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VERKLARINO VAU SnAnAHAGI

'1 COJ1'STATERImEN

1 vnn oon arcot onntnl 00110800 ä10 hier aan do Bf'dollns gosown
tJOrdon io BOOn wUcd1s Gn up-to-dato conoeo~t te koop.

2 dat hat Mar niGt sloohts goni: om oen. te vo:rho1pon pro1;tiooh
bozi1i.'104', l:lStll11* om een uttvloaiosl 'V:ll1 diopgn.ondo oolaioo in hot
liOtonsoh3ppo1i~kdoel van hot ondortT.1jo' o..o.n do afc101!..ng Dow
kundo. moao blijkon uit do c1h'okta eovoleon van dit gobrok:

- or 10 scan cohr1ftol1jko baoiB van comnnm1oatio. tuasan de do
conton ondorlins, mat alo voolboar GOWlg dtJ.t de hav:1g nood
zokolljko !ntosro;tie tusoon de vn1~biodon,cen afb:ûamine
van taken on oan Gonhoid van torm1nologio 'Can' bate van d3
ontwrp-oktiv1toiton niet tot, otand kán komen, 'tormjl do
Dtudont sotuigo ia VUD GGD schier oindelooD aantal. doublu
.-cs !n do saboden atoi', diklrijla onziohtbocr dOor wrcohU
in tom1nologio.

- de cans1u1ting vnn do "middag' op do !Joohtend", do integratie
vnn tnkan tuaocn montorGn on docenten io onmogelijk.

- de toosn'*cl1jkhold tot oot colle~tarJ.ae1 ten behoeve van
do o~'"tlv1taitcn:1s .minJrin.r'.l1, 1iamoor door hot ontbre
ken vn.n en1B gemoansoJmppolijk w:tgalJBopunt.

-do inhoud Vtm de ge'bodonotofis WW het coUGgO onbokend
zoe1nt do ideo vnn vrijo keuze on facultatieve vokt.-en in feite
scan~a hoeft.

- b13 SOb:t'ek aan een dik:taat vooraf ia de nktiavo dea1nowa a.a.n
hot collOSO voor stuc1enton onmogelijk.

- c1e docent hooft geon vcm:mtlro~ I).f te leggen voor do stof
d10 h1,'J op hot collO@3 behandelt, omc1atc1aze ·stofnohtoraf
niot cont:ro1001''b;m.r is. diktrljls :mDUlteort dit in eon var
haal "vooréiovuiat wogt ebt äoor sobJ:oek aan ordoninB bijpoD.
dGr r.IOoUijk .:la op to sohrijvon. ~o ontmL.-t~ichho't
college ~elfo a.an do JDlSgel1jkheid van kritiek on opbouwndo
food-lnck... mogelijk BOvols hiervan is. dat hetcoUegeV()1'
eteri tot oen ~~1l3ka (of troke113kaJ.) go:ropatGord vcrhanl
dat n10t van bulten bevrucht kul wrdon. ... , .. '.

'3 ·40 ktralito1t"VlU1 do tJltt boGCh1k~cUi.1;aton laat .. Onkèio.~t-\,
.BOzonda1'd - !ieGr te wneon over. moostal saVen 313. ~1i1dn als
de ool1esos,eon i1fbcl:emns wn het valr8ob1Gd of (ëlEl.nrmG0 .so-con-.
hn.ngend) 1lm1oht in do sw:aoDbar1g mot ande:ro wkeGbieden.

. '.. ... .

4c1e w~onschap 5harBm.si hooft de ··af'80lopon"1;wSo 3a.er.eon.
mtuukcuris verslag sema.tJk:t VBD een aroot 'aanta1 collogt3o· op do
ttfdolins boutiktmae. . . . '. '.. .... .... ..'
·deze·~D d~n -tG xoedplegon op kab1net 3.0GA. en - vanaf.

. 4e tuoeao holft van het OU1"DU03~ •70-'71 ,- in do ai'do11ngs-
bib11othook. .'. - ." .,.' ....
z13' 1JOrdon 'WOkell,3ko~d met äorc1ejanrooollesos.



5 op baciD van dit mator!na1t vnJ1!1f hot begin 'V:1n hat tucodo j~
vrijtrol cor:zp1eot, kunnon td.j l~orlmndmot recht concluderen
dat hot 'mtoMohappoll~poU vo.n do~o coll0g0a- O];Jn1CUtf eon
O31rlol uitgezonderd. - 0VGr hot nlgoQGon bech'oevond 1a.tJB 10.

G B11n hot oorsto ~o.nr l10rden wij soalamoord door con ol1ttU1rSohijn
lijk oon~ doublures, o.ohtertlf te 'Uijton aan oon ona inzio11G
totanl wroudcm1o b:101n vnn wtdndeling on OGn - Mar 0110 voorkomt 
gehool ontbrokon Voln da.t1c1wrkelijk.e 1ntrgratio tusoon de dooenten
ondorlJ.n5. hot sebrok aan integrntio zelf wrdweor Wl'Oorznokt
door ècn overbelnstinB van enkele c1ooonton GnOZ'zljc1s.~ endor
Dijà.o door oon wrbijBtoronc1o obaoa in dG torminOloBio.

1 do hier GGnoomdo ooroe.kon tiOrclon treffend. eoUlwt1'eom door eon
DOhr1fto1ijk vorzook onzorzijds aan à110 hooglemren, oon hot é1nd
van hot curauajo.nr '70-'11, om ondor moor- do bGer1ppon tttxn.mkunae"
en tta:roh1toktuurtt to c1ofin161'On. v13 moohten van 3 hoosleraron
tu1'tl1Oom on~r:-en. on ovarleOnc "aatatallon dat OnD hiGr totaal vor
ooh111cmde definities lrorden .geboden.

ewrontruatondor nDg mo voor ons dé ervaring, dBt in hot tweda jaar
con l13nta1 tontmaons erotondoels 1dGnt1Glc blokon te nijD. dat
ochtor de to1'C11n01ogio gehael wrsohilr1e.
et) lma het vak konatrukt1ow'V01'mSGv1ns grotandeels identiek aan
toogopaste mechanioa (man moot dit: mot als poraoonlijkG kritiek
!ntorpro~n), bo'lmIllothodiek: blaak grotendeels bolmfYaioa en kon
etrul::t1avG V01'!lI8'GV'ing, t~ h~ut_ baton en oteal als nparto
vakken eaGn ao.nlGi~ sa~ om in hot ontllorp deze m3terialon
on hun konotrtktieldjzG togeno~ af te wegen.
binnen dit oomplox wa. het vak boutaaa'terialGl1 bijzondor .llloeUi~
con duidelijke plaats te aeV011. zoals ons bloek in· talloze ea~
kon mot do dooent.

9 eeduronde eon half jaar hbbban wij na1',l, t1llc) .betrok1ron dooo1'1wn
uokelijks eon oxcmplnO.%' wn ons ,diktaat aostuurêl, .dooh toenona
1l1eck dat tum dit zoldon :inkeek,' cnl~l()n .UitgoIiondOrd, tijn tJi3
daamoo opgehouden, teIi20er àanr ulj irJmidc1als !liet meormoohten
t:rtanoillon maar· i.nl'lae.ts daarvan galimi~Grd. fotocop1~.

2 I100DZAAX TOT CLAssmcATIE

1 eoale voor. olkoteohniGCha wtensolmp sijn ~è>r dè bouakundo drio
bnn1~odenvoreiatD het kcmn<m, hot !dezen on hot kunnon~
deaodr1o nijn niet los tG donken van o1kaa:r, elke ont1mrpor en.
Onderzoeko~ doorloopt voortdurend oon cyoluo ·van deze. olcmanien.
dG grondBlag -vnn het kennon :lB de tlOtonaohap, eto poll.tiek do
~ va.X1 hot kiozen en do arondslag van hot lttmnenis techn:!.ok.

2.a1s in bat bouuktma1a ondorri3a .5&1 van .. dene, dr1e~n tG
1d1iB. candecht krijgt, leidt d1t ondoru13o niGt tot k1.1r1dAJ in het
'bou:uon.

3, ·ld.3 mouenélat aan de af'c1ellng in o.1lo c1rio de I3Gktoron eon tekort
bestaat. m.~.sijnblij met tekenen dat do politiakdo. nnndaoht
'bog1nt wkr!.~son 410 al~ verdiont. tose11j1a;)~1$d,eohtar'W1~zGn
lf13 erop dat do voruetenechnppeUjld,ng vnn hotonc1ortti.ja aandcz$
Bfc101.1D8 eeen 'VOoru1~ 'boekt. '
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4 dit tcl:ort aan wtoncchappelijka eoMrdhoid valt bot wtolUJOb;1ppolljk
dool V::u1 do oploic'l!ng. lam pao wrdm nD.ngOvuld mnneor do loden
van do nfdol!nG loren dG~eUcio t3n1 to oprcL."On.

5 gezien c1e un10ké potdt1ê V3D gotnforrnaordhold Olntront äo Ulhkolljko
!nhoue1 van coUcg'Os 011 oofoninu~ aan do nf'doling, bocohout1011 ui~

hot oinds hot vor18 cursunjanr. alo onzo taak evoreenl:omot:1g cia not
op hot wotGnsohappoli3konc1oruijs. inzicht te krijGOn in do
SAUEmIAlitl àor uotensobnppont oll1&1t hat 'bo~ onttrorp ciit oiDt,
en omcht dit inzicht aan do ~do11ne sohoal ontbreo1.'"t.

I) 1dj hoopten dostijd.D, on nijD. ar nu V:t'l~tml zokor van. dtlt 111j
oen bljiJro5G ktmnon lowron aan oon semeonschappelijke temi.noloBio.

7 Gon BOIl2O()nsch:1ppclljko to:rm1nolog1a io 'VOornoorde tot vertratonoohap
lX)lijldng van hot ondorn1ja aan de afc1elinB.

8 40 door ono VO%tJ1aBon collesoo blokon oon uiterGt gGcomplicoe1'd
conglomoront v:ln wto~c!enop u1t~&nlopand gob1ed.
donG tlcnsinB van diDcipl1nes hooft vOordelen, ma.er grotor zijn ons
in:s1on:s do nadolon•

9 de vomonsing· vnn disoll'linoa aan de ,nfc1elirJB hooft ondermeer dazo
omstis mdoliao eevolftont
- discipl1nsodieco~ totaolvarsob111onde benadGring en oen boal
nnd~ in::l'tri:%len:ta~iunvore1oenllOrdan over ~&n ~ so~ohoron.

- bij 8Obrok aan olassificatie kan do afdolins nimmer ontdGld"cn
uo1ke cliociplinoo aan haar'VOk!:ot ontb1:ckel1 of in ;hac.r ~*1:Ot
ton onrochta amnrozig zijn.

3 BIEtJtm Tl1!XSTELLIm 'VAIl SHADAl1AGI

1 WIl clIo collegoa uit oot dordo .on le.tor hotvierdo jaar, ma.rvan
niet oen volledis c1iktaat bocohikOOnr is, mokon mj \rokelijl:s oon
comploot wrolng op atGnoi.1.

2 dG toleuro'tollanda eJ."Vil1'ing 'V:m tOOG j~ geleden, dat bij. nIseI:1Ol1G
boBOb:n~bn[!rha1d van dit .versleg voor iodoreen, <1001" sterk tG~
lopende pttrtloipntio do oontinuorlne onmogelijk wrdt maakt hot
noodzakelijk dat Bharawg1 cOn .besloten e;:t'Qop is. '._
de veraJ.neen zijn cieurOm alleen boso!ûk~voor ,ptir'tiolparando
laden én voor alle zl0k0n, dooonten en monto~c11G~
bo~~11.1nghobbon.

3 doen- open 1l'1.GOhr1jvJ.ng kan iod.cn' ·dEJelnomon non de :~kzaemhodonon
het oolleotlef diktaat ven sher:::urogi.. e.1'lw.%3kel1jk·wnhot nontal
1nscbrijvcrn wrdt eon nadore organisatio' uii:genorkt... .
bij grote. deelneming (b1jvoor'bGa1d 100)' kon men, ehtn-ntreB1.bosohotmen
aln c1erdoje.ersvorgaderinG (voleand janr vierda3aora).

4 nanet de louter bof30hr1jvonde taak heei'tfJlJsmms3.cl.ovanowo oen
J:r1t1aobe en proélmorendo tank, zij furisoerl c10 ~f:S1.)OIlf3iosroep.
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5 do rosponoio sn.1, SOn1o~ tQlourotollondo ~""Gn in hot vor1e
~r.mrt niot con enl:olR vak golden, dooh con heol vo.l:gob1od.
Bls vnkGGblodon cijn op ~s1o van dè tot op bodem vorolaeen
collogos gokoson:da tYsisoho bout!amdo, do biologische botmkund.o,
do hU'iIDno boumamdo en do Eintropogona bouuL"Unde. dezo 'OOoin1nd.o
l.1n6 ia gokozon ocao.t dOZG eabicdon inwnd1e min of COOl" hetzo1fc1o t
=ar in wrgell~Idn8mot o1knar aan' totaal voraoh!llond. iluJtrunon
tari.um hnntoron.

CS do :t'OsPOnaio vindt p1o.o.ta in de V01'D1 Vtm Gen onc1orzoGk~ do
controvaraon bûmon on·dG somenbD.nG t'liooon dazo 'Vcltgabioc1en.
oon sunonvo.ttond. :ropport 'lrordt zo Xl1OBG11jk tmn hot oind van hot
tr!moat01" on ovontu3el in dG loop VtUl hot volgolld. ouraus3ttor, ezm
de afd:01J,r}g lla1'J6'Obodon.

1 do h3P0thooo die fomool aan dit onderzoek ton· srondola.g ligt; 10 dozo,
ft er bots't!ult !n.iodor vakgobied oen ftmdtJmantèl0 controwrae tUODGn

do funktionolo on otMturolo bosohouuina, ~GIOOda tusoan do
otatiooho on do dynamische boGOh0tn7in8. tl

obkolo voorbooldon:

FmlK'l!IOJlEEL S'I'RutTtiBEEL STATIsCn DrnAf4ISCH

Fm f:To. planologie mater1oe1kun.de t.r:roohnnica bo'tlUf.vaioa
mOL oocologie ,e.mtomic 'botanie zot>log1a
HU! aooiolQ8io psychologio omph-ioch kritioch
A G atuurkundo ;poU.t1G1: wntonaolltlp toohn1ek

voor do .3uiathcil van deze voorbeolden kw1 nog niet uorc1a:l inBG~,
zi3 e1jn boveIJdiOn oloohts extremonvanaen soaJ.a.

8 alsSG~van deze reapona1o villen. fungeteX'On=
voor do 1YGiooho botmt."tmdoJ prof. Dijkot:tta
voor de hraano boUliklmc1ac mej. HaoSGls
wor dG antJ:oopogona bo~e: pX'Of. 1100501
voor dG biologische bo~o'naar 1Jij hopen dG hoer Chr. van Loouoen~

e1kxJ andomee~r is zoer,wlkom.
9 dGolnen!ng aan Sb!:lmttasi botekGntt ~6'n uur por wek tusson do middag

vorpl1ohto aamrozisbaid en 1..11 pr1no1po do boraidhoid eon 001108'0 te
vaX'l31nen. of in plaats &mrvan het veniohten van oon kloino periodieke
ndm'niS'tmtiew of praktisoho ~. Shära'tlaSi tolt nu dortig doe1noInera,
dooh sal~och1jnli3k groeien tot co.. ze~t1B, zocl.èt or door "lioekiWJ.in8
lJein1B m6ér tG doen zal zijn don oL.-tiovo doobemirJB o.nn do rGf3PQno1o.

IIlSCImI:JVIW VOcm. S1W1AllAGI~ oernto wol: van~ op do lijnt n:mst
het kab1nGt 3.06A

VOORfZE'l"rnm SIItlRAlfAGICOLLEGES OmmRUIJSIL. na. do secmeGiek1ue uear iodere
. L1éUln&!g 13 u~ 13.
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AKTIVITEITENVERDELING SHARAWAGI 3.3

tlffie vergaderingen (strwctureel en fuructioneel), twee standaardagenda's:

FUNICTIONlSEL 10 algemeen
20 dooumentatie
30 olassifioa~ie

40 responsie
50 ontlrorpen

I

MAANDAG tussen de middag

STRUKTUREEL 00 algemeen
01 fysisohe bouwkunde
02 biologisohe bour~e

03 humane bouwkunde
04 antropogene bouwkunde ;

DINSDAG tussen de middag (zaal B) ,..

vijf algemene taken:

kees niouwonhuize
taeke de jong

10 algemeen mentor ••••••••••••••••••••
20 documentatie . ~ . " . Ct •• 0 u •• 0 0 0 0 0 ., e a " '" 0

30olassifioatie ••••••••••••••••••••••
40 responsie .. Cl Cl •• 1'0 •• 0 e 0 • cr 0 Ilf •• DOt'" 0 D 0 11 Cl

50 ont,rorpen .. 0 ••• e Cl •• 0 ., Ct 0 Cl •• " c- a ... 0 0 •• Cl harry ter veer

a

14

24

34

44
54

(struktureel)

a

10

20

30

40

50

prof. ir. dijkstra
ohr. van leeUl'Ten
mej. drs. hesseIs
prof D mr. liessel

algemeen {10 11 12 13 14J
documentatie [20 21 22 23 24J
olassificatie {30 31 32 33 34 )

responsie (40 41 42 43 44]
ontwerpen l50 51 52 53 51fj

. ,"

twintig speoiale taken~

11 mentor fysisohe bouwkunde ••••••••••
12 mentor biologisohe bour~de •••••••
13 mentor humane boul~unde ••••••••••••
14 mentor antropogene bOUl·rlcunde •••••••

21 dooumentatie fysisohe boulikunde ••••
22 dooumentatie biologisohe bouwkunde •
23 dooumentatie humane bOUl'Tkunde ••••••
24 dooumentatie antropogene bouwkunde •

31 olassifioatie fysisohe bou~unde •••
32 olassificatie biologische bouwkunde
33 classificatie humane bo~de •••••
34 classificatie antropogene bou~rlcunde

41 responsie fysisohe bour~de •••••••
42 responsie biologisohe bou~de ••••
43 responsie humane bouwkunde •••••••••
44 responsie antropogene bour~de ••••

51 ontlierpen fysische bouwkunde •••••••
52 ontwerpen biologisohe boulikunde ••••
53 ontwerpen humane bouwkunde •••••••••
54 ontwerpen antropogene bou...rlcunde ••••

tien werkgroepen: (funktioneel)

voor elke taak is één persoon verantwoordelijk, overigens zijn de taken
overdraagbaar, combineerbaar? deolbaar en nador in te delen volgens do
basiBclassificatie.

voor elkelforkgroop is do laagstgenummerde vorantuoordolij1c (hij noemt
contaot op mot degene dioafwozig is) •

. .. *'
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kert

tijdstip

T----dT

gelijk blijven veranderen

continuïteit disoontinu1teit

langdurig

tijdsduur

(besohrijvend) (kerulen)
(af1rogend) (kiezen)
(beïnvloedend) (kurulen)

klein

S----dS

v.oor1coursrelatioa volgens van Leom-ron

verzameling element

groot

DISCIPLINES VOWENS EEN VOORLOPIGE BASISCLASSIFICATIE

o onbepaa'ld
1 f,ysisohe boulfuunde lteohnisohe werken)
2 biologische boumcunde natuur- en oultuurteohnische 1rorken)
3 humane bou1Tkunde sociale en psyohologisohe strukturen)
4 antropogene bou,~cunde (cultuur, voorstellingen en modellen)

onderverdeling neer de relatie met het ebjekt

00 onbepaald
01 uetenschappeli.jk
02 waarJe-gericht
03 technisch

GROIIDBEGRIPPEli

onderverdeling naar patroon- of proces-geriohtheid

000 onbepaald
001 statisch (kijken 1vat er blijft)
002 ~misch (kijken wat er verandort)

enderverdeling naar fundamentele blilcrichting

0000 strmctureel (objekt als verzameling van elementen)
0001 funktioneel (objolct als element van een

vorzameling)
behalve do hier gegeven beschrijving van het gobruilcto
INSTRUMENTARIUM is voor onderl-Tij s? onderzoek of ontuerp noodzake
lijk de situering in ruimte en tijd van hot OBJEKT van studie.

hum geheel deel levensduur ogenblik:

unificatie differentia~ioprganisatie desintegratie

ang holistisch anal~isch suicausaal causaal

funktioneel 8~rukturael statiseh dynamisoh

t ~ =r J

fys

biol gelijkheid verschil

verbinding scheiding

,
, '
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uit: GURVITCH, G.
Traité de Sooiologie I

vi:>rtaling IIHandboc<k van do sooiologio~ll~ aula 361 blz 79 ..

Nadat Gurvitch in het hoofdstllic over do goschiedenis der sociologie
Saint-Simon 7 Proudhon, Marx ~n Comte hooft behandeld, l·njdt hij
e0n paragraaf aan Herbert Spencer:

HERBERT SPENCER (1820-1903) heeft zeer lfeinig gemeen met Comte
(ofschoon hij zoals hij zelf aangeeft, de uitdrllicking sociologie
~an hem ontleent) en vaak is hij met hem in conflict. In spijt van
het onderscheid tussen "inorganischll , llorganisch" on llbovenorganisch"
verkondigde Spencer in tegenstelling tot Comte een naturalistisoh
monisme mot ine~nvlûeiend0 overgangen, dat de verschillen tussen
de natuurwetenschappen en do menswetenschappen vervaagt. llij rSS

dus de eerste vertegenwoordiger van een sociologie met naturalis
tische neigingen. De biologie en de ioJ'Otten van evolutie die deze
lmtenschap vaststelde, maakten bijzonder veel indrw~ op hem, naar
zijn beschomnne uaren daze l-retten algemeen van toepassing, Haar
voor hi j een en.1<ele uitdrllicking formuleert 3 "integratie door
differentiatie", doch hij vermeed de hang naar het fatalisme en gaf
de mOffelijkheid toe van een ontbinding tegengesteld aan de ontvrik
keling, hetgoen zou bestaan in een "desintegratio door gelijkenislI.
To~elijkortijd rms hij in tegenstelling tot Comte aanhanger van een
individuele psychologie, onafharucalijk van de sociale kaders en van
de collectieve psychologie. En in do sociologie lmm hij vaak zijn
toevlucht tot llpsychologische verklaringen" (bijvoorbeeld dat de
"angst voor de levenden" de politieke macht ter l-TOreld zou brengon,
en de "angst voor de doden'! de religie zou voortbrel'lB'en), imlke hij
rechtstreeks ontleende aan zijn Principles of Psychology, I en II,
1866, geschreven voor zijn Principles of Sociology, I - lIl, 1876 
1890. Deze beide lffirken zijn opgenomen in zijn System of Synthetic
Philosophy, I - X, 1862 - 1896, van zijn overige lTerken moeten ,-Tij
hier nog vermelden Social StaticD, 1850, The Study of Sociology,
1873, en vooral The Descriptive Sociology, I - VIII, 1897 - 1902,
onder zijn loiding geredige0rd door verschillendo medelrorkers.

Spencer heeft in de sociologie zijn toevlucht gezocht bij aan de
uetenschap der organer:. ontleende ";d.jzen van onderzoek, en deed dit
vooral met het doel om de onherleidbaarheid ~dn het sociaal geheel
ten opzichto van zijn delen naar voren te brengen en om aan de
biologie de ondorscheiding te ontlenen tussen struotuur en funotie,
\ffillce begrippen in de hedondaagse sociologie zo verbreid zijn, in
het bijzonder in de Angelsaksische (Principles of Sociology, I,
hfdst .. IV~ "Social Structures" en hi'dst. v~ "Sooial Functionstt

).

Maar hi j heeft altijd stork de nadrllic gelogd op de "supra-organische"
aard van het sociale en vier punten llaar voren gebracht i"m.arin de
maatschappij en de biologische lffizens niet op eDtaar lijken.

1. Het organisme is symmetrisch ter,njldo maatsohappij niet sym
metrisch is, dezG laatste heeft geen lmrlcelijk lichaam.

2. Het organisme vormt een doorlopend geheel teruijl de maatschap
pij verstrooid is en haar loden een vrijhoid bozittonzich op .
onvoorziene ldjze te verplaatsen, of zich althans te bOlrogen.

3. D? structuur van de maatSChappij, haar organen en ondergroepen
z~jn niot op definitieve ldjzo vast verbonden aan eonbopaaldG
plaats.

4. In het organismo is hot bOrNstzijn gebondon aan oen zontnroen
trum, torldjl het in do maatsohappij versproid is.
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Spencer vorsC?c·t hioraan oon vijfdo vorschil toe to voegon -
hij heoft althans godooltolijlc zelf ortoo bijgodragon dit punt
naar voren to brengen 9 door ovor "social controls" to spreken
(to vertalon mot 11 sociale regelingen"): de tochnirJChe en cul
turele activiteiten van de maatschappij7 de zingovingen] tokens,
voorbeeldE'l1 7 symbolon 7 idet?ën en uaarden 7 inzondorheid de taal 9
religie 7 het recht 9 de kunst 9 de morael, de lconnis, enz.

Overigens is Spencor do eersto geneest dio over "maatschappij"
typen heoft gosproken ("simple society", "compound societyll, 11

double compound society" '. "triple compound society"), toch hoeft
hij de naUi-TG cirkel van hot unilineaire ovolutionisme niet ~..reten
te doorbrok'?n. Ri.j noomt voortdurend hot begrip "institutie" te
baat (I, deel 111) waarbij "huiselijke instituties"7 "ceremoni
ele instituties", "politioko instituties" en "korkolijke insti
tuties", "institutios in verband mot bcroGp" on Ilindustriöle
instituties" norden onderschoiden. Tc;m slotte he6ft hij in de
sociologie in ruime mate oen beroep godaan op etnografisch ma
teriaal on op vergelijkendo YTerlnrijzen. Op de Angelsaksische
socioloGie aan beide zijden van de Atlantische Oceaan blijft
zijn invloed groot, zolfs als man zich daarvan aldaar niet dui
dolijk rekenschap geoft. Do moeilijkhedon die do sociologie van
Sponcer mot zich brengt zijn de volgonde~

1. Do algemene formulo voor de evolutie is dermate ruim dat z~J

niets nauukourig kan aangeven (do uitdrukkingen "integratie" en
"difforentiatie" hebbon immers n + 1 betekenissen)'} waa.rbij lTe
nog niet eens spreken over hot feit dat eDe belrijs ervan ont
broo!ct.

2. Do wotton dor evolutie golden noch op suborganisch gebied,
noch op bovenorganisch gebiodo

3. De evolutieleer van Sponcer voort in de sociologie tot een
nog moor verstard doterminismo dan waarop enerzijds Comte on
anderzijds Marx oen beroep doon? omdat olko disoontinuïtoit en
elke tU3Gonkomst van hot mensolijk scheppend streven 'Uorden
verloochend, ovenals do werold der zingovingono

4. Hot sociologisch naturalismo dat Spencer zelf mot voorzich
tighoid hoeft gohantoord, hooft ton slotte tot noodlottige uit
komsten Geleid~

5· De psychologie waar hij zich op beroept; is hoogst rudimon
tair on berust op vorschillendo onhoudbaro voronderstollingen:

a. du onv(!rand.r~rlijkhoidvan do monselijko aard;
bu het worktuiglijke en op hot nut gerichto rationalisme,
c. dat hot psychische tot hot individu boporkt zou zijn,

deze individuele psychologie blijft onafharucolijk van de 001-
loctievo psychologio~ .

6. Do organistischo analyse bomant~lt dat geon verschil lrordt
gemaakt tU13lJon drie gobieden der lTorkolijkhoid van verschillende
aardt'

a. mechanische stelsols waarbij do lcrachten op elkaar inwerken,
b. organiocho stolsels waarbij dit op elkaar inwerkon van

krachten niet mogolijk is zondor wodorzijdse finaliteit;
c. sociale grote eenbodon waarin het gehoel en de delen

olkander OVor on woor voortbrongon in eon gomeensohappelijk
handelon, waarbij zij do handolonde totalitoiton van top
tot teon veranderen.
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7. Sp~ncer loochent volkomen het bostaall van socialo klassen in
het industri~le t~0 d~r maatschappijen en de strijd dio deze
voeren.

8. Sp8ncer h~eft zoer willekourig gobruil~ gemaakt van de etnogra
fische on histDrischo mlltorialon~ die methodisch Herden ver
zameld, do vC'rklaring die hij daarvan hoeft g(lgovon~ is na hom
dan ook door allC' etnografen on sociologen verworpene

9. Niettogcnstaando zijn naturalismo cn zijn al to groot determi
nisme behelst do sociologie van Sponcer oen op vooropgezott8
donkbeelden borust0nde politieke loor, ,marbij de voorkeur
HOrdt gogevon aan industri~le maatschappijen boven militaire
maatsohappijon, on binnen de industriöle maatsohappijon aan
oon uitgosprokon individualistisch liberalismo, dat oon tegon
stolling vormt niet allo~n tot elk soort van staatsbomoeiing,
maar ool~ tot collectivisme en plan-economie.

In Frankrijk hobben zich zOHel Tarde als Bergson, Durkhoim even
zoer als Lóvy-Bruhl, togon do opvattingen van Spencer tC'weor go
steld; 0VOl1Z0 in Duitsland, of het nu Ttlnnies, Simm0l, Von Wiese
of Max Hobor betreft.

uit~ lmLISSEN7 N.J.N.
Sociale Ecologie
aula 413 blz 31

Voor do ontvnJdceling van do gozichtspunten van de socialo ocologie
zou Sponcer van grote betekenis worden. Spenoer beînvloedde
namolijk met zijn ideeön de eorste hoogleraren in do sociologie
aan de univorsitoiten in do Vorenigde Staton (mot name Sumner,
Small en Giddings), die op hun bourt de grondleggers dor sociale
ecologio zouden boînvloeden.
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uit: VA1~ LEEID1EN, CIm. G.
variatie, toeval on leven

syllabus bij een college voor het studium generale te utrecht.

I. Variatie

Op grond van relatietheoretische ov~rw8eingen moet een scherp
onderscheid worden gemaakt tussen time vormen van va.riatie of
ordening. Deze tifee vormen zijm
1) de ruimtelijke variatie van een systeem
2) de temporele variatie van een systeom ..
'Wamleor li'e ons bezig houden met 1) iYOrdt "hier" vergeleken met
"daar", of "deze" met "die". Daarbij is "verschil" (onderscheid,
etc.) de eerste belangrijke variabele, met "gelijkheoid" ("over
eenkomst", etc.) als nul'Haarde.
Bij 2) gaat het om vergelijkingen tussen "eens" en "thans", tus
sen llthans" en "straks"'] of tussen "eons" en "straks". In dit
geval kennon 'iS de eerste belangrijke variabele als "verandering"
(veranderlijkheid, etc.) en stelt "permanentie" (constantie, etc.)
de nulwaarde van de veranderlijke voor~

De tueede belangrijke variabele bij 1)'] "isolatie" 7 (ruimtelijke
discontinuïteit, scheiding, etc.), zien wo gekoppeld aan de eerste,
namelijk "verschil". Op dezelfde i'fÎ.jze hoort "communicatie"
(ruimtelijke continuïteit, verbinding, contact, etc.), als nul
waarde van "isolatie", bij "gelijkheid", bijv. in: afstand = o.
De tW'eede belangrijke variabele van 2) is de "temporele disconti
nu1teit" (onderbreking, etc.). Deze variabele is 'tieer gebonden aan
dG eerste, te rreten "verandering". Dienovereenkomstig zal haar nul
waarde, de "temporele continuïteit, aansluiten bij "permanentie".

Ten slotte onderscheiden lTe als dorde belangrijke variabele de
"onzekerheidIl van de i·raarnemer, resp. de bestuurder van een stel
sel t.a.v. dat stelsel.

De bij 1) behorende "ruimtelijke onzekerheid" vinden 'tiS gekoppeld
aan de Variabelen "verschil" on "isolatie". Deze ruimtelijke onze
kerheid heeft betrekking op de vraag in hoeverre er in ruimtolijk
verband nog kan lTorden uaargenomen, resp. gemeten. De om·raarneem
baarboid bangt samen met allerlei vormen van verschil en scheiding.
Zo kan oon a.fscheidingsrmnd de rraarneming verhinderen, maar ook
een grote afstand of eon aanzienlijk verschil in formaat tusson
lraarnemor en objekt.

De onwaarneembaarheid spoolt voorts eon bolangrijke rol in het
kader van isolatie-mochanismen bij dieren waardoor zij zicb op
vele manieron ongrijpbaar weten te maken t.a.v. hun predatoren.

De bij 2) behorende "temporele onzekorheid" past bij "verandering"
en "temporele discontinuîteit"~ Temporele onzekerheid heeft te
maken met de vraag in hoeverre verleden en toekomst voor ons ver
borgen blijven. Hoe me~r vèrandering en temporele onderbrel:ing
er optreedt 7 des te groter is onzo onzekerheid t.a.v. wat eens
was of' straks zal zijn.

Op dezelfde manier is "ruimtelijke zekerheid" verbonden aan "gelijk
heid" en 11 communicatie" en sluit "temporele zekerheid" aan op
"percanentie ll en "temporele continuîteit".
Een der uitdrukkingen van oen groot ruimtelijk verschil is de
zeldzame of zelfs unioke toestand. Bij een hogo graad van veran
derlijkheid daarentegen hebben we te doon mot oen zoldzame of
zelfs é6nmalige gebeurtenis•
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De b~trGkking tussen de ruimtolijko ~n de t~mporel0 variatie
binnen ~~n systeem bliijkt een oomplementaire te zijn. Dit houdt
in dat oon hog~ graad van ruimtelijko variatie gepaard gaat met
een lage lmarde van temporele variatie. OmgokeArd gaat eon geringe
boeveelh~id ruimtelijke variatie samen mot CGn grote hoeveelheid
temporel~ variatie. Veel verschil 9 isolatie of ruimtelijko onzeker
heid leidt dus tot, of vloeit voort uit lreinig verandering, tempo
rele discontinuïteit of temporele onzekerhoid.
Gelijkheid, communicatie of ruimtelijko zekerheid daarentegen leidt
tot, of vloeit voort uit voel verandering, etc.
Ret complementaire verband tussen ruimtelijke en temporele variatie
van een systeom komt onder moer tot uiting in de samenhang tussen
het streven naar veel isolatie bij orcranismen (een aspekt van de
ruimtelijke variatie) on hun kans op voortbestaan (= temporele
continuïteit, dus nul\marde van temporele variatie). Eon oenvoudig
voorbeeld levort ook het principe van do branillQlst: hoe grotor de
ruimtelijke onzekerheid is ten aanzien van zijn inhoud des te
geringer is do temporele onzokerheid met betrekking tot die inhoud.
Een vergelijkbare conclusie luidt dat een zeldzame toestand
(ruimtelijke variatie) en een zeldzame gebeurtenis (temporele
variatie) elkaar uitsluiten. Op dezelfde wijze kunnen "overa.l"
(minimum aan ruimtelijke variatie) en "altijd" (minimum aan
temporele variatie niet samengaan.

Deze fundamentele ruimte-tijd-betrekking, al herkend door Herbert
Spencer, kan als volgt in schema worden gebraoht~

i .

l.

o -:-- -:-~- _
ruimtelijke variatie

gelijldleid verschil

o._--:-__---=-__o:--~ _

temporele varia.tie

perm~nentie ---- verandering

t. oontinuîteit -- t. disoontin.communioatie

r.zekerheid

isolatie

r.onzekerheid t. zekerheid t. onzekerheid

(

Î tJ---J- __:1 j
~-----------

De belangrijksto ruimtelijke variatie is de ruimtelijke variatie
in verschil, isolatie, r.onzekerheid en in veranderlijkheid,
t.discontinuïteit, t. onzekerheid. Zo is een verschil in onderlinge
isolatie tussen tuee stolsels de basis voor rangorde: l-ri~ Vé'.n de
twee het meest geïsoleerd is ten opziohte van de ander is de
dominant, de onzichtbare man heerst over de ziohtbare. Voegen we
aan deze onzichtbare figuur ook nog isolatie toe met betrelcking tot
onze omgeving, bijvoorbeeld door hem te laten zweven, dan lcrijgen
lie het ons bekende symbool vnn de zogenaamde "almachtige".
De belangrijkste temporele variátie is de temporele variatie in
vsrschil, isolatie en r. onzekerheid en in veranderlijkheid,
t. disoontinuît~it en t. onzekerhoid. Zo kan de mate van verschil
toe- of afnemen en idem de graad van veranderlijlcheid.
Uit vret hiervoor lmrd gestsld kan men afleiden dat vermindering van
de ruimtelijke variatie moet voeren tot vergroting van detemporela
variatie, en omgskeerdt hoe meer l'Ta"ontdekken" (= verlies aari
ruimtelijke onzekerheid), des te storkerbToeit onze onzekerheid
t.a.v. de toekomst .. Een ander bekend voorbeeld is de storende
l'Tsrking van de onderzooker op het gedrag van zijn objekt, Waarbij;·
ook do ene vorm van onzekerheid wordt omgeldsseld voor de andere.
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De mogelijkheid tot hc.. t organiseren van een voetbaltoto beruot op
ditzelfde principe. In het algemeon zal bij ioder spel zo ",einig
mogelijk ollgelijkrmardigheid tussen de tegenstand~rs onze temporele
onzekerheid over de uitkomst verhogen.
Ook communicatie (contact? etc.) on toeval zijn aan eBcaar g8koppeld:
we kunnen wel toevallig een dakpan op ons hoofd krijgen, maar het is
geen toeval immleor een ergens anders in do wereld omlaagkomend
geval ons niet raakt. Iets dorgelijlcs speelt ook bij auto-ongevallen,
enz. De Uederlands8 term "toeval" heeft mot dit verband te maken.
Uit het voorgaande volgt dat toeval kan worden bestreden door middel
van verschil, isolatie en ruimtelijke onzekerheid. Uiteraard zijn
ook permanentie, temporele continuïteit en temporele zekorheid r~ar

bij oon minimum van toeval aanwezig is.
Omdat evenuel noch versohil, otc. oneindig groot kan worden, noch
verandering, etc. absoluut 0 kan Horden? blijft toeval altijd een
rol spelen. Slechts bij absolute rust (=verande~lijkheid0) zou
toeval uitgeschakeld zijn. Omgekeerd is alleen rust gegarandeerd
iianneer alle toeval uitgesloten zou zijn. Daarom kan men terecht
zeggen: het toeval laat ons niet met rust •

lIl. Leven

Alles \-rijst erop dat het verschijnsel "leven" het verschijnsel
"toeval" steeds lTeer zoveel mogelijk probeert uit te bannen.
Ontuikkelinsen die "leven" kenmerken volgen steeds de pijlen uit
schema 2 in de richting van meer verschil en minder veranderlijkheid.
Hetzelfde geldt voor het gedrag van organismen. De tendentie is dus
steeds van toeval naar temporele geriohtheid? van lliet-gedetermineerd
naar gedetermineerd, van heuristisch naar logistisch. Ruimtelijk
l~omt dit neer op toenemende verfijning? differentiatie en seleotie,
temporeel op zulke acties als sturen? herstellen? reinigen en cor
rigeren, dan ifel op diverse vormen van regulatieversterking? zoals
verbetering, evolutie en leren. Ook gedurende de ont~celing van
oecosystemon? successie genaamd, wordt de rol van het toeval steeds
meer op de achtergrond gedrongen. Mag er tijdens het uniforme en
een hoge graad van veranderlijkheid biedende beginstadium nog rela
tief veel toeval in het spel zijn bij de vostiging van soorten, later
zal dit gebeuren eon voortdurend minder ongeordend verloop hebben.
Het voorgaande wil overigens niet zeggen dat toeval niet van betekenis
zou zijn voor levend8 wezens.
Juist vmt betreft de aspekten van gelijlcheid, contact on ruimtelijke
zekerheid, respektievelijk verandering, tomporele disoontinuiteit en
temporele onzek~rheid mék~n ze er gebruik van. Maar dit hele rijtje
betrelCkingen~ inclusief to~val~ lcan men biologisoh gezien, sleohts
rangschilCken cill1der de noemer van "noodzakelijk ki-raad.
Kenmerkend voor het levon zijn bestrijding van toeval in het algemeEn
en beperking van toeval als noodzakelijk laTaad. Dit laatste kennen "dj
onder m(~Dr in het stelIon van oonstraints (voorschriften, regels en
afspraken) bij de organisatio van spelen.
Hot bn.langrijkste hulpmiddel voor het boreil~en van bovengenoemde doel
stellingen zijn de daartoe on daardoor ontwiklcelde ruimtelijko struc
turen die il.ij "selectoren" noemen. Ondor doze categorie vallen zulke
eenvoudige functionl3lo stelsols als 'll.iggen, drompels , kommen, kanalen,
zeven on kleppen. Op deze verzamoli~g van selectoron lijkt niet alleen
het vorsohijnsel "leven" te borusten, maar ook "samonlevenu •
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Thormodynamisch gezien is de afname va.n vGrschil binnen een stelsel
,marschijnlijker dan de toelmmeo Daarnaast is de toename van veran
derlijkhoid rmarschijnlijker dan de aflmme orvan.
In het bovenst~ande schema geplaatst:

o.__~_~~__--:~~ _
ruimtelijke variatie<gemakkelijk

moeilijk>

o
---:-----:::-----:--~- - - -

temporele variatie

gomalckeli.jk )

(moeilijk
:.1

.'

(_:.
, .

De verandering van veol naar ifel.nl.g v8rschil heet "ruimtelijke
nivellering" of "vergroving" (is g8makkelijk), dEI Heg van i'Teinig
naar veol verschil heet "ruimtelijke denivell ring" I')f "verfijning"
(is moeilijk te bereiken).
In plaats van ruimtelijke denivellering spreekt men ook van
"soleotie". Daarentegen is do verandering van veol naar rreinig ver
anderlijkhom~ "temporele nivellering" geheten~ juist moeilijk te
boreikon, maar die van Hoinig naar veel gomakkelijk: Het is moei
lijker ijs te fabriceren dan vuur te maken. In het laatste geval
spreokt men van "temporele denivellering", de lfeg van i'Teinig naar
vool voranderlijkheid~ ook aangeduid als "storen", Ilverhitting" of
"pacemaldng". In plaats van temporele nivellering kan men spreken
van "sturon", "ontstoring", "regulatie"~ "regulatieversterking",
f1aflcoeling", "peacemaking", etc.

Begrippen als herstellen, genezen, rOl.nl.gen en corrigeren gebruiken
we wanneer een systeom door storing naar meer veranderlijlchQid is
gedreven en de moeilijke i'Teg terug naar minder veranderlijkheid
moet rrorden ingeslagen. Termen als ontrdldc0ling, evolutie, verbe
tering, leren, successie en regulatieversterking wijzen op een
algemeno verschuiving van het systeem naar minder veranderlijkheid,
zonder voorafgaande storing.

11. Toeval

Het verschijnsel "tooval" of "toevallighr;dd" is gekoppeld aan
~'randering on daarmeo aan temporele discontinu1toit en temporele
onzokorheid. Het is in feitooen der vole begrippen die fffi hanteren
met botrekking tot d0ze variabelen. Het voorgaande moet tot de
conclusie leidon dat "tomporele gerichtheid" niets anders voorstelt
dan de nulimaTdo van toeval.
De direkte samenhang tussen verandering, temporele discontinuïteit
on temporele onzekerheid impliocort een direkte samenhnng tussen
"nieurT" of "niOUllS" (het heuristisch aspekt van verandering, etc.)
en toeval. Bij vondsten, uitvindingen, genetische mutaties, nieuile
creaties f a.du moet toeval een belangrijke rol spelen. Eenzelfde
direkt verband bestaat tussen toeval en zeldzame gebeurtenis.
Een andere directe relatie die uit onze fundamentele betrekking
van het schema voortkomt, is de samenhang tussen "gelijkheid" en
"to,:val": een volkomen symmetrische dobbelsteen lant toevalssnel
let jes toe, een veel ongelijkheid vertonende steen daarentege;
niet.
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