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in het amerikaanse blad "science" verscheen 23 oktober 1970 een
poging van de grieks-amerikaanse architek~, constantinos a.
doxiadis, de grondslagen te àmsphrijven die een wetenschap
van menselijke nederzettingen moeten mogelijk maken, de "ekis
tiek". ik uil niet ingaan op de trrijfelachtigheid van de pre
misse dat menselijke nederzettingen vatbaar zijn voor systema
tisch onderzoek, ik wil alleen een aantal passages citeren die
mij van groot belang lijken.

"in de ontwikkeling van zijn nederzettingen heeft de mens altijè
vijf principes in acht genomen. voor zover ik lTeet is dit altijc
zo gelieest , nooit zijn mij gevallen onddr ogen gekomen die het
tegendeel bewijzen.

bet eerste principe is het zo groot mogelijk maken van de
potentiële kontakten van de mens met de elementen der natuur
(zoals water en bomen), met andere mensen, en met de prodlli~ten

van zijn arbeid (zoals bouwsels en wegen). eigenlijk komt dit
neer op een gebruiksklare definitie van persoonlijke vrijheid.
overeenkomstig dit principe verliet de mens de hof van eden en
probeert hij thans de kosmos te veroveren. juist als gevolg van
dit principe voelt een mens zich gevangen, zelfs al gaf men hem
de beste omgeving, als hij omringd wordt door een muur zonder
deuren. hierin verschilt de mens van het dier; lrij kennen geen
diersoort die probeert zijn potentiële contacten te vermeerde-
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I ~n met do omgeving als bij eenmaal eon optimaal aantal contac
ten booft bereikt. de mens probeert voortdurend zijn contacten
uit'te breiden•

. het twe~do principe is bet zo klein mogelijk maken van de in
opanning die vereist wordt voor het bereiken en in standhouden
van aan1\ezige en potentiële contacten. bij geeft zijn strukturen
altijd de vorm, of kiest altijd die route die heo het minste
moeite kost, ongeacht of bij zich met de vloer van een kamer
bezie houdt, die hij meestal horizontaal maakt, of met de bouw
van oen verkeersrlOg.

hot dorde principe doet de mens zoeken naar een optimale
"protective space". dat betekent dat hi~ de afstand tot andere
mensen, dieren of objekten z6 kiest dat hij met hen (eerste
principe) contact kan onderhouden zonder enig zintuiglijk of
psychologisch ongemak. dit geldt altijd en overal, ongeacht of
het tijdelijk of langdurig is, of de mens alleen is of deel van
een groep. dit is onlangs heel duidelijk aangetoond voor het
individu, door antropologen zoals E.T. Hall en psychiaters zoals
Augustus F. KinzeI. evenzeer blijkt het u~ de kleren die hij
voor zichzelf ontwerpt. men mag dit ·niet slechts als een psycho
logisch maar 001:: als een fysiologisch probleem uitleggen als
lTe dcnJ::en aan de luchtlagen die ons omringen of de energie
die 'Idj vertegem'1Oordigen. - hier geeft de schrijver oen plat
tegrond van de positie van elf mensen op 100 m2 uaarin het op
pervInk van ieders priJ!1aire stoflrisseling, spiorspanniJ\-1,
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.spierbeueging an bel10ging met de handen volgens energiemaat io.
uitgezet. de energieën van de verschillende individuen overlap
pan elka3r nergens -- de muren 'van huizen of verdedigingsmuten
van steden vormen nog andere tekenen van dit derde principe.

het vierde principe is de optimalisering van de kwaliteit van
de menselijke relatie met zijn omgevipg. die omgeving bestaat
uit natuur, maatschappij, membranen (er staat " shells", t.)
(bouwwerloon en huizen in alle soorten) en netwerken (uiteenlopenc
van wegen tot telekommunikatiemedia). -- hier tekent de schrijveI
een rolatievijfhoek man - society - shells - networks - nature
-- met name dit principe leidt fysiologisch en estetisch tot
ordening, beînvloed~ de architektuur en In vele opzichten, de
kunst.

• I

ten slotte, en dat is het vijfde principe, organiseert de mens
zijn nederzettingen in een.poging een optimale SYnthese van de
andere vier principes te bereiken. deze optimalisering is af
hankelijk vnn tijd en ruimte, van de aanwezige kondities en van
het menselijk vermogen een SYnthese tot stand te brengen.
lmnner hij hierin slaagt door een samenstel van vloeren, muren,
daken, deuren en ramen die hem een maximum aan potentiële kon
tukten toestaan (eerste principe), maar bovendien een minimum
aan energie doen verspillen (tweede principe) en tegolijkertijd
zijn afscheiding van anderen mogelijlc maken (derde principe)
evenals de meest wenselijke relatie met zijn omgeving (vIerde
principe), dun spreken ue van "succesrijke menselijke nederzet-



tinecn". ue ,bedoelen dan nederzettingen die een evenwicht
bereikt hebben tUl3sen de mens en zijn zelfgemaakte omgeving door
aan alle vijf de principes tegemoet te komen. "

, , .
deze principes mogen je misschien triviaal voorkomen, maar toch
bieden zij een groot aantal aanknopingspunten. daar is bijvoor
beeld de afstand die de mens van het objekt ,·raarmee hij kontakt
idl hebben scheidt: deze mag niet groot zijn, maar zeker ook nie-i
te klein om de rmardering staande te houden. dan is er de
energie, nodig om die afstand te overbruggen en daarna nodig
om het kontakt tot stand te brengen (lopen'naar je land en het
belier1cen). ten slotte is er het aantal potentHHe kontakten
dat in het dligelijlcs leven binnen je ber ik ligt en het voort
durend stroven dat aantal te verhToten.
deze groothoden zijn nummeriek te benaderen in kilometers,
kalorieën en Hut betreft het aantal potentiële kontakten dimen
8ielo050

onder het hoofd "de uitbreiding vnn menselijke nederzettine:en"
geeft de schrijver zeven diagram~en, voorstellend een gebied
van tien bij tien ldlometer, die het verband tussen afstand on
verbrui}: van menselijke energie l'Teergeven, een soort energie
plattegronden duso
de jager verspreidt zijn energie vrij Hillekeurig, do geïsoleer
de landbouuersgerr.eenschap bee:ft al een klein centrum met regel
ma tige verüü:.!; in~Gn naar alle kanten (energieve:l.'bruik per dag
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schappen ontstaat plotseling een centrum met enorme opeenhoping ".f' (
van energie, boeuel overigens het beeld gelijk blijft. (1,2.000kal) e./<lJCtelt
ULl.nneer hierin de auto zijn intrede doet verdubbelt het energie-
verbruik (25_000) en komen er tot op enkele ki·lometers buiten
het grote centrum lueine energieophopingen die in het voort-
schrijden der industrialisatie zich aanéénrijgen tot het diagram
bijna gebeel Zlmrt geworden is (100.000 kal): (vertalen kost me
teveel tijd): "finally, uhen he bas commercial forms of energy
availnble and can dispose much more energy without properly
unàorstandi~g its impact on his life and therefore lfithout con-
trolling its relationship to his settIement, man becomes com-
pletely confused by his desire for more energy. he suffers be-
cause, tbrough ignorance, he inserts this additional energy
into the system that he creates in a way that causes problems
such as air and thermal pollution."

tot ZOver de be~~dering vanuit .energetisch oogpunt alléén,
lYanneer je nu de afstand(die de mens van het objekt llc1armee hij
kontakt ,nI hebben 5cheidt)invoert vormt zich een an~er beeld
van do uitbreiding van menselijke nederzettingen:
" in each specific case, the process starts uith the circle
uhose radius is defined by manIs rdllingness to walk daily up
to a c(:lJ·tuin distance and to epend up to a. certain period of
time in doing so (the limit for the rural dweller is 1 bour, or
5 kilometers, for horizontal movement; the limit for ths urban
dl1eller is 10 minutes, or 1 kilometer)."

\le...vot9 Va~t
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hieruit volgt volgens doxiadis een uitbreiding in concentrische
cirkelo én hij toont een diagramván -10 bi-j -10 km met drie onder
ling vérbonden nederzettingen, eik aanvamcelijk met een straal
vun minder dan de genoe"rilde1 0 -minuten~ deze straal- 'Hordt door
bevolkihgsgroei oyerschreden. bij de intrede van de auto breidt
zich het "10 - minute 1cinetic field" plotseling enorm uit en
l1anr deze velden van t"rTee nederzettingen elkaar overlappen ont
staat ecn tus!:en-nederzettinkje met als gevolg een enorme groei
van het aantal potentiële kontakten binnen dagelijks bereik voor
de mensen die .daar 1.;onen (~ls delft er niet i-ras gelTeest zou het
met de intrede van de auto tussen den haag en rotterdam zeker
ontstaan zijn).

een opmerking tussendoor: dit is een eerste aanldjzilLg dat ste
den thans op het bezit van auto's gebouif worden. dat ldl zeggen
dnt een afnemende minderheid zonder auto's in toenemende mate
van potentiële kontakten binnen hun "10-minute kinetic field"
Horden verstoken. straks maakt doxiadis melding van een onder
zoek in en om chicago oa naar het aantal plaatsen dat door een
individu birmen een uur kan 1lorden bezocht: "ue find that the
porson vho Oims 0. ccr has accees to 582 units from the centre of
the city end to 622 from tbe outs1cirts. HOlTever, a person 'Hithou
a cal.' h3G access to only 27 units - that is, less than 1/20 the
nwr.ber of uni tG to 1·Tbich the other person has acceas, even if'
bin incorue is half as great. if iTe nOH remember that, in the
past, pOOl.' and rich had equal OIlPOl'tunitie f3 to visit places b:"r
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im.lking, i~e lrill oee that modern tecbnology has increased the 7, ..c. r
gap betucen pcople relative to the choices they have for making e.R(J~(.ett
contacts in their settlements."·in een diagram van 20 bij 20 km
laat bij mot enkele sterretjes de individuele reikinjdten van
mensen in hUll nederzettingen vroeger ·zien, daarnaast zie je
het gebied bijna geheel overvleugeld door de enorme ster van
eon o.utobezi tter. "if the Urban Detroit Area grOl'fS in a lray
llhich takes people farther apart, and if tbe l1ealthier ones
move outHard at a speed of 1.8 meters a day (hij toont een aar-
dig grafiekje voor de hogere-inkornens-groepen in hun belffigen
ui t het Central Business District van l~e'·T York), lIe can under-
stand bou critical is the situation He have created through the
use of modern technology lrithout an understanding of the whole
system of the city and hOlf to serve it."
di t is een feit om langdurig bij s·til te staan: ligt hier de ver
klaring voor het feit dat ~ijv de armelijke omstandigheden in de
schildersbuurt schuil gaan 4o.chter de schijm-relvaart van auto
bezit? l'lOrdt de behoefte aan een auto aangeklleekt door stede
bouucrs en wordt aldus door moderne technplogie de kloof tussen
arm en rijk geruisloos verbreed?

laton \1e echter terugkeren tot de volgorde uaarin doxiadio
zijn verhél~il vorm geeft. na het betoog over het ontstaan van
niem.e nederzettinr;on op de plaats uaar de "mechanical kinetic
fic: lè.s" VEl n h:ec nederzettincen elkaar overlappen, merkt hij
op d~t tcrueea2.n naar de kleine, romantische stad van ueleer

'.
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CLASSIFICATION DY SIZE

"thc cbllngine dimensiol1s of human settloments and tho change in
thcir churactor from static to dynamic, 'which gives them diffe- I

rent llSpccts uith every day that passes, makes the settIements
confusi~: placos in uhich to live, and people, instead of facing
tbis nou problem ldth realism, start trying to escape from the
confusion.
some mistakonly support the utopian thought of returning to the
systom of thc small city, but they do not define hon this ean ba
a.ehievcd uithout loss of some of the advantages that tho great
city has given us. others, feeling that they eannot return to
tho sm~ll-city system, support the big-city concept but do not
dare to face thc big city's real structure; this is tha attitude
that leads to dystopia - to the big ciiy that lacks quality.
but tbere is another ro~d: to realize that the big city is an
inevitE:.ble pbenomen, but that tha quality of life within it is
bad, and to try to improva the quality of that life. this is the
only desirable and realistic road."

cra."c :-:11 ik bierbij een aantekening maken, met name de passage
lito re~lize that tbo big city is all inevitabIe phenomen" is mi
zeer twijfelachtig. het berust natuurlijk op het eerste prin-
cipe bij do ontl~H:.keling van de menselijke nederzetting: l I

"het in ~éntéll ze groot mogelijk maken van de potentiële kontak- 'VflfVO ~ Vtl
ten van de IIJens met de elementen der natuur (zoals '-Tater en bo-

___________~__~~~~~~~~~~P~\23
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men), met andere mensen, en met de produlden van zlJn arbeid."
doxiadis neemt dit primaire menselijk streven als onaantast
baar gegeven aan en nadat dit streven 'zich volledig heeft uit
geleefd ten koste van het vierde principe: IIde optimalisering
van de lomli tei t van de menselijke relatie met zijn omgeving",
overziet hij de schade en rdl er met het oog op het vierde
principe nog het beste van maken. ik vindt dit in strijd met
het vijfde principe: lI een optimale synthese van de andere vier
pl'incipes". daarbij ga ik er natuurlijk van uit dat vergroting
Véll1 het aantal potentiële kontakten boven een bepaalde grens
gepa<ird gaat aan vermindering van de k\'1aliteit van de uiteinde
lijke kontakten. ik geloof namelijk in de eerste plaats dat
IIhet oog groter is dan àe maagII, de menselijke psyche is een
beperkt vat, maar is er niet op getraind met zijn eigen beper
1::.in:;en rel~enin[;' te houden: zodra dat mogelijk is onderhoudt hij
méér konto.kten dan lTaarop zijn psyche berekend is. men merkt
dnt de mensen bij wijze van spreken tevéél vrienden hebben om
lJcl'!r.(?lij}: "vriend" te zijn, het individu neemt zitting in te
Y6é 1 }:om:;;i seie s, aé.nva~-!.rt tevéél funkties om ieder naar behoren
tG l:mmen beh.:.rtigen ( de uitwerking Véln dit tema kan eenieder
d.i(~ d:~-: \ril \'Clll mij lenen). in de tueede plaats eeloof ik dat
bOVC!l Gen De :J:l c Iele Frcns vergrotinc VL?n het aa.ntal keuzemoge-

I li jl:r.'?den niet l:jCer evenrediG is met de vergrotins Vlln mense-

I 1 ~ Xr.~. vr:<i )je id (cll:z h:: ~ eeJ"lOc:m~e aantal keuzemo:!?eli jklleden van
. G.! 0:. J.n cj:::. r;,~:;;o :: blzl,~ I VEtO J.1.::. absurd): ook hler doet deL be l~'Î;,r}~irt(: Vélf! de oenscli jl:e psyche zich gelden, hi j ziet door

--- .. ----------------------.-----------1
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de bomen het bos niet meer en l10rdt tuijfelachtig. het be'hllst
né!.gilan van all e keuzemogelijlrJledoll en. het verantll'Oord aflTegen
daarvan zal hem zoveel ps.ychische energie en tijd kosten dat
iGItlLd1d me.t t1;intigmaal minder keuze al larÏg op lieg is al is dat
dn.n ecn weg van mindere ln..-aliteit. hier stuit men op het tHee
linefcnorneon v1'i jheid-bcperl:ing: onbeperkte vrijheid is even
ere ë.ls vrijhoid:J1oze boperking. een oneindig aantal lceuzemoge
lijkJwdcn is even erg als geen l~eus. natuurlijk heeft de mons
allerlei klli"1ztgrcpen om tóch een grotel' aantal keuzemogelijk
heden .:!.03.n te kunnen: hij verdeelt ze in een overzichtelijk
nantal kate~ori8ön en kiest eerst een kategorie. als het aantal
keuzen binnen die kategorie nog te groot is, verdeelt hij die
neer in onderkategorieën en ga zo maar door, maar ook dat l~st

je heoft zijn grenzen. in de eerste plaats is het werken met
I

kate~orieën zo abstrakt dat er voortdurend een tlnjfel blijft
1:nagen of de vorige keuze uel goed Has, en verder kost de "reB'
van het }:i13zen hier eeuoon meer tijd, om van het verdelen in
katet;orieën nog ma,:,.r te ~:ji(ijgen. dit is mi de oorzaak van veel
lustcJoosbeid bij mensen die het toch, maar voor het kiezen heb
ber:.

dit :is de roden d2-t ik niet geloof dat "de grote stad een onver
rnijàelijl: fenoJncc:1 is", het a::mtal potentiële kontakten eroei t
de roons op een gu~evon ogellblik boven het hoofden dan Baat hij
in ce IJ k1e in, ru~tie)'_ dorpje Honen on neemt genoegen met een
min,:1er betaLIne funktie. de mensen die dat niet doen sterven

-- ------ -'- - -- ------------------ -.1-
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lito aehieve a proper elassification, by sizes, of all hurnan
settlements, ire shoüld start idth tho smallest units. the smal
lest one is man himselfas an individual. this spatial unit in
eludes the inàividual, his elothing, and eertain furniture,
like his chair. the second unit is also very ifOll defined; it
is tbo spaee uhich be langs to him alone, or is shared under eer
tuin eircurnstances rrith a feu others - that is, his personal
room. the third unit, the family home, is uell defined also, as
lone: as l;e have families. the fourth unit is a group of homes
uhich corresponds to the patriarohal home of earlier days and
probably to the unit of the extended family of our day; this
is tho unit that children need most, mothers need mainly beeaus3
of the children, and fathers need, if perhaps not directly for
themselves, because they are interested in the satisfaction and
happiness of bath mother and children. I have defined four
units; of these the fi~st three are very clearly defined,
ph;')'sicall;y and socially, and the fourth can be eonceived of as
II social unit."

om dit verhaiJI Boed te kunnen volgen moet je het diagréllil op
bl~ e van de ekistiek-rceks bekijken. bij de "di'1elling group"
beGint do:r..ü:.{~is met eon indeling in"gerneanchapsklassen", i,aar
bi j klasDe tv:aD-If de hele liere ld omsluit, in die zin dat daar
3Cl.OOO.OOO.()(lU mensen \lonen. blijkbaar kunnen er dan niet meer
bi j zonder dG. t er on-::,:e 1llirJr;:en ontstaan, uant dan zou je in
Gf:;I1,eenscha Ds~·~lasse 13 karnen (er zi jn nu ongeveer 4.000.000.000
----------------------- -L
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medemensen) •
mi::mchien kijk' je ,mt arglmnend naar de eerste vier units die
doxiadis hier definieert, met 'name als hij twee personen een
"room" en vier personen een "dlTelling" geeft, maar wanneer je
daar een poosje over nadenJct "1ordt het toch ,·rel aanvaardbaar,
voornl als je de ruimtelijke en num~erieke benadering even
afzonderlijk beredeneert: de mens als individu in' zijn kleren
en met zijn direkte gebruiksomgeving hoeft mi niet bediscus
sieerd te ~orden. de kamer als beslotenheid ge0.ft een logische
stap naar de volgende unit, die bepaald is door vier muren.
het is aardig in dit verband te denken aan het proces dat ik
bij surin~amse indianen heb gezien. de indiaanse behuizing
van het dorpje matta kende oorspronkelijk geen lranden, het
buis bestond uit een dLlk. de ifesterse invloed bepaalde dat het
deftig is rffinneer het ouderpaar apart lren slapen, zodat een
r1.a.ntul dornelingen een l:amertje bouuden. dit is een voorbeold
hoe je een onderdeel van de lioning, de kamer, kunt opvatten
als -:Jrimair bedoeld VOor tuee personen. dat de kamer uel eens
njemctnd óf een heleboel mensen kan herbergen uil dat natuur
lijk. allerminst uitsluiten. de lToniD[;, als autonome groep
J.:L:.mers k:un je ,ü als volgende unit wel aanvaarden, maar dat
de I' popuIation ll uit vier bestaat is niet zo logisch en de
conclusie dat een lToni!1.Z hl'6e kamers hoort te hebben is na
tuurlijk absurd! het is ook een voorbeeld van verkeerd gebruik
W:l}.Gn van de ekistielc, tenzij je die kamers "slape~" en
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"vTonen" noemt. het getal vier is volgens mlJ duidelijk -'geënt
op het idee van cemeenschapsklasse tmtalf: dertigmiljard mensen
op deze aarDe bmnen zich geen uitbreiding meer veroorloven,
een ouderpaar msct Gemiddeld twee kinderen voortbrel~en, dat
geeft ce~innen van vier mensen. dat dat niet alleen een soort
futuroloCinch Geceven is, blijkt uit ekologisch bepaalde
mensencroepen zoals een primitieve indianenstam die zich met
het oog op de l'Tildstand geen uitbreiding mag veroorloven.
ten slotte bestaat tegen de koppeline van "vier ll en "dl';elling"
natum'lij1'.: hot bez1·raar van het bestaa.n van comn:unes, maar dat
bezmwr veronderstelt oen pietluttige interpretatie van het
schcm~, en daarvoor is het helemaal' niet bedoeld. het schema
zou be~t andere kunnen, maar zijn VI rdienste is juist dat het
vertelt hoe onjuist het is om de stap van "man" naar "term"
bij het. denken ..ove:;· bOUlTen inééns te nemen, dat men bij ver
andering van schaal moet denken aan een aantal markante over
ga!lGen va·n de ene t1 unït" naar de andere, dat men het kleine en
het grote niet continu" of discontinu, maar in meo-t;bare stapjes
met e lknc T' VCJ'1ir~i~-L ~ on dat "meetbaar" bijvoorbeeld betekent:
van één naar tnoe en van twee naar vïer en van vior naar
veertig on van veertiG naar 250. bijv66rbeeld. togen iedere
indelinc is natuurlijk iets in te breneen, maar als we or nooit
één stellen, blijvcn we altijd in de vage lTereld van "klein" en
"GrootII. latcn ue kijken hoe doxiadis verder gaat.
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l'bcyond this point He do not have a clcar-cut defini tion of any
unit until we re<lch the 1ar8est onepossible on this earth 
tha t is, the oystems cfx.h.ll:n:-:n of human settiements of the uhole
planot." in een volgende aflevering van het blad science staat
een plo-tja hoe doxiadis zich dat voorstelt voor de toekomst:
con stedelijk netwerk met plaatselijke concentraties over de
hole l1ereld, een lTcbvormie voortgezette "randstad" ovor(È hele
planeet: "ccumenopolis". "thus m3 have rive basic units, four
at one extreme of our ~cale and one at the other. no other weIl
defined unit exists today, exept for statistically defined unit i

uhich are arbitrary, as may bo seen from thc difforences in the
official definitions from country to country.

if He turn b(lcl: in histt:Jry lTe find, honever, that" througout
thc lone evolution of human settlornents, people in all part~ of
tlJC lior}(} tenàed to build an urbéLU settloment i'Thich reached an
optimum si::.e of 5'J.OOO peopJ.e and physical dimensions Buch
thnL everyonc \'las lÜ thin a -IO-minute dista.nce from the center.

thora is no question that, for -people lIho depend on i'Talking as
Cl !!ieanS of locomotion , this unit is the optimum one from the
point of viaif of move ment and social interaction through direct
Gont·:cts b(3tiieen people.
also~ experience has sho',m thnt, for people I'lho 1mlk, it is aI !1li-l::rïlilUli! one from the standpoint of esthetics; for eX:lmple, cre-

Li~tion of tbc place de la coneorde in paris cut from the total \JOt'~t veyvol,
.\,
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3500-mcter length of tbe Champs Elysées a length of 2100 ~eterc

, n dist3nce f~om ubich one can reach, and enjoy, the Arc de
Triompbe on foot. it is also perhaps an optimum one from the
cocial point of vieu; for example, pericles in ancient Athens
could get n reasonable sample of public opinion by meeting
100 to 150 poople 1-I'hile unlking from his home to the Assembly~'

hier ,dl ik graag voel zeggen. de grootte van mensengroepen
heeft enorme invloed op talloze aspekten. 4e onvoorstelbare
hausse die do ariekse kultuur in enkèle decenniën ten tijde
van pericles (omstreeks 440 vC) bereikte kan ons nog steeds
met ûtomheid slaan, en is mi ten namiSte verlieven Inet de toen
malige verdee ldheid van "hellas" in KLEINE, AU.rOl~m,lE STADSTA":'"
'1IEN, op uel!:s grootte het idee van de demokratie geënt is, en
'ïd~rop doxi~dis in de laatst geciteerde regel een maatgebonden
ruimtelijke visie loslaat.
29 januari stond in b~t nrc-handelsblad een klein artikel
met de titel "gevecht voor de "kleine" democratie ll

, waarin
aandacht 1ferd Gegeven aan de oppositie tegen de annexatie van
de kleine gemeente Diepenveen (11.000 in1T) bij deventer:
"burcemeester crommelin heeft al eens gezegd dat de democratie
in zijn 11.000 zielen tellendo gemeente een opmerkelijl~e bloei
beloeft en dat opheffing van diepenveen alleen al uit dien
hoofde een croot verlies zou betekenen.
hij l:ri.igt hierin :èteun van de utrechtoe socioloog prof dI' Sj

__ G~o_e_~_B_.P__,_d_i_e_i_n_d_o_l_o_o_p_d_e_r_t_i_j_d_e_n_ig_e_fu_a_m_b_e_e_f_t_v_e_r_l_ro_r_v_e_n_~v~~O~P~;
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als verdediGer van do kleine, overzichtelijke gemeenschap en
zeker voor diepenveen door het vuur gaat. 11 even verderop lTordt
in dit artikel mi ~éér ~innig ingegaan op de achtergronden:

lIintusDen knn annexatie voor een dorpsgemeenschap als diepen
veen alleen maar nadelige gevolgen hebben. het is een bekend
feit dat de burgerzin afneemt en de relatie bevolking-bestuur
vernlapt n~Etrl!Jate de gemeente groter liordt. in de grote stad
liecen do verhoudingen volstrekt zakelijk. het "loketl'TeZen"
viert hoogtij en het gemeentebestuur vormt een praktisch on
tocl;'<lnlnüijl-: B'e~elschap, anders dan in de kleine gemeente,
,renr men ~ich persoonlijk bij bestuurlijke zaken betroYlcen kan
voelen.
ra2àGverkiczinsen ~ijn in de grote stad niets anders dan ver
kapte l.<:a.mervwrkiezingen, omdat men de vo:rlkovertegenrroordigers
naui;elii1,:s kent. in het dorp rTOrdt zuiver lokaal gestemd en
tun de fRvoricte knndidaat zelfs een totaal andere politieke
%]eur bebben den de kiezer. een feit is ook dat bij de jongste
rDndsveT~ie~ir~en de opkomst in de steden (nog) geringer lms
èan OD het Dlattelp-nd.
OIT; deze arCw1enta.tie uordt prof groenman I'Tel eens nostalgisch
en Ilulef-ro~a.ntisch verla.ngen naar vroegere toestanden verlTe
ten, toestc.rlden rhe niet meer zouden passen in deze tijd van
I';c112.[:lver,:-roting ed. rWD.r hi j legt dit veruijt naast zich neer

,. mot de l;::'é'-J"s(;huHCn~e 'Koorden: "laat men toch zuinig zijn ou de
101:<.11e delLOc:!.';~.tie. 11 -L- _
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ik geloof d~t met dit lcranteartikeltje heel duidelijk naar
voren komt hoe de beschom..-ingsld.jze van doxiadis onmiddellijk
toc:oa~b~ar is op het ruimtelijk beleid, de stedeboul'f en de
archi tel:tuur. hoezeer men overigens van mening kan verschillen
binnen het kader van doxiadis' beschourmingsldjze blijkt lTel
uit de formulerins dat sommigen de eerste bestuurlijke kaders.
erGens bij ekistic unit 7 , anderen bij 8, 9 of zelfs 10
uillc3n la ten beeinnen (zie scheli1!l. bI:::; 123). de eersten zou je
"decentralisten" (groenman cs), de la2.tsten "centralisten"
kunnon noemen. voor mij is het duidelijk dat uit het ontstaan
van prenoiegroepen ("buurtberaad tr of "actiegroep -buurt")
bli.il::t dat het primaire bestuurlijke kader naar een te grote
ekiotische eenheid verplaatst is, zodat zich automatisch een
nieUi-l l:-ader vormt in de ekistic units 5 of 6. zo' n kader
(ak:tiegrocp of zo) zal in diepenveen' niet ontstaan omda'\; het
eerste kader al dicht;bij (7) ligt.
voor de e1cistischo plaats van het eerste bestuurskader is na
tuurlijk de plaats van het tl'Teede en derde (overkoepelend)
kader van belang, bij ons tradition~el bepaald door de
provincies (secundair) en het rijk (tertiair). in dat verband
21Jn de Hetsontwerpen in de richting van geuestvorming duaro
door de pro\~nciegrenzen heen interessant, groel1m~n juicht ze
toe, omdat ~c het gewest (minicaal 96.000) als. secundair be
stuurskader gunstigo invloed uitoefent op het klein houden
van de p!"imaire kalers (bijv eerste kader bij ek.unit 7 of 8,
het tHeede (genest) bij ek.unit 9).



voor ik verder ga met doxiadis '\'Til ik groènman nog even aan
bet woord laten over de motieven van annexatie:

"nfcecien da<2I'V'dn betuist hij in sterke mate de zuiverhe'id van
de motieven ~o~lG sommige centrumgemeenten die bij annexatie
plannen naar yoren brengen en prikt hij belnraam door de minis
teriële toelichtingen die de betrokken annexatieontuerpen ver
[;'ezellen.
één voorbeeld (over eon stm~ Hoogland dat naar Bunschoten
moot): in de memorie van toelichting. staat: "het betrokken ge
bied sluit landschappelijk volledig bij dat van de gemeente
aan.1! prof gl'oenmsn: "dit is eenvoudig om te gieren. als er
stral:s na de verkiezil1&en misschien "rat' geschoven 1'Tordt met de
indelinG' vn!1 departementen, moge ik minzaam aémbevelen op
soort,,;eJ ijl:e l-rijze telTerk te gaan en bijv de departementen
van justitie en binnenlandse zaken samen te voeeen, omdat er
eeru;cli'de soort Gordijntjes hangen en omdat de kleur van de
tegel r:. in de liG' S dezelfde is. het gaat niet om hct landschap,
(- dot r.Jerl~t Y":.1n gemeentegrenzen immers niets, t.-) het gaat
om àe mensen. die moeten bi.j elkaar horon en niet de gras
sprietjes en de uO:!Jen. 1I

in de memorie:; van toelichting ontdekt hij steeds nieul18
"J:r-GnLcls", die - na.ar hij aanneemt - ook voor de leden van de
bimer1:ommissie niet onopgemerkt blijven, "l'rant daar zitten
GJ.:it~_e kn~pen in, die de za~l~ goed bekij1cent'. minister beernin
k }:on ook van die kant rml eens behoorlijk l1Seruerk krijgon."
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om terug te keren tot doxiadis' verhaal over de "elassifiea
tion by sizo" resumeer ik nog even: behalve de ekistische
eènhedon " m3nl,"room","duelling" ell "dlTelline group" aan de
ene kant van de schaal on aan de andere kant "ecumenopolis",
de l,ereld als eeheel met bet totaal aan mensen dat er poten
tieel kan liOnen, he'?ft hij bovendien een traditioneel bepaal
de eenbeid van 50.000 mensen gedefinieerdl, die in maat ook
juist beant~oordt aan de maximum wandelafstand van 10 minuten
uit het centrum. daarbij hebben we dan nog geruime tijd stil
gestaan met het 00-9 op de demo1cratische aspekten van zo'n
eenhoid. nu gaat doxiadis do schaal verder invullen.

"tbuc He nOlT bave four units at the bêginning of the scale,
one larger one someuhere beyond them, and one at the end 
a total of nix. how can we complete lthe scale?

tbis ean ba acbieved; for example, if we think of units of
space measured by their surface and increase their size by
multiplying them bJr seven. such a eooffieient is based on the
theory, prcf::ented by ualter christalIer, tbat ue ean divide
sp~Ge in a rational lmy by hexagons - that one hexagon can
become tbe center of seven equal ones. simil±ar eonclusions
can be reacbed if He think of organisation of population,
movemont, transportatien, and so .on.
nueb considerations lead te the conclusion that all human
settIements - past, present, and futura - can be elassified



into 15 units. thus the basic units are defined as units no
1 (man), no 2 (room), no 3 (home), no 4 (group of homes),
no 8 (traditional tOln1) , and no 15 (universal city), and a
systcmatic subdivision definos the others.
all these units can also be classified in terms of communitie
(from I to XII), of kinetic fields (for pedestrians, f'rom
a to e; for motor vehicles, f'rom A to H; and so. on)."

tot zover doxindis' verhaal over nederzettingen, bezien naar
hun enerGie-inhoud en -verbruik en naar hun grootte, volgend
trimester Hil ik proberen op dezelfde lrijze zijn verhaal over
"the quality of human settlements","morfogenesis" en nog
orli::ele andere zaken te vorslaan.
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C.A.DOXIADIS "tho future of bumen settloments" speech delivered
ot the 1.~th nobol Symposium·, stockholm, Si-ieden, september 1969
(Hiley, l~eH York, 1970)
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over bet bc::::rip "d;ystonia", do grote stad die iedere k1'ialiteit
mir;t: C.!..DOXIADIS "botl1een d?stopia. and utopia l' (rrrinity
college Press, Hartford, Conn., 1966)

over de theorie dat de ruimte op rationele lTïjze in zeshoeken
te ve:::rlcler. is ~oà2.t éÉn zeshoek het centrum liOrdt van zeven
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kJeine lI1 .;::-}~eàen uit de zestiGer jaren, destijds opeetekend
ÖOOT tt1"::2 in de ·stelli.=::e overtuiging dat ~e nog eens van pas
zouden l:or.::on

\-!Lonneer ons leven doelloos li~lkt is het doel hot doel te zoe
1:0 11
Goecl ie; c.] p.chts ..nt de H'öldoellcr vergeten is
~c ui tvcm'ill::,': van 0l~n ffi:l.tig idee io oncindig veel beter da.n
de ul~vocri~~ v~n twac ceniale (m~ar strijdige) ideeän

- de On~F-k0ThQ~d is cdr; eGn echtGenote: men moet zich erbij
neel'1 r:'c-r.:1
aU 8C !>,.'::a b'c àC38 stelling is onzeker
dc rncn~~n doen tot in bet belncheJ~.jke moeite om het zioh
r;om::..~::k('l:i.j~: te r.Jakcn
iet:J onJ~hClUde!1 is een ~:tu.1{je zp.lf l,rGDceven _
(;C' :'c~-;()ol i f3 ecn ~o(;è.;::ist, dageli jkG hoor ik do aard~cluiten
oT' bet '~('::seJ \~allcn

17i(: ~:;j!l vricnàscb2.::J ba:::oert on. het v,erleden l-rardt. tf!lüurge
c:.G]: ir: I t hedon, l:ie echte:.r: zi:jn vriendschap basGert op
I t l,[:èe?i i·~()Tr.t tel:;urgeo:Jteld in het veI'leden
Ge dol:tr:::i"' d.ie UH dood v~5tstelt is de grensi-T2.chter die m-T

:L ~)~ er':.:n ,:G(;']}:Gurt
- ;:};" l;j.~ ~:')!f,t ~ secf je gc:"onnen aun de dood ~o2.ls je je eens

(1;-r. Let. leven zclJ~ (;euonnen gê~ï

éll~:: iCli.',r.d lüj Llist., is cr v(~ct ietn min
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