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:BOUWKUNDE IS SCHEIDEN EN VEIrnINDEN

het moment dat iemand een wc-deur
achter zich dichttrekt toont een
aantal geberutenissen van bou'Rkun
dig belang. de relatie tussen het
individu en de groep wordt verbro
ken, dat eist onze cultuur in dit
geval: honden voltooien hun stik~

stofkringloop in het openbaar,
ménden gebruiken een afgesloten-

'1 heid ("oloset","privaatll
).

een toilet brengt de re+atie tot
stand tussen mens en riolering"de
riolering brengt de relatie tot
sta~d tussen de gecultiveerde 'mens
en de natuur.

de gesloten deur, een membraan,
een "ahelIn heeft de benodigde
soheiding tot stand gebracht, de
riolering, een buizenstelsel, een
Unetwrk" hee~t de benodigde ver
binding tot stand gebraoht.

al deZ'é'·functies kunnen 11B aamlJ.J
Een op een plattegrond 1 : 50. ~e~c-1------------ +



huiD buurt· wijk stad

elke schaal te. zien als
afzonderlijk systeem.
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VERBIlIDEliSCHEIDEN

KLEIn

vervolgens, bij de bushalte, door
een netwerk van buslijnen, krijgt
hij toegang tot een gemeenschap
van laat ons zeggen 50.000 mensen,
en om op het juiste punt te kunnen
uitstappen moet hij kunnen donnken
op eon schaal 1 .: 5.000.

het moment dat iemand z~Jn voor
deur achter zich dichttrel~ toont
oon gebeuren op grotere schaal.
laten wo zeggen 1 : 200.

het individu heeft een kleine ge
meenschap, zijn gezin, verlaten
on troedt een grotere wereld bin
nen door het bouwkundig elemant
dat zo~l kan scheiden als verbin
don: een deur.

als hij de straat uit is,gebeurt
iats dergelijks, zijn denken on
dergaat opnieuv een schaalvergro
ting: "buurt" maakt plaats voor
"11ijkll

•



SYSTEEMGELEDIlU
in het voorgaande· is eigenlijk
de lijn gevolgd die zich de
laatste jaren over de volle
breedte van natuur- en mens
wetenschappelijk onderzoek
aftekent: die der ruimtelijke,
kwantitatieve en die der histo
rische, temporele, kwalitatieve
geleding van het objekt.

KRALITATIEVE GELEDIID is de
werkhypothese, dat in de reeks
van wetenschappen een volgorde
van toenemende complexiteit is
te herkennen (fYsica, biologiet
menswetenschap), waarbij 'de
biologische versohijnselen zich
niet buiten de fysisohe mani
festeren en evenzo de objekten
der menswetenechap binnen een
biologische context hun ver
klaring vinden. antropomorfisoh
denken over fysisohe, of fy
sioh denken over humane ver
sohijnselen 'Wordt door deze
eledi te e ~e aan.
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KrlANTITATIEVE GELEDlm betekent
onder meer de erkenning dat on
derzoek op éón niveau (door één
onderzoeker) wetenschappelijk
tldjfelaohtige resultaten op
levert.
zo worden fysische versohijnse
len op sterrelcundig, geofysisch,
natuurkundig, atoom- en kern
fysisoh niveau gelijktijdig be
studeerd, evenals biologisohe
versohijnselen gelijk~ijdig op
hot niveau van celonderdelen,
001, weefsel, orgaan, organisme
en milieu.

micro-bio-geo-helio-kosmo-sfeer

~-" l~ 0 I~I'" .t.o metr
aan deze systeemgeleding ligt de gedachte ten grondslag dat elke
verzameling die objekt van studie is, aan één kant bestaat uit
deelverzamelingen ("elementen") die op een ánder niveau - met ge
eigende middelen - worden bestudeerd, terwijl zij aan de andere
kant deel is van een grotere verzameling ("milieull ) die elders
als geheel beschoulld objekt van onderzoek is. dit inzicht vere
nigt twee tegenstrijdige visies in zich: 1 geen gebied of niveau
van onderzoek kan liorden losgezien van de andere; 2 elk gebied
of niveau van onderzoek heeft zijn eigen heelheid en benadering
(dus: schoenmaker hou je bij je leest).



DE MENSWETENSCHAPPEN

in de term "menskunde" ligt vaag
het benustzijn van de biologisohe
oontext ~~binnen zioh de mens
wetenschap roert.

•
psychologie, sooiale psyohologie
en sooiologie vormen cen kwanti~

tatieve geleding van de humane
wetensohappen.

binnen de humane versohijnselen .-
liggen de versohijnselen die
door de mens ontw6rpen zijn, de
nHUJ.1ANOOEl~" versohijnselen.
deze kunnen van fysische, biolo
gische of louter humane aard
zijn (bijvoorbeeld werktuigen,
akkers, reoht en wetenschap).

het proces ~in de mens zijn
humanogene versohijnselen schept
geeft eerst antwoord op de vraag
"wat?lt en dan op de vraag "hoe?"
waarna lfBer de vraag zioh op-
werpt: "wat nu?".

..;

na~ntu~wet)enBohappelijk
menskundig

humaan

~ humanogeen

FYSISCH

BIOLOOISCH

H1JblA.AN

humanogeen
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TECHNIEK

politiek is bet menselijk ant
voord op de vraag uát er ge
maakt, verbouud, geregeld of
onderzooht moet worden.

teohniek ie hot menselijk ant
woord op de vraag hóe iets ge
maakt, verbouw, geregeld of
onderzocht moet worden.
in dit verband spreekt men van
bou'H'-, oultuur-, bestuurs- en
onderzoekteohniek.

teohniek is een menselijke
aotie van scheiden en verbin
den: twee principiële proces
sen die in de fysica, biologie
en menswetensohappen een toe
nemend geoomplioeerde rol
spelen. de bouwkundige scheidt
en verbindt mensen, ruimten,
funkties; de landbourrlawndige .
selekteert en verzamelt; de

/rechtSkundige is scheidsreoh
ter of bekrachtigt verbinte
niesen.

centripetaal
paring
colleotief

verbindend

centrifugaa.
deling
individueel

scheidend

b
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natuurlijk humaan humanogeen
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verbindend
groter

stedebouw

. I

soheidend
kleiner
arohitektuur
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GELEDIID VAR BOIDlKUNDE

de kwalitatieve geleding in
bouHkundige elementen is mo
gelijk in deze drie fasen:
1 natuurlijk ("nature").
2 humaan (man-sooiety)
3 humanogeen (shells-

netvorks-output)

de mens ontwerpt membranen
en netwerken om deze elemen
ten te soheiden of te ve~

binden, waarbij verbinden'
een tendens naar het grotere
en soheiden een tendens naar
het kleinere heeft. I

(kwantitatieve geleding)

scheiding en verbinding zijn
eohter niet los van elkaar
te besohouwen: een verkeers
weg verbindt t~e plaatsen,
dooh soheidt loodreoht daar
op twae landsohappen.
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1 man SOHAAL CA. 1:
2 room 1:
3 dwelling 1:
4 d't18lling group 1:
5 small ngbh 1:
6 neighbourhood 1:

lEiI;l!all tOlm 1 :
8 town 1:
9 large oity 1:

10 metropolis 1:
11 conurbation 1:

-12 megalopolis 1:
13 urban region 1 :
14 urban oontinent 1:
15 eoumenopolis 1:
("akistio logarithmio

een 'WO en huiskamer kunnen
niet door een ~tergebied,

industrie en reoreatie niet
door een deur gescheiden of
verbonden uorden.
de aard der humanogene mem
branen en netwerken is der
halve kwantitatief gebonden
aan de Bchaal waarop men
ontllerpt:
a mioro-micro (tot ca 1:50)
b mioro (tot oa 1:2000)
o meso (tot oa 1:200 000)
d maoro (tot ca 1:10 milj)

kwalitatief kan men de aard
der humanogene elementen
klassificeren naar de in- ~ CD
vloed ~martegen scheiding ~

of lmarmee verbinding tot ~ sohe1ding
stand gebracht moet vorden:
1 humane invloeden --------ob" verbinding
2 biologisohe invloeden : e
3 fysische invloeden ~

DE HUMAlmENE ELEMENTEN

invloed relatie objekt
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EEN VOORBEELD VAN RELATIES OP 1.IICRD-MICRo-SCHAAL

kiest men bijvoorbeeld de mens
ale objekt, dan is de rest
"invloed" (milieu): de mens
moet worden gescheiden van re-
gen on vorbonden met zonne
sohijn, gescheiden van medemen--:...:J.

sen die hij niet nodig heeft,
verbonden met medemensen ~ar
aan hij behoefte heeft, ge
spheiden van een lawaaierig
wegennet, verbonden met het
tblefoonnet, gescheiden van
uitlaatgassen maar verbonden
m~t andercans produkten, geen·
uitzioht moet hij hebben op le
l~jke muren, wél op een aardig
p:).eintjee

eenzelfde verhaal kan men ver-
tellen van shella (besohermen
tegen aantasting, toegankelijk
voqr onderhoud), output, net
HOrks, sooiety en zelfs (einds
kort) voor nature (natuurbe
scherming en natuurbehoud).



,-
de te ontlierpen materiäle scheiding o~ verbinding liordt geolas
sificeerd door de uenselijkhed~n tS..Y..-.Laj;_objekt en de mogelijk- """
heden tav het milieu. de objekten l1or,-en daarom anders verdeeld ~

dän de milieus: 1 humanogena objekten (output, shells, net~rks)

2 menselijke objekten (man, sooiety)
3 natuurlijke objekten (nature)

I .~~ ]
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objekt

objekt
(milieu)

(J]oD

milieu

" ,

milieu
(objekt)
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OBJEKT En MILIEU

scheiden en verbinden gebeurt
altijd tussen twee elementen,
te noemen objekt en milieu.
van het milieu gaat een in
vloed uit op het objekt, het
is te classifioeren naar zijn
invloed: 1 menselijk mil~eu

2 biologisch milieu
3 fysisch milieu

eohter, niet altijd zijn objekt
en milieu zo duidelijk te onder
soheiden doordat van een lleder- 
zijdee invloed, een ~sselwer

ld.ng spra.!:::e i a. in zo I n geval
kiest de ontwerper op basis van
prioriteit vat hij objekt uil
noamen. '
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1IFUNKTIE EH STRUKTUUR

. ieder objekt van studie heeft

-$-
i

naar buiten (in zijn milieu)
~.

een P'ONK'I'IE en naar binnen
(als verzameling) een STRUKTUUR.

STRUKTUUR is de vijze waarop funktie struktuur
de samenstellende delen een
geheel vormen, MITS dit geheel
in enig opzicht méér is dan ~rzameling struktuur
een willekeurige som der samen-
stollende delen. \-t.

~
WETENSCHAP is de poging in· een
verzameling versohijnselen
struktuur te ontdekken. ~

\i TECImIEK is de poging aan een
verzameling str~~uur op te

~leggen. de geuenste struktuur
volgt uit de FUNKTIE die hij
moet gaan vervullen in een [ ~tie I Istruktuur . ]groter geheel, dit ~rdt be-
paald door POLITIEK. '---..Jfunktie en struktuur van ean
objekt. zijn niet los te denken
van elkaar.



BOtTtlTECmrrSCH VOORBEELD

een gewapend betonnen balk
heeft als geheel een FUNKTIE
in een groter geheel.
als samenstel van onderdelen
beeft hij een STRUKTUUR.

atruletuur io de samenhang
van beton en staal (schei
dend, druk opnemend element,
sbell, tegenover verbindend,
trek opnemend element, net
'Uork) •

neemt men nu als objekt een
schijfje uit de balk, dan is
de balk milieu. agoert dit
milieu met druk, dan moet het
objeln réageren met tegendruk.
de struktuur ":funktioneert ll

hierdoor, of breekt.
,...-

/ \ ook hier blijkt de noodzaak
I Ivan eeu GELEED DEl'lliEl~.
i. I

..~_/

,.

1= ~ "::1
I funktie in het milieu Î

struktuur in het objekt
--t> 4- _

het objekt, reaktie op aktie.
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