
EEI: STEDEBOmm:mmIGE STUDIE

otcdclJotn:-kunde ben ik g.:'.~:m studeren omda:~ op dit gebied door
m:Tllol3icve ui ti-rr>.aicring ven ,msteroe technologie en algeme?lr:'

- . lJevolkinese.r..m-ms sinrls de vorii~e 0(:'1..1.1"7 onrustb2.rende nOd€lll zijn
ontst:J.ën over de eehc Ie 1'Tercld.

e.IG cl1airnlC--11 ·,·~n het sytlposiur.1 "building in the develolJil1c
oow1tries of the tropics" dë.t vorig jaar in delft gehouden is,
zei dr. ins. o.h. kocnigsberg3r het volsende: "He are ldtnes
sins the largest migTatony movement in htman history. it is
not.a movemcnt from one continent to tbe other, nor e. move
ment from nation to ne.tion, but a. move ment from tbc country
sido to the oity. et tbis moment, bundred tho.usands of people
ere on tbe move hopefully seeking a. nei'1' life."

ik eeloof, dF.. t 1·rn.t door de 1-retensohap ontketend is, ook slecht
door de uotensoha1J I·reer tot synthese gebraoh-I; kan lTorden. !

dit is een opdraoht die dirinst tot diepgaande reflektie en to~

bUlldelin!; ~n alle menselijk ueten en kunnen in een geheel '
andere vorm dan tot op heden gebruikelijk, en de tijd is er
rij-p voor. het l)rooe9.!JlatiE~_-yan élk fenomeen is ontqekt, het
17oroldbeeld is van ~l1e statioa. ontdaan en "I'rij zijn Geconfron
teerd met problemnn van groei en vooral: verschil in B!~§~'zo

dat pijnlijke sp2.nnin~svelden zich aftekenen die breuk voor
spellen en verbrokkeling. è:: tberr.:lische uitzetting breekt het
gesteente, een nieune jaarrïrIB' de schors, een stad het land.
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fysische, biologische en culturele groei, drie convergenties
van ruimte en tijd van eeheel verschillende, toenemend com
plexe aurd, ,·mnrbij de complexere vorm behalve zijn eiBen ka
rakteristieke eigenschappen 66k de eigenschappen van zijn
minder complexe analogon heeft.

zO l:~nt biologische groei behalve het fysische aspekt van
,Dchanlvergrotins een "?"~r~n!lering Véln organisa:!!ievoxm, een ver
anderins van ~r.alitoit. bovendîën ziJnrbij" biologische groei
processen van afbraak betro!cken rm~rdoor deze groeivorm ir
roversibel is. deze eigenschappen zijn ook te vinden bij cul-

'turGlegroei, maar in een s~btielere ,en meer complexe vorm.

he:t;stuklopenvan de demokratie bij schaalvergroting kan men
vorgèlijke'itmë"t~'t"Uits"Eerven der d3.uriërs, 63 miljoen jao.r

'geleden, otldnt het dezelfde elementen bovat. maar het stuk
lop'en der demo16tie bevat méér. culturele groei omvat méér
danbiologische groei en al is hot mode sooie.le processen met
de' vel'l'iorvenheden der ekologie te bena(leren en al is dat een

'ffrote stap vooruit bij de tot op heden fysisch georiënteerde:
voorstellingen en begrippen in de mens'Jetenschap~en, ter be
'stemder plaatse is de menswetenschap nog lang niet.

' .. ~ ... ", . ~. - .

sociologische begrippen als interactie,' communicatie, sociale
afstand, intecrratie en rane, frekwentie van intoractie, pre
cisie van denkbeelden, intensiteit van Gevoelens etc. (zie

~I van doorn en lamzners) .tonen overduidelijk de :f~piê~__~!iënte.
_..., ,tie der mensnetenschappen. .
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zo 00k l:-crd het mon::motenschc.p:?elijk on bioloGisch óndorzook
bcpc.ald 0001' methodieken die in de fysica 1-re.ren ontuikkeld

. (icolC'ron Yl1!l hot verschijnsel, varil:\ren van eon " ol1e..flH.1l"L1..celijlc
.'yc:r·3.nderli.j1ce", d~'"'-rbij meten va.n áfhc.n!celijk ver8nc1orlijken om
er.n caus:l~l "verb::.nd" te vindcn.) dit vmren 2.nc.lytioche motho
dial-::cn diC' het verschijm~ol ui tóénleGnen in eleTJenten die als
"noyelden" V2.n het vcr~chijn8ol konden gelden en na synthese
opniem1' hetzelfde verschijnsel vormden zoals het viruG in t"ree
defini~erbare cheTJische stoffen uitééngesplitst, na synthese
0pllieulr viruo Hordt.

do b~ologie ontsprong els oerste haar zuiver analytische be
paaldheid doordat haar objekt bij analyse zijn essentiële ei
genschap verloor: het leven. zodra de bioloog, de "leven
kundige" zijn objekt ontleedt, sterft het, omdat het slechts
rrocesmatig en il1 .termen .y?-n~ gr9e.~_ te begrijpen is, iJ;'Keyersi
'Rg..le.._grooi \Tel te verstaan. zo bleef de biologie lan8e··~t:ijj.d

a~~tomie, zij hield zich met de fysisch-chemische aspekton van
het leven beziS, doch niet met het karakteriGtieke ervan.
de organicismische visie trachtte het levend organisme echter
niet meer te begrijpen vanuit zijn delen alléén, maar ook~
u~.ziJn=hQ~lheid, dit beschouwend als méér dan de som zijner
samenstellende delen. dit maaIete de bestaande voorstellines
Hereld genuanceerder en liet niet na de menswetenschappen diep
gêand te beînvloeden.
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de "environmental sciencos" mochten zioh aan het eind van de
zestiger jaren verheugen in een algemene bela.ngstelling. men
h~d de oppervlakte van de a~~de gemeten en haar ouderdom, men
liaS zich belTUst gouorden van de lJeporktheid van haar hulp
brorulen on incasseringsvermogon. het wereldbeeld v~n de pionier
behoorde voorgoed tot het vorleden, de nQtuur werd opgenomen
in hot tot dusver veróvcronde apparaat van de techniek, het
menselijk kunnen toonde plotseling haar onmacht toen de n~tuûr

indordaad bedi'rongen leek te lTorden.

techniek is nauw met wetenschap verbonden, meer d~n de weten
scha:pechter hec:ft zij o,bouuende tendenzen "Ta2r de i-TGtensche.p
ontledend, ~nnlyserend o9treeqt. technè is kunde of lcunst, een
samenstellende kracht lrearaan een on·ledende ten grondsl~~

ligt: het <lTeten.een m'eer tE~~~9_,.l;;~J?,~f1Q1lÉ;,rw"yisie ligt daar
om op het pad van de technious. 'maar de-technicus die zich als
taak gesteldhee:ft :fysische én humane 'uetenscha'Ppen in zijn
ontuerpon te verenigen op basis van eelijki'iê.e.rdigheid, rTOrdt
hiertoe niet slechts uitgenodigd, hij 1'fordt ertoe gedlióneen.

oen zeer bela~~ijke bijdrage tot do integrale invoer van
fysische, biologische, maar bovenal mens- wetensohappen in de
stedoboUi&ulldeis geleverd door o.a. doxiadis.
deze griekse arohitekt heeft ~nuit een lanse stedebouwkundige
erv~ring een zeer praktisch instrumentarium opgebouwd dat hij
beschrij:ft in zijn boek."ekistics, an introduction to the
scienoe o:f hum~n settlemonts".



Yé'-n <lIdo v('~n ei,jck zijn de \-Toorden:
"de st~d ia een tEal ~ een middel tot coramu..'1icatio".
de elelilenten van de stad l;a<'rtussen deze com7unicetio zich moot
~ff3pelen noemt dOj.:iadis 0"9 GTond van oude en nioUlIC monGolijke
nc;·dC'l'zcttin.gon: - EhTURE, rroviding the found,dion upon ijhieh
ths oettlernc:nt is ere~ted and tbo frame rTi thin iThich it e8.n
function: MAli

- SOCIETY
- SHELLS, or the structures uithin uhich man

lives and earries out his different functions;
- HETUORICS, or the natural anrl m<'!.n-made systems

uhich'facilitate tho functioning of the settIement, as for
oxamplo roads, lmter sup~ly, electricity etc.

oon nadere beschoulnng van deze vijfdeline toont de enorme
preJctische uaarde ervan. zoueJ. de babitat van 40 indianen als
de metropool met tlieemiljoc:n im-Toners '\"Tordt door deze elementen
gol~r<".ktoriseerd. de volgorde natuur, mens, me.atschappij,
momb:ranen on nstlmrken verraadt bovendien een enigzins causale
hiërarchie en daarmee een ch.ronolo&,ie en eon getuiGenis van toe
nemende complexiteit.

uit de rela.tie tussen genoemde elementen kan men de kl·raliteit
der nederzetting aflezen. doxiadis introduceert daarnaast e~n

zeer praktische benadering van haar grootte, de "ekistic 10(;8.

rithmic seale" (ELS) die de nederzettine "a<.'.rde" in vijftien
niveauD verde~lt van "ecumenopolis" tot liman".

,
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-d~in_~i~-YQ.nJili.jl'LJlj;~die loopt parallel a,an dOi::iadis I kvali-
~GVë'" indeling, te b~ginnen mot "nt'. ture". hieraan uil ik tHee

1tri~l'3:Jtors uijdon: het eClrste met een accent op de fysischo as
U pcl:ton, getiteld "geoloeie en bodemkunde ll

, bet tueede met oen
r accent op do biologische ~.spokten, eetiteld "h.::.bi:to.t". I

hot dorde trir.ll3ster houdt in, een studie van liman and society"
mot ecn diepg~nd verband tussen do fysische, biologische en
cultuurhistorische aohtergrondon.

dl:;a.rbij moot gezesd lrorden dat Iil2Jn syateQatiek belanerijk af
uijkt van de traditionele, het opdelè!l in vakgebieden. bij het
doorle~en van de eC'rste cirkel rondom het gebied IJgeoloBie en
bodemkunde" zal men zich bij ~ommige PL'.3S2.gGS .s.fv-r~Gen "m~t dit

... ermee te maken heeft", mijn antYToorè. ',~ou lu.iden lI alles" omdnt
het onder"Terp niet alleen luidt "bor "]" in.:!.2-:!:' ook "lCUJlde", dap.r
rneede gehele L1enselijke cultuu.J:" in sich sluitend •

. niotternin moet men niet concluàeren dat de genoeElde cijfers en
besxippen slechts illustratief zijn, zi.j rTorden in l.~tore

I~cirkl;lls" als bel:end· verondersteld en niet meer toeselicht.

na de eerste cyolus, inhoudend de fysische, biolOGische en
cul-tuurhi::::torische elementen, aan het begin van het volgend
jaäI', volgt de studie van "shells" en "netrror1cs" •
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