 Van deze 21 stu-

milieu gevormde en in gewoonten en tnviitie9 verankerde ber,taan•wijze van een territoriale bevolkingsgroep. Empirische studies

dies heb ik bezien in h<>everre zij ook aandacht besteden aan

van deze Frans-Nederlandse ecologische geografie zijn regionaal

de situering van de regio in een groter gebied en in hoeverre

van aard: innners binnen welomschreven en afgebakende regio' n

zij :üc:h rekenschap geven van de invloeden vanuit dit omringen-

kunnen de interrelaties tussen 'milieu' en 'ei vil isaüon 1 het
best bestudeerd worden (zie figuur 1) 6 •

ÓE gebied op de regio.
Welnu, de aandacht voor de ruimtelijke situering en beïnvloe-

Ook Duitse en Amerikaanse geosrafen hebben talloze regionale

ding van buitenaf is uiterst beperkt, vaak zelfs nihil. Een

monografieën vervaardigd. Hun uitgangspunt was E'Chter niet eco-

enkele keer vindt men een tabel met in- en uitvoergegevens

logisch maar chorologisch: hun doel was het verwerven van in-

van één of twee producten. Voorts is er soms enige informatie

zicht in het karakter van regio's, zoals dat is ge11onud door

over de verkeersgeografische ligging vau het gebied: land- en

het binnen een regio gezamenlijk voorkomen en interacteren van

waterwegen worden dan genoemd, evenals de belangrijkste bus-

fysische, biologische en sociale verschijnselen.

enlof bootverbindingen. Bij stedelijke monografieën wordt de

In de volgende paragraaf zie ik af van dit vetschil in uit-

stad soms ook bezien als marktplaats voor het agrarische om-

gangspunt, omdat (1) de verRchillen tussen de Frans-Nederlandse
en de Duits-Amerikaanse richting in de concrete praktijk van

meland . Ten slotte is er soms een bescheiden paragraaf of

het onderzoek minder groot zijn dan de theoretische stellingen

hoofdstuk over ééu of enkele aspecten van de fysisch-geogra-

suggereren en (2)

di~

fische of sociale omgeving van de regio. Men vindt dan een

niet van wezenlijk belang is voor mijn

kaart van bijvoorbeeld de herkomstgebieden van migranten of

oogmerk: te laten zien hoe sterk het denken over regio's tJordt
bepaald door zowel vakwetenschappelijke lecrctellingen als
maatschappelijke veranderingsrroceesen.
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gesloten naar open systemen

Recentelijk hEeft Stolzf'.nburg een proefschrift geschreven over

I

I

van de geboorteplaatsen van mensen die in de bestudeerde regio
~TOnen

maar elders geboren zijn.

s
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deerJe regio'$ sterk op zichzelf

war~n

betrokken. Er bestond

buiten stedelijke gebieden een van plaats tot pl aa ts verschil-

De conclusie die zich opdringt is dat regio's als geslotpn

h,.,Je "tuec·-et:nheid van samenlevingsvorm en bodemgebr uiksv o m" 10

systemen zijn beschouwd, als zP.lfstandige intern-geïnteereerdf'
ecologische systemen die in methodisch op?.icht los van de

Dit isolém<!nt en deze twee- eenheid zijn pas na 1950 met het

buitenwereld konden worden hestudP.E'rd. De enige uitzondering

ontsLaan van de moderne, verstedel i jkte en geindustrialiseerde

is de dissertatie van Ketming die twintig pagina's wijdt aan

samenlev ing gaandeweg vcrd\Jeuen (al was in sommige gebieden de
tweeJ~

wereldoorlog begonnen). Voor 1950

de gevolgen van de mondiale economische crisis uit de jaren

erosie al voor de

dertig voor de Groningse veenkoloniin. Ook beziet hij de posi-

waren reistijden. lang en reiskosten hoog; de interregionale

tie van het veenkoloniale productiesysteem in "het nationale-

mobiliteit was navenant gering. Om een indruk te geven: in de

en wereldproductiesysteem" en pleit hij voor "intem:ttionale

jdt~~

. ar b e1"d s d e l"1ng en specut
• l"1sat1e
. " I! . Maar uogmaa 1s: I11..1
•. 1.s
• de

dertig waren er in Nederland 10 personenauto's per 1000

iuwon~rs.

Het openbaar vervoer was relatief duur. Een geschool-

enige van de 21 promovP.ndi die aandacht over heeft voor de

de arbeider moest bijvoorbeeld in 1930 7,6% van zijn netto-

relaties tussen het bestudeerde systeem en de systeemomgeving.

weekloon afstaan om een enkele reis derde klasse Den Helder-

'

I
I

In hoeverre Duitse en Amerikaanse geogtafen rE'gio's bPschouwen als.gesloten systemen is nagegaan voor een steekproef van

115 regionaal-geografische artikelen uit de jaargangen 1920-

Amsterdam te kunnen betalen (ter ver·gelijking : in 1905 20,5 %,
i•t 1955 3,9 % en in 1!i80 2,5 %) 11 . Ook waren de reistijden per
openbaar vervoer aanmerkelijk l a nger dan tegenwoordig. Zowel

1960 van twee Duitse en twee: Amerikaanse tijdschriften. Slechts

uorznak als gevolg van de geringe ruimtelijke mobiliteit waren

14 %van de artikelen heeft aanzienlijke interense voor de om-

e<:n sterk lukale keunis en rueutaliteit (zie figuur 2) 12 , die

geving en haar impovtanlie voor de regio. De overige 86 %

pau na de

heeft geen of slechts enige inleresse voor de situering en
externe beÏnvloeding van de regio 9 . Het 1 ijkt er op dat in·

sch>talvergroting annex func tieverlies van l oka le en regionale

twe~de

1<ader s o·erdwenen.

dit opzicht althans weinig verschillen bestaan met Nederland-

Sociologen als Van Doorn en Julles hebben deze ontwikkeling

se regionale studies.

g~karakteriseerd

w~rden

grotendeels gesloten systemen werden opgevat. lk suggereer ttme

menselijke en natuurlijke verschijnselen

steeds minder, Je horiz ontale relaties steeds meer be-

langrijk. Als gev olg van dez e ontgeografisering werd de raison

redenen. Ten eerste een vak••etenschappelijke: geografie tJerd
~e~~ic ale

als een proces van ontgcografisering van de

samcnl ..ving . In de :!erdëre terminologie: de verticale relaties

De vraag is natuurlijk hoe het komt dat regio's als gPheel of

beschouwd als de wetenschap van de

wereldoorlog geleidelijk in een proces van

d'être van de geografische wetenschap door deze sociologen in
twijfel getrokken 13 . Maar in feite vielen zij, rond 1960, een

relaties tussen

hinneP een bepaalde

regio. Met andere woorden: door de preoccupatie voor mens-

vot·m van geografiebeoefenine a .. n die in de Engelstalige landen

milieurelaties werden alleen die menselijke verschijnselPn be-

al sterk in het defensief "'as gedrongen. Daar ma~kte toender-

studeerd die in een duidelijke relatie

~tonden

tijd de regionale, op ecclogische relaties georiënteerde geo-

met elementen

uit het fysis c h milieu . Gedacht kan tmrden aan boerderijtypen,

grafie plaats voor een thematische , op afstandsoverbruggende

dorps- en verkavelingsvormen, agrarische productie, verer-

relaties georiänteerde geografie 14
Deze disciplinaire orrunezwaai vertaalde zich in een verschui-

fingspatronen, agrarische kalenders enzovoorts. De integratie
van dergelijke regio's in
de analyse van

~rotere

horizonta_!.~

ving naar nodale r e gio's. De afgren z ing en omvang van de ver-

ruimtélijke stelsels - via

zorgings gebieden van steden werden vastgesteld met behulp van

relatiP.s, die afstanden over de

o.tder

aardoppervlakte overbruggen -werd niet of slechts door wei nigen gezien als P.en

legitiem~

geagrnfische vraar, .

Als t weede reden moet genoemd worden dat veel

\ "3Jl

rue~r

consumenten- en forensenstromen, voorbeelden par

excellence van afstandsovcrhruggende (hori z onta le) relaties.
de

bE'~tu -

7

6

. .'

af wordt geconditioneerd . Een willekeurig voorbeeld: de Ronde
Venèn werden door De llruijue in zijn dissertatie van 1939

~

~

kennis in de traditionele gesloten
rurale samenleving

V
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ö

omschreven als peri-urbaan, in zijn functie, struc tuur en ont<likkding grotendeels afhankelijk van het nabijgelegen Amster-

I-

~

A

dam en Utrecht.
Regio's zijn niet alleen opgeu.:>men in een nationaal-ruimtelijk
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definieerd als een onderdeel van het Hollands-Utrechts weidelandschap, gelegen op veen 15 . Tegenwoordig wordt dit gebied

~

8

systeem, maar ook - en in toenemende mate - in een internationaal

economisch systeew. Ret;io's woeden steeds meer bezien in hun

•

positie binnen het dynamische 'world economy system', waarin in
kennis in <.>en mod~~niserende samt!.nleving

navolging van de so.::ioloog I .1-lallerstein veelal kern landen,
sewiper·ifere en perifere landen worden ondérscheiden. Direct
(bijvoorbeeld de neergang van de Twentse textielindustrie) of
indirect (via de Randstad) hebben ontwikkelingen in dit mondi-

TERRITORIA!. COVERAGE

Q

§"' f-ol.,._____-<
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ale systeem een regionale impact (zie figuur 3).
Territorialiteit versus functionaliteit en ruimtelijke planning

kennis i'l dE> Morlcrne
"erstedelijkte en
open samenleving

De hedendaagse geografische ruimte is in de loop van de West.wropese geschiedenis in grote mate verzelfstandigd van de

-'

<

oorspronkelijke 'naluurruimte' . Ze weerspiegelt haar vormgeven-

B c

de culturele, economische, ideologische en politieke krachten

"'

in de samenleving. Zo krijgt de maatschappelijke tegenstelling
Figuur 2 Verandering in kennisprofielen van individuen: van
een regionale naar een sectorale (thematische) kennis.

arbeid-kapitaal haar ruimtelijke pendant in de verhouding
periferie-centrum 16 In de vorige p3ragraaf is deze verzelf-

Voorts werden ruimtelijke interacties tussen en binnen steden-

st<lndiging geÏllustreerd met de ontwikkeling van regio's en

systemen verklaard in termen van afstand, grens, r.ichting, <:(•n-

regionale concepties . In deze paragraaf wil ik de lijn door-

traliteit, areaal etcetera.

trekken naar het huidige debat van territorialiteit versus

Met enige vertraging zijn de Nederlandse geografen hun

Ame~i

functionaliteit, een debat dac voural in de ruimtelijke plan-

kaanse en Engelse collega's gevolgd. Nederland wordt niet langer ingedeeld in een mozaïek van gesloten

regio'~ waa~in

ning wordt gevoerd.

mens-

In het voorgaande is de ve .. schuiving van territoriale naar

milieurelaties overheersten en de grote steden Fremdkörper
waren, maar volgens een _centrum

functionele verbanden aangegeven. Beide verLanden hebben ver-

(grootstedelijk)-_!'eri~!ri~

schillende ·.belangen en machtsbases, verschillen die leiden tot

(l<lndelijk) continuum. Op dit continuüm worden regio's ge-

latente of manifeste conflicten 17 . Functionele verbanden worden

· rangschikt naar hun situering ten opzichte van het economische

belichaamd door multinationals, institutionele beleggers en

zwaartepunt van Nederland. Men onderscheidt tegenwoordig cen-

~nsioenfondsen,

trale, peri-urbane en (semi-)periferR landelijke gebieden, men
spreekt van intermediaire en halfwer,zonPs. De

re;~io

politieke partijen en andere organisaties die

niet aan een specifieke regio maar wel aan een specifiek be-

's huiten

lang (winstmaximalisatie, rendement, pensioenuitkeringen) ver-

de agglomeraties wor·den pdmair p,<.>zi.en als open systemeu
waarvan de interne, met name economische, structuur van buitenfJ

9

internationale ruimtelijke
en maatschappelijke organisatie

r

inziens onherroepelijk zijn.antithese op: door territo r iale
bevolkingsgroepen wordt in toenemende gepoogd de eigen iden-

J

titeit en autonomie te versterken 18 • Bij Castells hebben de ze
pogingen van onderaf nog iets van een natuurwet;

ruimtelijke en maatschappelijke organisatie van de

anderen als

Johnston benadrukken de rol van de vaardige actor (individuen,
instellingen) die de structurele ontwikkeling naar functionele
dominantie kan heinvloeden in een voor de regio gunstige
• 19 •

ZJ.n
regio als territoriaal stelsel van menselijke en natuur-lflijke resources, fysieke
structuur etc.

Ten dele worden deze pogingen naar een grotere machtsgelijkheid geinitieerd of ondersteund

door een overwegend links ge-

engageerde ruimtelijke planning die eerder so7iale rechtvaardigheid ('equity') dan economische doelmatigheid ('efficiency')

Figuur 3 De moderne regionaal-geografische studie: de regio
opgevat als een horizontaal ~e1ntegre. erd open
systeem (met een zekere autonomie 7).
bonden zijn. Daar tegenover

~t:tan

in het vaandel heeft staan. Versterking van de territoriale
belangen kan bijvoorbeeld, zo suggereren Friedmann en Weaver
in Territority and function, door selectieve sluiting van ge-

· territoriale organi.snties

bieden die nu lijden onder de functionele hegomonie maar zich

als lokale overheden, aan een territorium gebonden minderhe-

beter op eigen kracht zouden kunnen ontwikkelen . In hoeverre

den en regionale ontwikkelingsmaatschappijen.
In de afgelopen decennia is de macht

ver~choven

dit een panacee is, en Überhaupt een haalbare kaart, is dubi-

naar functio-

nele organisaties. De onverenigbaarheid van belangl'n ll'idt tot

eus. Functionele organisaties zullen zich sterk er tegen ver-

conflicten. Een zel'r. recent en sprekend voorbeeld is de strijd

zetten.

tussen de regering van dl" Nederlandse Antillen - een territo-

Tot besluit

riale organisatie - en de Shell - een functionele organisatie

De eerste paragraaf liet zien dat een fysisch-deterministisch

over het al of niet sluiten van de olieraffinaderij op Curaçao. Er zijn talrijke van deze conflicten te noemen

denken tot in de eerste decennia van deze eeuw bestond. Dit

in Ne-

denken was deels een uitdrukking van politieke en economische

derland onlangs nog de verplaatsing van de PTT en het weer-

belangen - ik citeerde Junghuhn als een negentiende-eeuws ver-

werk van Den Haag en Groningen. In het algemeen lijken de

tolker van de gedachte dat volkeren ongelijke posities innamen

territoriale organisaties, zeker wanneer ze de bel~ngen van

ten opzichte van de natuur en dat in deze ongelijkheid de le-

perifere regio's behartigen, aan het kortste eind te trekken.

gitimiteit lag voor overheersing.

Multilokationele ondernemingen sluiten bijvoorbeelcJ filialen

Ruim 130 jaar later is veel veranderd. De gedachte dat al-

in deze regio's indien dit past in de concerns.trategie diP

thans sommige territoriale menselijke gemeenschappen worden

is ontwikkeld om aan mondiale economische ontwikkelingen en

J

aan de concurrentie het hoofd te kunnen biF!den.
In de afgelopen jaren wordt gepoogd de balans weer meer in

1

evenwicht te brengen door de territoriale verbanden te versterken en de macht van functionele organisaties aan banden te leg-

gedetermineerd door hun natuurlijke omgeving is achterhaald
door de technische vooruitgang. Steeds sterker heeft de mens
zijn stempel gedrukt op de natuur. Daarvoor in de plaats is
echter een andere afhankelijkheid gekomen, ten minste voor de
voorheen overwegend zelfvoorzienende rurale gebieden (voor

gen. Deels ZlJn deze pogingen spontaan. Vooral Castells heeft

van oudsher geïndustrialiseerde regio's of voor regio's met

gewezen op de de dialectiek van beide antipoden. De ontwikke-

een al lang bestaande agrarische export bestaat deze afhanke-

ling in de richting van functionele dominantie roept zijns
10

11

lijkheid natuurlijk al veel langer). Territoriale gemeenschappen worden in hun wel en wee bepaald door hun positie
in het mondiale economisch-ruimtelijk stelsel, waarin functionele belangen de toon aangeven. In veel opzichten lijkt
deze afhankelijkheid van de 'world economy' zeker zo sterk
als de oorspronkelijke afhankelijkheid van de natuur. De
territoriale groep kon de natuurlijke omgeving geleidelijk
omvormen, in hoeverre ze de afhankelijkheid van de

(inter~

nationale context kan vermi,H.iercn en ten eigen bat<! kan aan-
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9. Zie voor meer informatie hoofdstuk 7 uit mijn dissertatie Ruimtelijke en temporele begEiE~en in de sociale geografie (VU-,---1985), die in handelseditie verschenen is als ~dragen tot de
sociale geografie en planologie no.11, Geografisch en Planologisch Instituut, Vrije Universiteit, Amstérdam.

wenden valt nog te bezien.

Noten
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(1942) Differentiatie en integratie . In: Sociaal-Geogra fi s che
Mededeelingen no.4, p. 192.
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way of seeing the external world': l>.E. Cosgrovd (1984) Social
formation and symbolic landscape (London).
---5. De drie genoemde visies blijven, aldub C.J. Glackan in zijn
Traces on the Rhodian share (Berkelt<y, 1967) in wisselende Vi!rhoudingen van boven-, neven- en onderschikking ber.taan tot aan
het einde van de achttiende eeuw. Zo zijn gedurende Je zeventiende en achttiende eeuw geografische feiten gebruikt om de
werking van de Goddelijke Voorzienigheid te bewijzen (fysicatheologie).
6. Deze ideeën zijn gefonnuleerd door r. Vidal de la Blache en in
Nederland overgenomen door met riame Utrechtse ;\~ograbm, bijv.
door Keuning die het studieobject •Jen de sociale geor.rafie crr.schreef als de "occuperende groep, welke in het door haar ge-

10. Zij bijv. publicaties van J.Veldman: Aanzet tot een theoretisch
kader voor een geografie·van landelijke gebieden. Papers Nederlandse Geografendagen 1982, Ruraal-geografisch onderzoek; .
voorts: Geografie van landelijke gebieden. In: B. de Pater en
H.Sint (red., 1982) Rondgang door de sociale geografie . (Groningen/Amsterdam).
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Geography B 48, pp. 109-120. Un. of Lund, Sweden.
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Geografie. Ontwikkelingslijnen en Standpunten (Weesp), met name
hoofdstuk 10.
15. F.H. de Bruijne (1939) De ronde Venen (diss. Un. van Utrecht).
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