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SHARA1'IAGI

SHARAlfAGI (

1 SharalnLgi is oorsprorucolijk do cultus in oon
japanso stoontuin rondom het contrast tussen
het gevormde en hot ongevormde.

ldj ldllen ermee bedoelen de fWldamentele
controverse tussen lTetenschap en techniG1c,
weten en kunnen, kennen en handelen, het be
staande en het gouenste, struktuur en funktie,
analyse en sYnthese.

eigenlijke doelstolling van Sharal'ragi is de
integratie van dl "vakken" in de "oefeningen",
van de oohtend in de middag) van het wetenschap
pelijk deel van de opleiding in het kreatieve
deel.

2 dG lTerkzaamheden van Sharauagi zijn toverde-
len in:

collectief oollegevorslag
(gecoBrdineerd door kees nieulTonhuizo)
classificatie en responsio
(gecoördineerd door taoke do jong)
invoer in het ontlTorp
(gecoördineerd door harry ter veor)

de lrotenschappolijke input in hot ontlrorp is
sleohts mogolijk ~anneor het l1etonschappolijk
materiaal zich in de juisto vorm en geïntogroerd
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vanuit oon zokero visie aanbiedt.
oen vergruisd gehool van uotonsnaardighodon
zoals tot op hoden vanuit do afdoling is aan
gcbOQ0n 1 is volkomen ongoschil~ als basis
voor oen deugdelijk ontuorpo

3 de toeleverGnde disciplines kunnen ten op
zichte van eDeaar gesitueerd 1Jorden zodat
tegengestelde visies voor de buitenstaander
begrijpelijk Horden. dit vereist antuoord op
de volgende vragen~

lIetenschappelijk
vre.arde-g'3richt
teolurl. sch

(uetenschappelijk in de zin van
bijdragend tot de KENNIS van de
ontlrorper 7 lmarde-gericht in de
zin van bijdragend tot zijn ver-

mogen tot ICIEZEN op basis van ekonomische, politieke,esthetische
of nog andere l·marden? teohnisch in de zin van bijdragend tot de
KUNDIGHEID van de ont1'16rper).

behelst het vak overwegend:

- elementen uit het fysisch milieu
..... ~ ,elementen uit het biologisch milieu

elementen uit bet menselijk milieu
.. - elemonten uit het door mensen gemaakt en ontuorpen milieu.

CLASSIFICATIE
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3 als het vak oV'JrlfGgend elementen behelst die door mensen ont'\mrpen
6n fiemaakt zijn, zijn deze olementen dan te beschrij-re!1 m::,-i:; de 'cor
minologie van~

do :'"'~-"'i..~r;:':~' '... 1 ~,,:nsch~rJ;ûn

de biologisohe lmtenschappen
do mor.suetenschappen
dr::' algemene l1etenschappen (i-dskunde ') logica, systeElmle:oI' 'J

filosofie etc.)

"Tordt hei; objekt iran het vakgebiod overllegend los "'ran z~Jn orr.gaving,
van binnenuit (" struktu.-:'~ol") bezion of meor vanuit zijn milieu'} van
buitenef ("funktioilool").

struktt!:''JoJ
- fun!etl('!l~'Jl

is de aandacht van het iiTI1:gobied gericht op do bcsch:::'ijving van hot
blijvende (nctatioc..n ll

) of overl-TOgend op c10 - al of r-;0t i-TOnsslijke'}
maar in alk Cev2.1 mógelijkr - verandoringen ( t1 dynariiisch") in be
staando of t'3 nnti'T.:Jrpen :::truktureno

- statisch
- dynamioch

zijn de gronzon van bot Vé.k: in l'uim'~e en 'liijd af' te b9.1()311Ql1, ku."'l je
zo aangaven op éGn '~n de volgendo sch&lon?
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SHARAl-l.AGI

7 kan dG rDikw~jdtB van hot vak naar aantalIon mensen worden gekarak
tC'riscerd?

)
BIJVOORBEELD: planologie stedeboIDrkunde architektuur interieur

THEORIEVORMING

, ~ I
105 (aantal mansen) 1

stad dorp 1-Tijk buurt gezin

het antwoord op deze zeven vragen vormt de
"voorlopige basisclassificatie van Sharawagi".

de toepassing van deze basisolassificatie in de
bourmethodiek leidde tot verbazingwekkende oon
clusies die door sommigen met uitbundig enthou
siasme en door anderen mot scepsis werden be
groet.

4 bij ellicele leden van Sharay~gi groeide de over
tuiging dat hiermee de mogolijlcheid van eon
integrale bourllixmde-theorie binnen b eik ge
komen uas. vanuit zo I n visie zou de i16tenschap
pelijke invoer in het ontwerpen belangri~c min
der problemen opleveren. prof. Dijkstra, de
heer Chr. van Leeuwen (Jdens idee~n de stoot
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SHARAHAGI b
gaven)? mej~ Heesels en prof. Wessel verklaar
den zich bereid resp. vanuit de fysische, bio
logische, humane en antropogene bouincunde in
hun vakgebied ec.:m bijdrage te leveren tot eon
gosprek hierovor.

5 basis van Shararmgi blijft niettemin het col
lectief verslaan van ooIleges. zonder deze
aktiviteit is elke andere bezigheid onmogelijk.

1do zich insohrijft voor Sharaimgi verIlicht zich 30nder meer om elke
weck 6én uur aanirozig te zijn. soms lijkt dit onnodig, maar op degone
die afwezig is kan nooit een beroep gedaan irorden. dit heeft het af
golopen jaar bij de overgeblevenen enorme ergernis gevrekt: de afwe
zigen rmren profiteurs. zij rrorden in de toekomst eenvoudig niet meer
als deelnemer erkendy

een andere, niet minder grote ergernis (ifellicht met de voorgaande
samenhangend) l'Ias hot te late inleveren van de kopij 1 het uitstel van
de verslaggeving. dit '·ras begrijpelijk, maar uie zijn lf8rk niet af kan
krijgen moet onmiddellijk hulp inroepen, dit gebeurde te ueinig en als
het gebeurde bleven de afiffizigen buiten schot.

een derde ergernis ~ras het gebrek aan zuinigheid en leesbaarheid bij
sommige verslaggevers. ook deze ergernis moet tot het verleden behoren,
overtreders 'tiorden openbaar aangeklaagd •




