
1 • 1 ANALYSE EN SYlfl'HESE

dit schrijven is oen ploidooi voor de wetenschappelijke
bestud~ring van de onlosmllicclijke heelheid van do fysische,
biologische on psychologisch-sooialo aspelcten van onze al
of niet door monsen geboulroe on~eving.

paradoxaal genoog imp:ic6ért dit dat vooraf deze uspekton
los van elkaar bestudeerd zi.jn vanuit zinvolle lTetenschap
pelijke beporkingen (lldisciplines").
en daaraan is slechts ton dele volddan.

zelfs lmnnoor do omgeving van do mons niet door mensenhanden
gebouwd is, is het effolct van dezo omgoving niot te begrij
pon zondor de psychischo en sociale achtergronden in de
historie van zijn mcnslTording9 do ontmL~eling van lmarden
on donkbeelden dio hem in staat stollen zijn omgeving te
waarderen, positie! of negc:Hef.

zoveol temeer zijn fysische, biologische 9 psychische on
sooiale factoron in hun integrále wisselwerking van bolang
wanneer de mens zich bi j do \'raardering Véln die omgeving
beuust moet zijn van eon mensenhand dio bij do vorming van
die omgeving in hot spoJ "-;erTeost is 0

de stenen getuigen -..-an menseli jko behoeften dringen zich
ean hem op, richten zijn sekoden on plannen, beperken ón
verrijken zijn arbeid en zijn vrije tijd.
de sociale werkolijklloid te lullen begrijpon en tegelijkor
tijd aan baar fysieke grondslag voorbij te zi~n - bijvoor
boeld ter lrillo van de zelfstandigheid der sooiologie 
liJ~ op do poging het gedragspatroon van een vis te loren
kennen door hom bovon ,mter to halen.

niatteoill ia hat zinvol 10 vis lIlos11 van zijn milieu te be
studeron, l-Tant juist in dezo lI anu.-Iusisll (losmaking) ligt
de kracht van do lrooterSG 1fotansohap.
baar analytischo kracht dankt do lTOstorso lIetonschap aan
het principe der vo~~~arloz~n~.

de h8rkenning van lito vormu:~:rlozan" nspokten dvTong hot objekt
dor verschillelIDo wotonschappon zijn eigenlijke geheimon
prijs te gevon.
pas als do ondorzoeker orin slaagt verhullende omstandigheden
te elimineren lrordt hij do essontie van zijn objokt ge,mar.
daa;rna kan bij overgaan tot do lI sun-thesis ll (bijóén-voeging),
hot één voor éón toevoegon van llomstandigheden" zodat hun
offolct op het objokt zioh sucoossiovelijk openbaart.

. ~

: ~.

.~:.

K A DERWETENSCHAPSTHEORETISCHHET1 ..

"' "".,"ol"
"'.....

" J
~ ...•

~. i,:;. .:...~ ....

'. -.'~..



'-~.

1 .2 ANALYSE EN SYNrHESE IN DE SOCIOLOOIE

omdat haar objekt zijn osstmtie nog niet heeft pr~Js gego
ven, is de sociologie niet toe aan deze "8ynthese" van
"omstandigheden" dio als verhullend vl'Orden ervaren.
integendeel~ overal in de sooiologische literatuur vrordt
men geconfronteerd I;}(lt de krampachtige poging om een
"sociale werkelijkheidIl af t8 zonderen uit de totale werke
lijkheid. daarbij rrordt bijvoorbeeld de nadrllic gelegd op de
"onherleiabao.rheid" van sociale feiten; "een sociaal feit
kan alleen maar door een ander sociaal feit vTorden verklaard"
(Durkheim) •

het zij duidelijk dat een pleidooi voor de wetenschappelijke
bestudering van de hgelheid der fysische~ biologische en
sociale uerkeli jlcheid hiermee geen genoegen kan nemen.
daarmee uil overigens niet gezegd zijn dat deze pogi!l& tot
afzondering der sociale rmrkelijkheid niet lietenschappelijk
noodzakelijk is, dat is zij beslist, maar de toepasbaarheid
van de resultaten van zo'n afgezonderde rmtenschap in poli
tieke en technische beslissingsprocedures ie uiterst
tldjfelaohtig.

1.3 WETENSCHAPPELIJKE VERNIElJIUN} IN DE BIOLCGIE

de klassieke wetenschap, die haar objekt nauwkeurig begr9ns
de en zo mogelijk zelfs isoleerde van haar omgeving om
"storende" invloeden to vermijden om daarmee de essentie van
het objekt op het spoor te komen, bood geen geschikte
voedingsbodem om tot een systematische studie van een zo
vaag begrip als "het milieu" te komen, anders dan door Gen
kunstmatige SYnthese van eerder los van elkaar bestudeerde

" onderdelen.

do biologie echtor zag zich ged1'Tongen and0re lTogon in to
slaan dan die rrelke door do 'klassieke lfotonschap werdon
gewezen, omdat haar objek~t zioh niet lo~ndo voor eon kmwt-
matige SYnthese van eerder los van elkaar bestudeerde onder
delen.
niettemin bostond haar onderzook voornamolijk uit do toepas
sing van deze klassiek-rTOtenschappelijlce methoden en het rEl
sultaat rms dat haar kennis zich voornamelijk beperkte tot
een anatomisch concept van de levensverschijnselen, dat geon
licht kon werpen op de essentie van het leven zel~ en veel
biologen daardoor onbevredigd liet.

cellen of organen1 los van hun natuurlijko omgeving in loven
gehouden, godroegen zich anders dan oorspronkelijk on de in
vloeden of het uitblijven van invlooden van buitenaf die
verantwoordelijk waren voor deze veranderingen blekon zelden
aohterhaalbaar, omdat zull~ bio-eleletrisohe of biochemische
invloeden zich aan het waarnemingsveld van do boschikbaro
meetinstrumenten onttro~-ken of zolfs allean al door het
proces van waarnemon beinvloed worden.
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dit" laatste b~paaldo zolfs in do loop van do dertiger jaron
de grenzen van het fysisch inzicht: om het gedrag van do
kleinste k~rl1fysische de~ltjes to kunnen bestuderon rnóóot
men h~n op éón of andora- ,·Tij~e "storen" of vnn hon een
storing laton uitgaan die hun b0l'Tegine kon vorraden.
deze "storing", of zij nu va.n buitonaf of van binnonuit baar
invloed dood gelden, v~runderdo de oorsprorucolijke b8weging
van het doolt jo en lint de fysicus in hot onzoker8 omtrent
het "normale" VC'rloop ~-n zulko procossen.
nieuwere inzichton brachten aan hot licbt dat élko hoovo:l
heid informatio, hoo kloin ook 9 gobonden is aan !Jr>n ~okoro

hoev~elhQid anorgie diG onhorroep0lijk onttrokkon wordt aan
het li'aargenomon objekt on d3.élrmeO de loop der g'8bourtonissen
verandert.

overigens blijft het effelct va.n ecm WéJ.arnemer niet beporkt
tot hot D1icro-micro-nivca\.l~

nedorlandse ornithologen hebben tientallen jaron in do
mening verkoord dat groto-stern-kolonies op het eiland griend
voortdurond bolaagd wordan door do kapm0ouwon die do lcuston
van dat (dland bovoDeen.. de waarhoid echtor iffis 9 déd de
aankomst on aanwezigheid van oen waarnomer die de grote ntorn
op dit eonzame rraddcnoilar~. kwam bestuderen? de kapmeourl
kolonia in opschudding br~8ht, zodat do aggressiviteit ~~n

deze vogels niot alleen togan do rmarllemor'1 maar ook tegen
bun mode-oilandbeHonorc gO\'Tokt i,erdu

opvallend is dan de analogio van d0zc fundarnentelo mooilijk
heden in het natuurwet~nsch3.ppGlijkondorzoek, met do moei
lijY..hcdon waarmee de monsYTotonschapPol1 zich goconfrontoerd
zien zodra hot bcschouHdo objokt 7 do mens of d(\ mensolijko
groep, zich rro.argE'110mOn 'iiCOt on zijn gedrag danrnaar richt
(Hawthorno-projokt).
een bijzondere vorm hiervan is de zelfvmarnoming van een
groep door de publicatie Vê"l1 een onderzoe1:, on do wijziging
van haar gedrag naar aanloiding daarva.n (de vorkiezing van
de engolse premier Heath in 1970 na do vo~rspalling van zijn
nederlaag) •

medo hiordoor moe.::;t in wetf",nschappolijke la.~ing hot inzicht
groeion dat de invloed van hl,t miliou (on daartoo bohoort de
waarnomer qualitato qua) op onig verschijnsol nooit volledig
te oliminoren VElt en in voel Bovallon zo dominorend is, dat
het milieu in ello vaughGid VC'.n haar iTezon tach in het onder
zoek betroklcon moot worden, hotgeon op zijn zuiverst doorgC\
rodoneerd inhoudt dat do ondorzoekor ond.E1r andQre zichzelf
in hot onderzoek botrokto

hot is niot v~r'{ondorlijk dot juist biologen do aanzet gaven
tot do black-box-bosohouwing, do S~Tstocmthoorio, geplaatst
als zij waron voor oon overmaat aan vormbopalendo óxogono
~actoren. traditioneel waren de biologen doordrongen van do
onlosmakelijko vorbondonhoid van endogene ón exogene facto
ron, erf'Glijkhoid 6n milieu, l'Taarvan niet zozeer do erfo
lijkheid ala 'Wol juiathot milieu do raadsolachtige compo-
nent w:."3.s. """
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lmarom moest oen thoorio met zulke bij uitstek transdisciplinai
re ambities als de relatietheorie van van Leeuwen, nu juist
ontstaan in het milieu van de biologie en nog wel in de specia
le deeldiscipline der oecologie.

min of meer gevoelsmatig lean men antwoorden dat de biologie een
lrntenscha~ is die tu~sen do fysica er. de menswetenschappen in
staat en met beide raakvlakken heeft die zich in vrij-ç'rel elk
biologisch onderzoek aan hem opdringen.
enerzijds is de bioloog - zelf een levensverschijnsel 
participant in een biologisoh prooes en moet zioh telkens berrust
r10rden van zijn typisoh menselijke ll::'genaardigheden zoals bij
voorbeeld zijn wetenschappelijke nieu1vsgierigheid en zijn ver
uerpEllijke neiging om antl~opomorfisch te denlcen Over dierlijk
of zelfs plantaardig genr~g. anderzijds bevindt zich het objekt
van de bioloog altijd in een 0,' :::.rJ J-:..vEmloE'.,j cr.~geving. vooral
de oecoloog lrordt voortdurend geoonfronteerd met niet-levende
condities. de uitvnssoling van de levensversohijnselen met
bodem, bäter, luoht en zon vergt een inzicht in de essenti~le

verschillen tussen de processen die zich bûiten en die rrelke
zioh binnen het celmembraan afs7olen.
de rola-tiotheorie geeft hieI""rau een uiterst genuanceerd beeld
en toont hoe beide werelden, de levende en de niet-lavende,
elkaar voortdurend Federzijds d00rdringon.

zoals de levensverschijnselen niet zijn los te denlcen van de
materie, deolvorzamoling zijn van de materi~le verschijnselen,
zo ook is het objok~ van de mensvrotenschappen sleohts binnen
het kader van de levensverschijnselen tr.· vinden:
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de totale verzameling van matori~le verschijn
selenD

de vorzameling van lovensverschijnselen
(Ilbiosfeor ll

)

d~ menselijke ~op~atio, haar instituties,
zll'gevingen, t8k~ns, symbolen, ideo~n,

Haurdan on a:ldaro concepten.

als 17l.J ervan uitgaê.r. dat in de bioloGio do grenzen van
fysische verklarir~, mede dankzij hetgeen overeenkomstig de
tHeede boofd1iet van de thermodynamica als IIfysisch onllaar
scbijnlijk" kan Horden geclassif'~ceerd, vrij duidelijk om
schreven zijn, dan ligt het voor de hand om, l~nneor ldj een
"me.nsoecologio lJ uillen ontuikkelen, ons rekenschap moeten ge
ven van de grenzen van biologische v~rklaring om niet ten
prooi te vallen aan de gevaren van hut biologisme zoals die
aan het begin van deze eeuw aan het licht k1·mmen.
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, .4 GRENZ1UJ VAN BIOLOOISCHE VERKLARINJ

"De arohaeologie heeft ons geleerd dat de eerste hominiden
ook de eerste en rUimte stenen uerktuigen vervaardigden, nl.
die van do Olduvai-industrie met hun simpele vormgeving.
Het zuidafrikaanse materiaal maakt het zeer imarschijnlijk dat
deze als sni.jdend gereedschap nerden gebruikt. De stap van het
aan-wenden van toevallig gevonden scherpe stenen tot het bij
i·;erken van de vorm daarvan lijkt in prinoipe niet zoveel groter
dan imt men chimpansees heeft zien doen, die immers stokken in
elkaar kunnen sohuiven of dozen op elkaar stapelen om bij
een bege~rd voorirorp te l~en komen. In handelingen van deze
aard geven chimpanseos er blijk van, dat zij in het bezit zijn
van een eerste aanzet van een soort van mentale reactie die
wij "conceptueelll noemen - "het vermogen om op de aanwezige om
geving tEl reageren op de ene idjze en een andere idjze van
reageren to overrrogenll

, ofwel "het vermogen om het plan voor
een reeks van handelingen op te stellen imarvan slechts de
eerste direkt uitvoerbaar is" (Hebb en Thompson)." (+

zodra een diersoort zich op grote schaal gaat bedienen van een
conceptue~l ~rmogen, vermindert de biologische waarschijnlijk
heid van zijn gedrag, de ~dsselwerking tussen populatie en
habitat ifordt minder voorspelbaar met een biologisch instru
mentarium, al blijft zijn gedrag natuurlijk beperlct tot het
biologisoh m6gelijke, de mens ovorschrijdt door zijn enorme
conceptuele vaardigheid het biologisch imarschijnlijke, zolang
zij beiNst, volgens concept handelt. zodra hij echter niet
beirost handelt, en dat is veel vaker dan wordt aangenomen,
keert zijn godrag terug in het gebiod van het biologisch waar
schijnlijke en soms zelfs tot het fysisch waarschijnlijke.
een bekend voorbeeld van het laatste is e~n mensonmassa-in
paniek die tracht eon 6chouifburg te v8rlateng deze massa gedraagt
zich geheel analoog aan een verzameling kogeltjes die zich door
een o~ening persen. hiorbij kan de gevreesde boogvormigo
blo~cade van mensen (kogeltjes) vó6r de opening o~treden en om
dit te voorkomen kan men aan. de hand van hot kogeltjesrnodel
de juiste openingshoek voor een uitgang borekenen dio do kans
op boogvorming zo klein mogelijk maalet. men kan aannemen dat
mensen in paniek niet meer over concR.ptuo&1 vermogen beschikken,
anders zouden ze, om do doorstroming weer mogelijk te maken,
minder dringen, ookal ,ms do toestand nog zo hachelijk.

om zich een beeld te vormen van de discrepantie van biologiDch
imarschijnlijk en menselijk gedrag, is het nodig om de ooncepten
te bestuderen waarvan een menselijke populatie zich bedien •
men kan daarbij onderscheid maken tussen patroonconcepten en
procosconcepten.
een voorbeeld van patroonconcepten zijn de stedelijke strllictuur
beelden van een stedelijke bevollcing. deze zijn gedifferentieer-
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verschil
scheiding

in staat de
en eventueel
te voeren of'

der naarmate de bevolking er 10.1160r Hoont of een grotere
mobiliteit heeft, en zij bopalen de horizon van bestemmingen
in het verkeer. als men alle denkbare bestemmingen van een
gezin ergens in een stad op de kaart zou aangeven, dan zou de
gemiddelde afstand tot deze bestemmingen oon maat voor de
reïbdjdte van dit ruimtelijk aspekt van de conoeptuele
vaardigheid van de populatie kunnen zijn. deze afstand is in
de loop der tijden gegroeid en heeft met de handel het econo
misch leven, regionale specialisatie mogelijk gemaakt en ten
slotte transportsystemen in het leven geroepen die sinds de
industriöle revolutio het aangezicht van on8 fysieke milieu
bepa.len.

het conoeptueol v0rmog~n van de mens stelt hem
mogelijkheden van andero habitats to ovorlTogen
te verhuizen, produkten uit andere habitats in
de eigen habitat ingrijpend te verandercn~

de toegenomen bOiroeglijkhoid van de menselijke populatio en de
onvoorspelbaarheid van haar oonooptueel geînspiroûrd gedrag
maakt eon oeoologisch visie op ûo mens op zijn minst gecompli
oeerd omdat er geen sprake is van zichtbaar vaste relaties
tussen populatie en habitat zoals bij planten en territorium
gebonden dieren.
het conceptueel vermugen heoft de mens bevrijd uit ruimtelijke
en temporele beperkil~en die uit zijn biologische constitutie
voortvlooiden. ruimtelijk~ streken die vroeger door hu.l1 on
vruchtbaarheid of onherber{:"''''.aamheid buiten het menseli jlc
territorium vielen, zijn nu door allerlei kunstwerken zoals
transportverbindingen bewoonbaar gemaakt. temporeel: de nacht
is door kunstverlicht:.ng voo:r- mense:!.ijke bedrijvigheid toegan
kelijk gemaakt, de ldnter door lan1strnatige verrmrming.

het effekt van deze biologisoh onrmarschijnlijke ontwik~elingen

en gedragingen van de menselijke popu~atie is ogenblikkelijk
voelbaar in de betrekldngen tussen de kolommen van ruimtelijke
en temporele variatie die door van LeeU'-ren voor het botanische
milieu zijn opgesteld.
het is daarom nodig om deze relatietheoratisoho beschomr.Lngen
nog eens opnieuw en anders dan tot op hr:-den gebruikelijk, te
interpreteren.

deze int8rpretatie bogint niet m8t de ruimtelijke en temporele
variatie als opponeerbaro schalen, maar met een analoge behande
ling van liat van Leeulfen nO~lTJt dE' "grondparadox van de 'ruimte
lijke ordening": soheiding in x-riohting neigt naar verbinding 
in y-richting en omgekeerd, liaarbij de x- en y-richting lood
recht op elkaar staan. deze betrelCking merkt men duidelijk wan
neer men een \leg moet overstekc;.n:: loodreoht op do verbindende
funktie van een weg is een scheidende werking merkbaar"

I
x-richting y-ri0h1ang

, 11---------
gelijkheid verschil gelijkheid
verbinding scheiding verbinding
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~..



"
.~ ;. .~ '.

--

m~t deze betrn.~cing voor ogen noem ik deze voorkeursrelaties 
uit de r~latiotheorie van van Leeuwen vooral bekend als
betrekkingen tussen ruimte en tijd - "loodrechtheidsrolaties".
er bestaan ook "parallolrolaties" tussen x-gelijkheid en
y-g~lijkheid en x-verschil en y-verschi1 9 die met name zicht
baar worden wanne~r een z-richting mogelijk is:

1 ~~~.......:--_~1';--__-Jj'
-------_--1'

zodra deze relaties zichtbaar worden is dat een teken dat er
een nieuwe dimenoie is bijgekomGl1 die zich tegenover de andere
twe~ stelt. deze nioU\ffi dimensie hoeft niet speciaal een
z-richting te zijn, het kan ook eon tijdsdimensie zijn of, en
dat is de essentie van dit beto0g~ een dimensie die zich zowel
tegenover tijd als tOGenover ruimte kan plaatsen: een
"concoptuel~lI dimonsie. maar daarover later. laten wij begin
nen met de eenvoudigste extra dimensie, de z-richting, deze
k~en we ~laatsen tegenover een gezamelijke x- en y-richting
die door de ,margenomen parallelrelaties nu onder elkaar gezet
mogen norden:

r
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xy-richting z-richting

verschil
scheiding

gelijkheid
verbinding

grensarm grensrijk
openheid dichtheid
ontsluiting barrière 1'-

t ~1'=============.1' --.J\
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door een discontinuïteit in de verkeGrsstromon aan
wordt de scheidende nevGnlTorking van de tuee negen
van elkaar opgeheven.
hoewel de derde mogelijlcheid in de praktijk minder voor de hand
ligt wil ik ook die nog noemen: het zou mog~lijk zijn om alle
auto's in hun beweging vooraf z6 te plannen dat beido stromen
als een majorettencorps botsingloos door elkaar reaen.
daartoe is een heel naulnceurig informatio- en stuurmechanisme
nodig, hetgeen in feite nil'\t andGrs dan "concoptueol vermoffen"
inhoudt, waardoor de fysieke waarsohijnlijkheid van een botsing
enorm wordt teruggedrongen.

gesteld nu dat in het xy-vlak in x-richting én in y-richting
een rmg loopt, beide wegen moeten ellcaar kruis~n zodat de
verbindende funktie van de x-weg een barrière oplevert voor de
verbindende funktie van de y-ueg omdat de x-rTeg in y-richting
naar scheiding neigt. om deze schE·iding op tEl heffen ka:1 men
de oplossing zoeken in de z-richting door een ongelijkvloerse
kruising te bouwen. door scheiding in z-richting wordt ma~imale

openheid in x en y-richting bermrkstelligd. een andere mogelijk
heid is hot aanbrengen van stoplichten en dat is niets anders
dan scheiding in t-richting (tijd)~

) xy-richting \ t-richting

ontsluiting belemmering continuïteit discontinu-
t~ --.:1'===::=:=======1~' ...-Jt i teit

te brengen
ten opzichte
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telkens zijn in het voorgaande twee variaties naast elkaar gezet
en voor bepaaldo situaties onderzocht op onderlinge relaties.
deze relaties konden "loodrechtheidsrelaties" zijn zoa.ls schei
ding in x-riohting verbinding in y-ricllting stimuleort, maar,
in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld uanneer verbinding zouel in
x- als in y-richting optreedt, vindt men "parallelrelaties".
de werladjze om verder te komen rms dan als volgt: zodra men
parallelrelaties vindt~
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elkaar te

I y-richting

scheiding

scheidine verbinding scheidinrr

1: 1': 1---~

de variaties naast
elkaar sta.an:

nevenschikkende variatie

I x-richting

verbinding

verbinding

heeft het eigenlijk geen zin meer
zetten, zij kunnen evengood ondor

\- x-richting

scheiding

y-richting

t b' d'ver ~n ulg

men kan dan een nioul1e variatie veronderstellen die een lood
rechtheidsrelatie heeft met BEIDE voorgaande variaties;

1'l- -- ./'-_, /:-..._(--------/
deze variatie noemen ldj "nevenschikkende variatie a • er zijn voor
beelden genoemd l1aarin e en derde ruimtelijke dimensie (z-richting)
of àe tijdsdimensie deze neve '1schikkende taak kraag. door ",-an
Leeulmn is de loodrechtheidsrelatie tussen ruimtelijke en temporele
variatie voor de botanische oecologie nogal overtuigend aangetoond,
reden om deze relaties "biologisch rTaarschijnlijkll te noemen~

RUII·filELI.nm VARIATIE TEMPORELE VABIATIE

gelijkheid
1./,

vcrbindin.g

verschil
t-1,

scheiding

gclijkblijvon

tt
continuïtElit

ve.randeren
T-l

discontinuiteit

men vindt echter ook parallolrelaties, met name lTanneer er sprake
is van informatievcrlffirkende organismen.
laat men zijn oog gaan over oen landschan met vool verschillen,
dan veránderen de indruYJ:en die men ontv~ngt, is het lnndschap
éénvormig, dan is de reeks indrllidken continu~

1 '1_-=----=---=--==1---1'
lrelke dimensie krijgt nu de~e devenschild~ende taille ten aanzien van
ruimtelijke en temporele variatie?
de verkenning van ecn patroon geschiedt dLtarijls door de projektie
van een proces (bijvoorbeeld eon beweging van het verkennend sub
jekt of het te verl,:ennen objekt) op het patroon, om het landschap
te leren kennen lóópt de verkenner er doorheen, vervolgens vertaalt
hij het proces van opéénvolgende lmarnemingen in een model van het
patroon: uit de reeks van indrukken kan hij reconstrueren uat hij
vanuit een luchtballon zou kunnen zien.
omgekeerd l\orden processen begrepen in termen van patroon: zij
lTorden gevisualiseerd in grafieken jraarin de opéénvolging van ge-
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beurtenissen op een lijn nordt weergegeven die "de tijd"
voorstelt: tempore}~ variatie lrordt als ruimtelijke variatie
voorgesteld~

de Ilconceptuele dimensie ll Herkt dus nevenschikkend ten aanzien
van ruimte en tijd:

l CO:NCEPrUELE VARIATIE,~RUIIfllELIJKE VARIATIE

geli jl'-Jleid verschil

I TEIiIPORELE VARIATIE

gelijkblijven veranderen

hoe moeten 1'ii.j ons nu deze schaal van "conceptuele variatie"
voorstellen? hoe bL~en 1dj hoge e~ lage conceptuele variati~

benoemen? uanneer "conceptuele variatie" een loodreohtheids
relatie heeft met de ruimtelijke en te.mporele "omgevingsvaria
tiesU, dan moet lage conceptuele variatie corresponderen met
v~rschil en verandering, terrdjl hoge conce~tuele variatie
correspondeert met gelijkheid en gelijkblijvenD

alle lmarnamen g... t gepaard met enige variatie in de omgeving~

zien lean men slechts wanneer er een variatie in het eloctro
magnetisch veld optreodt die men lIlioht" noemt en i'mnneer er
voldoende contrast bestaat, horen kan mBn slechts lmnneer er
variaties in de luchtdruic optreden die men "geluid" noemt.
hiermee heeft de linkel~ant van de schaal van conce~tuele

variatie een naam gokregen:

vraarnemen

CONCEFrUELE VARIATIE
~Jt..

anders
zijn & lTorden

\ mmEVIl'nSVARllTIF

gelijk
zijn é: blijven

...."'!! ..

·';.1

met "rraarnemenll Hordt hier niets anders bedoeld dan louter
het ontvangen van eon in~rclc. dat rdl zeggen~ er vindt geen
enkele "herkenning l1 plaa·~s en er is geen enkele bijzondere
"belangstellingll, de uaarneming geschiedt nauukeurig en vol
ledig, doch er is geen kader ltaa:-in zij 110rdt opgenomen of
gerangschikt, het is ho·~ uaarnemen van een camera, het nulpunt
van oonceptuele variatie.

!l::"et volledig te zijn,
daarbij geldt de ge
impressies.

uanneer :"11 sen real-:s irearnomingen een aantal malen dezelfde
indruk terugkomt 7 lean een il1formatieveri'Terkend stelsel zoals
de ~en5 de emotie van "herkenningll ondergaan, hij "vergelijktIl
de ~rucomende informatie mot voorgaande imuressies en constateert
"gelijlr..heiè.ll • keert dezelfde impressie regelmatig terug, dan
constateert hij continuïteit.
de gelijkheid van tuee imnressies hoeft
onvolledige gelijkheid is-"gelijkenis"
lijkheid slechts enkele aspekten van d~
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in verband met Zl.Jl1 be-perkte opnamecD.paciteit voor indrukken
zal het informatieveruerkend organisme altijd op zoek zijn
naar hetgeen gelijk of constant is, en standaardvoorstellingon
ontrd~celen die gecombineerd met de inkomende impressies
"herl:::ennil;g" opleveren. als deze standaardvoorstellingen door
herhaalde impressies IIgestijfdll zijn, kan het omgekeerde
proces zich ontl1ikkelen; het subjekt gaat op zóek naar im
pressies die deze standaardvoorstellingen kunnen bevestigen
ell laat alleen die impressies tot zich doordringen die reso
neren mot zijn voorstellingskader. naarmate dit voorstellings
kader abstracter is, dl·m aspektgerichter , zullen er meer
impressies meo resoneren, het vermogon om in een verzameling
van op het eorste gezicht totaal verschillendo versohijnselen
toch over~énkomsten (gelijkheden) te herkennen neomt dan toe.

een tot een groter geheol opgebouwde reeks van voorstelliueen
zoals zij hierboven als "gestijfde impressies" zijn beschreven,
noemon uij "model". een model, of abstracter: een theorie, is
dan eon middel om zoveel mogelijk overeenkomsten en continui
teiten op te sporen en te beschrijven in een zo groot mogelijke
verzamoling van individuele verschijnselen.

het ida aal van systeombouwende theoretici is daze verzameling
z6 groot te maken dat zij al-omvattend is en geen uitzonderingen
meer heeft. er is echter reden om te veronderstellen dat dit
ideaal asymptotisch is, dat rdl zeggen dat het aantal modelIon
en - voor fijnere benadering - correctiemodellen, benodigd om
de irnrkelijkheid totaal te begrijpen, nadert tot oneindig.
de onbegrensde zijde van de "conceptuele variatie" benoemen wij
daarom met "modelvorming":

I OMGEVIIIGSVARIATIE

gelijk anders
zijn & blijven zijn & worden

COHCEPrUELE VARIATIE
I .

l·marnemen modelvorml.ng

f" ,~,

-'1- -t_- 1' --;-L --l

de meeste modellen zijn niet expliciet, zij zl.Jn onbevffist aan
\rozig als een geïntegreerde verzameling van voorstellingen
uaarin zeer veel impressies "passen" en van uaaruit deze impres
sies ook snel "met een half Hoord" kunnen yrorden herkend.
doordat zij de neerslag zijn van gelijldleden en oontinuîteiten in
de \'T"..rkelijkheid, hebben zij, bij een zekere integratiegraad,
voorspéllende waarde: als een bepaalde impressie ontvangen wordt,
dan IIverrracht" het organisme improssies die daarop "g6l-Toonlijk"
volgen.
ldj zijn hier opnieuu dicht bij de grenzen van biologische ver
klarir~ gekomen: mensen zijn in staat impressies te simuléren en
de daarbij behorende verrrachtingen door te denken. mensen kunnen
daaxdoor z6nder stimulus van buitenaf voorwaardelijke oordelen
vellen: áls .0. dán •••• dat betekent dat zij alternatieve han
de11djzen tegen elkaar kunnen a~wegen. (vgl de eerste definitie
van conceptuoel vermocr0n door Hebb on Thompson aan het begin van
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deze paragrllélf).
fundamenteelishi~rbijdatdemensen ~n-godachten een situatie
kimnenconcipiëren die er in tmrkelijkheid niet ia; de '
"áls"-situatie. dit verklaart ook iiaarOm zij langere reeksen van
handelingen lTaa:rvan alleen de eerste direkt uitvoorbaar is,
lcunnen overzien (tifeede definitie ilebb en Thompson): zij kunnen
de lIdántl-situatie oj:mieuiV als een "áls"-situatie interpreteren.
modellen die zonder uitwendige s~imulus worden doorgedacht
noemen wij "conoeptEln"e

het vermogen om yoorlmardelijke oordelen te vellen 1 legt de
basis -"roor causaal dC'nken, het schept het vermogen om oorzaak
en gevolg te onderscheiden; áls (oorzaak) dán (gevolg).
hierbij rrordt de tijd of het proces niet meer instinctief als
ondeelbaar geheel ervaren, maar daarentee(ln ingedeeld in delen
die elkaars oorzaak en gevolg zijn (analyse in de tijd).
met deze notie lcunnen wij een temporele vleugel van de concep
tuele variatie afsplitson die een nulpwlt heoft bij het niet
causale, instinctieve prooes-bevrustzijn dat hot proces niet in
zijn dolen onderscheidt (on dus overlIi1in v6randeringel1 of conti
nuïtoiton kan concluderen), maar als totaliteit doorleeft, als
vondt hot gebeuren oorzaak in zichzelf ("sui cauGall)~

lTEf·IPOREEL-CONCEPl'DELE VARIATIE

sU1causaal causaal
pro,jectief

het suicausale denkon en handolou is spontaan, creatief ("oor
zaakloofJ"), het causalo ooncept is berekenend, op ve.rleden en
toekomst gerioht en kan via het determinisme in het fatalisme
verzanden (elles heeft zijn oorzaak, menselijk initiatief hee~t

geen verdienste, doch is uit zijn oorzaken voorspelbaaT),
de temporeel-conceptuele variatie kan misschien als volgt van
laag naar hoog geschetst 'forden: suicausaal, spontaan, creatief,
associatief, retro- en prospectief, causaal, deterministisch,
fatalistisch ..

tegenover de temporeel-conceptuelo variatie staat de ruimtelijk
conceptuele variati6~

I RUDtTELIJK-CONCEPl'UELE VARIATIE

holistisch analytisch
synthetisch

het nulpunt van deze variatie is het als totaliteit ervaren
van een ruimtelijk gegeven, de ervaring van alheid en 6énheid
tegenover het ervaren van een veelheid.
het onderscheiden van de delen in het patroon van ee,n ruimte
lijke impressie noemt men "analytisch" (losmakend). aangezien
mon van de delen altijd onderdelen kan vermoeden is de
"analitieche tl zijde van de .ruim"!ïolijk-conceptuele variatie
onbegrensd. "
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de relatie tussen ruimtelijk en temporeel-oonc9ptuele variatie
zou door ethologen, cultureel-antropologen, psychologen en
andere onderzoekers moeten worden bestudeerd.
ik kan hier slechts eon speculatieve interpretatie bieden die
dient om de grenzen van biologische verklaring meer reliëf
te geven; de biologische verklaring eindigt mijns inziens nog
niet abrupt bij de intrede van conceptuele vermogens. binnen
deze conceptuele vermogens kan men evengoed nog ö'biologisoh
waarschijnlijke" betrekkingen ontdekken.

tussen ruimtelijk en temporeel conceptuele variatie bestaan
zOvffil ~arallel- als loodrechtheidsrelaties:

RCV TCV
I I
holistisch analytisch suicausaal causaal

sYnthetisch projectief

-1' I l' /T'-
a L_ _J- - - - - - -- ---

b

c

t "'_,'-_-_T--_--..LJ
L /t. __ - __~' 1'- ..

'";...

de loodrachtheidsrelaties a en b Horden veroorzaakt door een
"natuurlijke" complementariteit van ruimtelijk en temporeel
conceptuele variatie. hiermee ïTordt bedoeld dat eon hoge
ruimtelijk-conceptuele vaardigheid bij voorkeur ge~aard gaat
met een lage temporeel-conceptuele vaardigheid en om&ekeerd.
zo zijn ontrffirpers als ruimtelijk conceptueel begaafde
mensen van nature minder geschDct als organisatoren of pro
ces-analytici. zij kunnen zich goed een ruimtelijke voorstelling
van hun ontlferp maken, maar vergeten daarbij naarmate hot
patroon Gedifferentieerder wordt, gemalckelijker de lrijzo
lTaarOp het tot stand moet komen, zo ontuarpen zij bijvoorbeeld
gespijkerde constructies zonder rekc:ming te houden met ruimte
voor een hamerslag.
deze complementariteit van ruimtolijk en temporeel conceptue
le vaardigheid is verantwoordolijk voor functiesplitsingen
zoals ontuerpcrs en uitvoordors, goografen on historici,
anatomen en fysiologen.
het is mogelijk om op dezo basis oon uitgobreide en verhelderendo
indeling van iTetonschappelijka specialisaties to goven. (+
anderzijds moet het mogelijk zijn mot deze hypothesen leer
moeilijkheden boter te begrij~on door to onderzoeken of kin
deren die moeite hobben mot hot ~ormoren van het begrip uit
afzonderlijkG lettors (analyse cn synthese) wellicht beter
geschL~ zijn als organisatoron (prooes-analytisoh, causaal,
projoctiuf).

(+ honderd stellingon van sharalmgi, afd boul1kunde 1972
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1mt is nu de oecologischo relevantie van deze besohou1dngen?
de relatiekoppels a, b en c komen rUivweg overeen met de
conceptuele vaardigheden die respectievelijk noodzakelijk
zijn voor:

a. eon jagers- en vorzamolaarsbostaan;
b. een agrarisch-ambachtelijk bestaan;
c. eon commercieel-industrieel bestaan;

en vormen daarmee een toenemend biologisoh oniiaarsohijnlijke
reeks.

het zwervend bestaan van jagers en verzamelaers vergt OGn
goed ruimtolijk inzicht in de omeevi~ teneinde vooding en
beschutting te kunnen vinden, inzicht in do tijd is minder
noodzakelijk, vloos noch vruchten l~en worden bewaard, men
loeft van dag tot dag, ongeregeld en spontaan.
jagors en verzamelaars hebbon naU1ielijks enig historisch
bosef, noch een gedifferentieerde visie op de toekomst.
het praktisch kennon on handelen is in deze beschavingen
analytisch en suicausaal.
do opó6nvolging der dingen alsmede de i'Toreld yan het "al" is
verdrongen naar do sfeer van magio (do "veroorzaking" van het
WGl on woo) on religie (hot plaatson van de mens in het "aln),
maw de holistisch-causale concepten zijn zaken van do medi
cijnman.

hot sedontairo bestaan van do grote landbouworsculturon sinds
de neolithisohe revolutie bovordûrt het historisch besef en
vormindort het ruimtelijk inzicht. hot territorium van do boer
is hot "hior en alll

, ,rat daarbuiten is, is vreomd en barbaars.
do boer leeft mot de seizoenen, zaait en oogst op do juisto
tijd on hoert slechts enkole soorten gOvrasson te korulen.
weinig analytisohe concepten zijn hierbij noodzakelijk, cau
saal denken is nodig voor het behoersen van de natuurlijke
processen. de boer moet vooruitzien, vooral in do gevallen
vmarin naui~eurige anticipatie op overstromingen voreist is
zoals in de gebieden der nijl, eufraat en tigris.
het dagelijks kennen en handcüen maakt gebruik van holistisch
causale concepten, nu zijn de analy1isch-suicausale concopten
naar het magisch-religieuze verdrongen: do farao die het
lmter, het land en do oogst vordeelt, de scarabee die het
"oorzaaJrJoos Zijn" symboliseert (do scarabee, mostkoveI', ee
noot religieuze verering doordat hij "uit het niets" scheen
te ontstaan, vergelijk ook hot dogma der Onbevlekte Ontvange
nis).

de parallolrelaties 0 vertegenwoordigen do huidige conceptuele
constollatie van do wosteuropose industriölo beschaving.
op het gebied van alledaags kennon on bandeIon is zowel ana
litiûch vormogon in de ruimte als in de tijd noodzakolijk,
en dit vormt bet "analytisch-causaal complex" van onzo maat
BchalJPij, mot haar holistisch-suicausalc subcultuur die ondor
dak vond bij ,verleende aan,religiouze of artistieke concepten
on bmrogingen.
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de culturelo revolutio in china vormt een rocent voorbeold
van de conceptuele v(·rande.ringon die de overgang van een
agrarischo maatschappij naar een industriële moeten begelei
den: het holistische concept moot analytisch wordon zonder
dat tegelijkertijd het causale aan lmarde inboet, verdeling
van het grondbezit gaat gopaard aan de verplichting tot we
derzijdso hulp. het oude feodaal geregeerde chinese volk,
goïdentificoerd met zijn hoer (keizer of partijleidor), wordt
opgedoeld in betrG~(elijk autonome communes mot eigen taak en
identiteit van ca 50.000 mensen die de opdracht hebben hun
eigen cellectiof kapitaal en prodw<tieapparaat op te bouwen,
hun eigen (projektiof) spaarplan tot stand te brengen.
holistisch-suicausale rossentimonten krijgen plaats in oen
massale en spontano mao-cultus.

de opboU\-T van het analytisch-causaal complex noomt eon aanvang
lmnnecr landboulrors tot handel moeten overgaan zoals feniciörs
on hellenen. het koopmanschap vergt eon geografisch inzicht in
vraag on aanbod, oen analytisch vormogen, gepaard aan hot ver
mogen tot vooruitzien en plannen.
misschien blijkt deze ovorgang van holisme naar analyse hot
beet uit de uitvinding van het alfabetisch schrift, dat - in
tegenstelling tot chinese karakters en egyptische hiöroglyphen
- ni"t helo begrippen 'ueergeeft doch allo lTOorden ontlóódt tot
een beperkt aantal declklanken l2aTuit allee kan wordon opge
boulm. een dergelijke uitvinding kan slechts ontstaan in oon
analytisch cultureel milieu lmar men gewend is do vffireld in
onderdelen te zien waaruit het geheel is opgeboulm. eon der
gelijke visie wordt ook door het landschap bepaald= hot enorQe
nijldal, bevloeid door één rivier en geïsoleerd door enorme
woestijnon levert alle stimuli tot eon holistische weroldbo
sohoul~ng; do door talrijko borgruggen ovor vale èalen ver
sproide griekse bevolking kreeg allo stimuli om de wereld in
delen te leren kennen.
do armzalige griokse landbouHgrond dwong h0n tot het koloni
seren van de ionische kust en ve.rspreidde de bevolking ovc.r do
talrijke eilandjos van de 8egeïschc zoo zodat de wereld in
delen uit6ónviol die olk eon verschillend karakter hadden.
hieruit kon slechts de wereld worden opgebouwd (syn-these)
tot iets dat nooit meer de mythische OGnhoid kon krijgen van
het "al". hiermee 'Hordt ook duidelijk dat men synthese niot
moot vorwarren met holisme door het togonéver analyse to stel
len, synthose hoort bij analyse zoals bij het timmorrrork het
zagen, holistisch de~~n echter is een geheel andere oategorie,
het kent geen synthose omdat het gaen analyse kont? het geheel
is or al in do voorstellingsuereld van do holist en hoeft niet
te wordon samongosteld.
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wo zouden nu een onderzoek kunnen instollen naar de oorzaak
van het doorbrókon van do "na.tuurlijko complementariteit" van
ruimteliJk on temporeel-conceptuele vaardighoden, hot voranderen
van de loodrochtheidsrolaties van a on b in do parallolrolaties
van c, voor het eerst te signaleren in de laatste milcnnia vChr.
dit is oon uitgebreid gebied van studio voer antropologon en
cultuurhistorici, ik bepork mij tot do veronderstelling dat or
blijkbaar con nieulw dimonsie nevenschikkende invloed had op
de ruimtelijk on temporeel conceptuele variatie.

, 00 NCEPl'UELE V1I.RIATIE

het
lmnselijke

~ KRITISCHE VARIATIE

suioauaaal oausaal
projectief

holistisoh analytisch
synthetisch

lfij kunnen van daze variatie vermoedon dat zij boven-conceptuool
is, dat zij te maken heeft met het menselijk procos van zolf
objoktivatic, de bewustwording van oen eigen bOlfUstzijn.
tussen konnen en handelon, die beide nog biologische botekenis
hebben, is sinds do ontrrikl~eling van het griokso on westeuro
peso denkon eon dorde "kritische" factor goschoven waardoor de
oude twoodeling die het geheol van mensolijke vermogens moest
om\ratten, verandert in een driede ing: kennen, kiezen, kunnen.
de handeling vooronderstelt een keuze: welke handeling? de keuze
vooronderstelt een kennis van alternatieven.
een kernbegrip uit het griekse etisch en esthetisch de~~en is
de "orisisn , het 11 scherp van het zi'Taal'd".
merk1~aardig genoeg is het kiezen als zedanig, losgedacht van
zijn kennende en handelende aspekten, een spontane, oorzaakloze
activiteit ~odat het een relatie heeft met suicausale
immers, als een bepaalde keuze deterministisch bepaald ~dS lrlt
voorafgaande oorzaken, kan men niet meer spreken van kiezen in
de zin van een lIvrije keuzelI. het kiezen vindt overigens plaats
in relatie met holistisohe concepten omdat de verzameling der
alternatieven ale geheel mo(·t Horden overzien en geplaatst in het
"alII, teneinde "het uenselijke ll te kunnen :formuleren.
gezien de projoctieve kracht van het causale concept en de
synthetische potentie van het analytische eoncept, moet men
kennen en handelen zien in relatie tot causaal en analytisch
conceptueel vermogen, het kennen en handelen speelt zich af
binnen de marges van het "mogelijkelI.
het relatiekoppel c krijgt nu in zijn verder ontwil~elde vorm
deze gedaante;

~ CONCEPTUELE VARIATIE
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dit hoofdstmc vermijdt zich uit te spreken over de sociale
werkelijkheid, het trücht habitai en menselijke populatie
los van elkaar aan een blik te onderwerpen om daarmee het
kader te schilderen imarb!mlen de sociale rmrkelijkheid zich
roert.
rdj nemen slechts als vanuit do mand van oen luchtballon imar
'Wat zich op het a.ardoppervlak afspeolt. het zijn onrmarschijn
lijko dingen die zich daar afspolenr fysisoh onwaarschijnlijk
is het bijvoorbeeld dat allorlei zaken zich t6gen do zrmarte
kracht in, boven hot aardopporvlak verheffen~ bergen, bomen,
monsen on gebouwen.
do bioloog in onze mand is daarovor minder verbaasd dan de
fysicus, hij rroet hoc levensverschijnselen door eon fijnzin
nig membranenstelsel in staat zijn om zonne~nergio op te
vangen en te beireren om fysisch h66gst onwaarschijluijke
prooessen op gang te houdono toch staat ook de bioloog voor
raadsels: in enkele duizendon jaron ziot hij g70te vlakten
met pioniergerffissen ontstaan, op plekken rmar zij oecologisch
niet horen. elders zijn enorme oppervlaldcen bedekt met
stoenachtig materiaal rmaTin het krieelt van eon soort die
zioh angstuokkend snol voortplant: hooo sapions.
doze soort is kennelijk niet meer in ovenvricht met de rost
van do levensvorschijnselen~ jo zou kunnen spreken van een
plaag, een plaag dio zich nog met lDilllst en vliegrrork in stand
i'Teot te houden.
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eon voortdurende erosie breekt bergmassioven af en vult
laagten mot sodimenton, "mtor stroomt aanhoudond naar lagor
gelogon gebioden, opgehoopte luchtmassa's verliezen hun voor
raad aanhoudolijk aan omringende lagedrukgebiedon, kortom,
de aardo doot haar best om eon zuivere olinrentelingsollipsoide
te lrordonu niet alleon massa's trachton zich aan elkaar te
nivelleren, ook vorschillen in temperatuur of vorschillen in
energie-inhoud hoffon zichzelf op~ een voortdurende 'ffirmte
stroom van 3,2.1013 Watt V(~rlaat de aarillcorst als gevolg van
langzame, nog steeds niet uitgewerkte radio-illctieve processen
in graniet on andere aardse gesteenten (Velàkamp blz 74).
al uat de aardo aan kortegolfstraling van de zon ontvangt, dat
is 1,73_1017 Watt, verliest zij waer, hetzij door reflectie,
hetzij in de vorm van "uitgeuorlde" langogolfstraling, al zijn
er verschijnselen die oon fractie van deze enorgiestroom
trachten vast te houden en in fossiolo brandstoffen op te slaan,
dit is op hot totale procos slechts een fractio en tijdolijk.

het is de tvloode hoofdi'1ot der thormodJ'--rk1.lilica dia zich bierin
doet gelden on op de achtorgrond van allo deelprocossen in dit
systoem staat.
in do thormodynamica lJ80rspiogelt zich deze rmt in het niet
verdor te vorl~laren ervari~~afeit dat hsrmto nooit van koud
naar vmrm stroomt maar altijd omgekeerd: i"mnneor trroo lichamon
van vorschillonde tomparatuur mot ellcnar in contact gobracht
wordon, Hordt. dat verschil niot nog grotor, maar het lfordt ge
nivolleerd~ ~toindolijk krijgen boido lichamen dezelfde tempe
ratuur, tusson beide uitgangstemporaturen in~
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bij oon lrrevcrsih:l1 pI'oom;;;

in de natuur hebben in LlI'gosloton systemon alleon irreversi
bele processen plaats.
dit wil zeggen dat ontrojJ~.(lvGr:l.agende lJrocessen slechts deol
kunnen z:i.jn van oon vool gro ~::'J' proces :;,.." ;iC synt.. : n ;::.2.5
goheol tot hogor onJliropic:: dOClt vorvallen.

LITHOSFEER, HYDROSFEER, A'T'MOSFEKE: 7 KOSMOSFEER

binnen do astronomisct.:.CJ ïraors tollingr:n'l'crold.. 1 die hot melkWog
stelsel 10 miljard jaar Beloden laat onlistf:an, past dEl voor
stelling van de geofysia:.1s~ ~la~j 6 niljard jaa:' geleden oon.
gloeiende druppel ui'G do ~on -rIaog dia !':/jn thans aardo noemt:
eon door ~ijn dra.aiin.r..r ollipsoï<laa~ vorvormdo bol met oon
halve grote as (oquatoriaal) van 6:\~' .'~ 388 km en eon halve
ldoino as (poo~as) van 6356,912 km. -
hiorin knao op do Z1'raro metaalachtigo korn al spoodig eon
11 slaicl1 van lichtor mater:'aa:_ bO-/ondri jvon:: do aardmantel.

lido aardmantel h130ft oon dildo van 2y 900 km (nb ca de holft
van de aardstraal) en bost~at ,ût oon (ondo~ hoge druk) vast
gesteent~. het in d~ vulkanon vool.'koulGl1de vlooibaro magma, dat
oon vloo~baro consistcITcio 1~n do aardmantol ~ou kunnen sugBe
roren komt sleohts zoor plaatsolijk voor; do vloeibaarheid is
to danl'::on aan specialo f'ysisch-chor:U13che processen i-m.arbij
de plotsolingo drukvormindering bij hot opstijgen ~~n hot
magma con grote rol spoolt." (Voldlcamp blz 46)

hetzelfde gebeurt in feitG bij communicorende vaten of oro
derendo bergen.
de fysious interpreteort dit procos als do aroraak van oen
energetische ordening in hot systoem van do t~roe lichamen,
hoewel de totale hoeveelheid van energie overoeru~omstig de
eorste hoofdwet gelijk blijft"
door hot in contact bro~en van de beido lichamon is er iets
gebeurd (eon nivellering) dat zonrlor inrn0nging van buiten
niet meer ongodaan gemaakt kan i-Tordon. dezo "afbraak van
energetische ordeningll leun gameton l{ordon door de wanorde aan
het eind van dit proces -to vergolijkolJ mo~ dio aan hot begin.
no fysischo maa-:; voor " 1ic..!1orde" hoot "ontropie" (S).

de moest ordolijke vorm van onergie i.s bijvoorbocüd do bewe
gingsonergio van eon ongostuord V'j llend lichaaa (entropie
ScO), zodra dit lichaam noorkomt vTOrdt de eI'in opgohoopto
energie in uitóónspattendo deeltjes vorspreid en omgezot in
imrmte, deze imrmto vorlaat de aaTdo als langeeolfstraling
( S = 10 tot 100).
wat hierin opvalt is dat rtumtelijko ogalitoit
als uanordo wordt gGintorpretcord on lUO:; a.ls orde 9 ni\"olle
ring is niet eon proces naa:i,' hogeL'G orde? maar een proces
naar hogere l-1anordo.

de ,timodo hoofdwet wo~dt nu als volgt tüt~odrukt~

bij een toostandsvorandorhlg in Gen afgosloton s~"stoom geldt
voor de totall3 verandcr':n, '1'2.11 ol'~:tropio~
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het bovensto laagje It zóér lichte" gosteenton (basalt, graniet)
val1 de aardmantel heet aardkorst en is (ondor do oceanen) 5 km
tot (soms onder de continenten) 50 Jan, maar moostal 30 lcm dik.
daarboven zlfoeft 5.1018 kg gas (slechts 6ó11fi)il joeaste Vé'.n do
tetale aardQBssa), dat in dichtheid afnemend in do interpla
netaire ruimt0 uitwaaiert.
hot gestoonto noemt mon "1ithosf'er-.:'r", hot gas "atmosfeor".
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nog steeds is de aarde niet afgokoold zi~ gedraagt ~ich als
een warm ~ichaam in oon koude omgcvi2~ rmardov~ 00n spanning
bestaat d~e de langzame b~l'TGgin8on aan bet oppervlak van doze
afkoolondo aardb~~ o~.do relatief tijdolijke af\rlj~~ngon van
do meast ire~rsoh~Jnl~?ke vorm, non omwontoli2~8ol1ipsoîde7
yorklaerta ~n ~o~to z~jn alle onrogelmatighoden aan hat aard
oppervlak niot Z0~r i-marschijnlijk, zij zullen dan oo~ ton
slotte doorerosio vordrrijnonovoreonkomstin- de ·tueedo hoofd
r~t d~r the:modyriamioa ,al zulIon or vó6r die tijd neg 1.Tol

cl 1TatGp~ro- on orogonosen plaats vindon omdat do aarde
nog varre van "koud" iS1 '
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jaar mld)

10.000
2.000.000

63.000.0CO
135.0000000

(totholoceen
b;artnir
tertiai~'

krijt

"r.Jon moet zich do korst vnn OGn continent voorstallen als oen
vorzameling ontzaglijk langzaëm kruiondo ijsschotsen op eon
taai-vloeibaar, v-isceu6 moor," (Fabor blz 14 citeert van tia-·
torschoot van dor Gr:J.cht) hoewol de aardmantol ovcrl..1on.lcor.1stig
hot beold van do goofysicus v~or korto-termijnbclastingon als
vast moot "rTordon bosohoUlfd, moot men haar op do lange tormijn
juist als viscous bOl3choulTen.

indien oen reusachtig gcbiro)d langzaam en Gelijkmatig daalt,
dan r101 rijst, hoat di·t EPIHOOENESE. hot opgestogen deol
erodeort ton gtUlste van hest verdiopt(l dool, lTaar zich eon 60
dimontenlaag afzat zodat di·~ deel van do schol z'Haardor llOrdt
on terwille van het dri.jvond Gvonwi.cht (ISOSTASIE) nog verdor
zakt. evengoed is scandinavië na. hot smoltc:m '7an du rrUrmijs
kap langzaam opgostegon ~ on daurmoo hiElld hollë.nd' c daling'
verband.
kleiner van schaal dan de opirogonolJc;l is het l'TGg:::;a.kkon v-an
kleine sohollen tot SLEI\ijl..J\r of het eprijzon tot HORSTEN.

ook door plooiing ont6~aa!l hoge (anticlinalo) en lage (syn
clinale) gedoelton op grote schaal, dezo bel.'gvürm::'T'g heet
ORCGE!1ESE of PLCOIIl\USTEICTOGE:NESE on entstD.a, t door horlzonta
Ie druk in do aardkorst. langzaam dalendo langgorokto aard
oppervlakken dio gelijktijdig zich met sodimE:nton Yl.IIJ.en heten
GEOSY1;rGLlNALEN.
sedimenton makon oon tijdsindelil1<5 megolijk 7 on(l.0:: delft ligt
bijvoorbeeld:

tot 18 m
400
500

2000
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mense-

door-
is.

lal1gegolfstraling

rL173.000 .-J~ getijdenenergi
~ reflectie, 52.000 JJ ~I getijdenstror,dngen 3
'direkte omzetting in 1varmte 81 .. 000 >J

opslag 1n I ,J
neerslag 40,000

water en ijsJ ./ vulcanische conv. °9\..
idnden, golven, stromE:m~ convectie 370 bodemconductio 32 1..,

,-

opslag in
ontleding _

fotosynthese 40 dieren ,-

planten .....

J
./'

~(

tusson atmosfeor en lithosfeer ligt, beide gedeeltelijk
drenkend, de hydrosfeer s al het rTater det de aarde rijk
1m.t buiten dit alles ligt noemt men "kosmosfeer", in de
lijke habitat vooral merkbaar als zonlicht.
in het volgende schema wordt de totale energy-flow van de
aarde als systeem geschetst in eenheden V"dn 1012 Watt
\"Tera11atts" 9 TH'). (naar Hubbert)

zonnestraling kortegolfstraling

l

----J"--------------
(fossiele brandstoffen) rn-u-(-I::-e-a-1~'r-e-,--:-t::-h-o-r-m-:'i-s-c~h-e-,-g-r-a-V1-:-'t-=-a-t:-':'"ie---e-n-e-r-g'":-i~J

SELECTIEPROCESSEN

..

"Hoe sterker een oplossing verdund is, des te groter is de
entropie, en derhalve varieert de entropieverandering van een
reactie in een oplossing mot de ooncentraties van de desbetrei'
fende begin- en eindprodukteno" (Harrison, K, blz 22)
overeenkomstig de tweede hoofdvT6t van de therlilodyne.mica diffun
deren verschillende gassen o~ vloeistcffen B8ma~colijk in el
kaar (nederzijdse "ve:cdunning"), tenzij bepaalde selecteren
uerkzaam zijn zoals bijvoorboolä. gravitatie,

~ bestaat do aardkors~ gro~ond~o~s uit het relatief lichte
gesteente graniet.
als in het a:fkoelende oerIr.agfllé! de eerste kristallen zich vormen
en door hun hoge sg zinken, 1i'erdt daa:r:ioor de samenstelling van
de restvloeiGtof veranderd. het Si02-gehalte neemt toe en maakt
de vi13cositeit zó groot da-i; do overgebleven kristallen tegelijk
uitkristalliseren, -temeer daar hun smoltpunt ongeveer gelijk
ligt (eutekticum) ~ el.' vormt zich gran5.ot, een samenstel vun
klvarts, alkaliveldspaten, mica (dat is glimmer of mUBcoviet) of
amfibool of pyroXQon.
6ala van alle mineraIon in de aardkorst zijn de kali-, natriuzn
en 3l:alkveldspatens na k~-IartB ook de moost eonvoudige mineraal
groep:

orthoklaas K20 • A1203 a 6 Si02 }
"alkaliveldanaten"albiet Ua20 •.AI20) • 6 Si02 } ~

th ' t ., "plagioklaas"anor ~e ~aO. A1203 2 Si02

dit is een z~er globale voorstolling van zaken •



t1''t'I ~ aardoppervlak
'- geoïde

omwentelingsellipsoîdo

bet is van belal~ op te
merkon dat loodrecht op
do gravitatierichting
(min of meer ovenwijdig
aan het a~rdoppervlak)

selectie juist overeon
komstig de tweede hoofd
wet van de thermodyna
mica, onwn.nrsohijnlijk
is. daar vindt eer het
omgekoerde proces van
nivollering plaats.

het vlak dat la.ngs het
aardoppervlak strih.-t
loodrocht op de gravi
tatiorichtil1g staat hoet
gooïde, dit is globaal
hot oppe~Tlak van de
oceanen, voortgozet doo
de oontinenten.
door inhomogenitoiten
in do aardkorst valt
de gooïdo niet samen
oet do idoale omwonto
lingsollipsoïdo (volillcamr
nog luet sa.menvalt met de
aanhouden.

selectie
IÎ'\

blz 36). zolang hGt aardopporvlak
&eoïdo zal do nivellerondo t0ndons

de vorspreiding van löss in
europa.

behalve de overheersende nivellerende tondensen komen even
wijdig a.an het aardoppervlak ook fysisch Dinder waarschijn
lijke seléctieprocessen voor.
de onder het pleistocene landijs uit graniet losgeslepen
veldspaten en glimmers waren van een fijnere fractie dan de
minder breekbare kwartskorrels (zand) en werden onder het
terugtrekkend ijs door i'lëJ,ter en rrind vérder rJeegevoerd, res
pektieveli.jk onder de naam "!clei" en "löss".

pleistoceen lietende reusachtige stof- en zandstormen in het
de IBss pas vallen als een
lage windsnelheid of regen
daartoe aanleidin& gaf.
in het groot voldeden deze
polaire i-rinden aan de rlet
ten der klimatologie: in
het "polaire front ll co~

vergaren zij met rrarrne 7

subtropische lucht die,
over de polaire lucht heen
schuivend en afkoelend
haar vocht loslaat in wat
1dj een "depressie" noemen
(bucknell) •
in het klein gehoorzaamden
die polaire lrinden aan de
lTetten dl3r atlrodynarnioa.:
zij lieten hun löss in de

~."~i



windschad~~ van hoge heuvels "~allen. zo is missehien de
diepste oorzaak van de plaats l·mar de eerste europese
boeren uit de prille donauc~lltuur zich vestigden mis
selden een aërod~"'l1amische oorzaak.
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deze i'ysisch minder lmarschijnlijke processen worden
gestimuleerd door de op zich enigszins onwaarschijnlijke
onregelmatigheden aan het aardoppervlak, dat 1'(i1 zeEm(m
de discrepantie van aardoppervlak en gGoïde.
do waddonsilandol1 kan mon "beschouvren als een selector
op grote schl..".a1 7 een "g8ogra:fisch nl0mbraanll :

"Door oon ingenj ld::old r;t01Gel van Icrolcr:Jn7 .i.commGn7 een
ti zeoi'tI-moch:uusmo on ilkl~pl!-'ml'ldllZ (tgv eb on vloed)
vindt hier selectie OL schoiding plaats. De i.n hot zee
i-mter m·revende zRnd- 01: kloiduGlt;;OG \mrJ.en geselec
teerd~ het za.nd VOrli11; U:;:"J":Jpel~ 7 dG slib beland in kom
men.

SelGctie èoor afnemende
=..; troemSlll3lheid

vloed
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( ••• ) De lcrek.en t;jlJn kanalen i'rcl.éLrdoor 'Wator stroomt in boide
richtingen (klep11G:ck:'ng :lCiJ'L' c:: on vloed). Aan het Uoordzee
strand afzetting ''al.;, zand (sto:r:-ko stroom) a.'l.n de zuidelijke
\mddenkus"t ai'zotting van kl~i (geringero stroom) .. Op de
eilanden zali' ~uà'Lön-:'on7 goleidelijko overgang van zand naar
klei. (Voorb()elá. is BusplaaJIi!)" (van loeuvron 7 syllabus 1)

van leommn ondorschoitlt 0811 zOEtal fundamentelo salecto~en:

"lL
/1'"
RAD

oolectore!"'. ~c.mbinfJron Gon schoidl311do on oon vorbi.ndende
f'unktid uaardor·r ne;; ffiogülijk ,·rcrdt aan 'N'60razijden van de
Goleotor in lTOOr\·ril van do tnoano hoof'dlTot vorschillen tG
crotlron on zich te onutr~!~{8n aan do nivolIerende tendensen.



POPULATIE

de mate vmarin habitat en menselijke populatie olkaar
beinvloeden is afhankelijk van:

- de habitat ,marin zich deze populatie bevindt
haar behoeften en die van haar samenstellende delen
haar conceptuele vaardigheid
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SPREIDIIi1 OVER DE HA.BITNlS

homo sapiens komt in vrij'l-rel allee habitat voor,
de uareldbevollcing is thans over de verschillende habitats
als volgt verdeeld:

uit: percentage bevolking relatieve
Harrison/Weiner/ van de als percen- dichtheid
Tanner/Barnicot. totale taga van de

landopper- totale
({~ vlakte huidige

op aarde 'YT8reld- I

habitat bevolking
..

droge landen en Yfoestijnen 18 4 0,2
tropisohe bossen

15 28 1 ,9 ,
tropisoh struikgewas ,
tropische grasgebieden

(savannen)
grasgebieden in de 21 12 0,6

gemengde luchtstreek
(continentaal)

ger.Iengde bossen in de
7 39 5,6gematigdo luchtstreek

mediterrane struikbegroei- 1 4 4,0
ing

.... , boroale gebieden 10 1 0,1,
(koud/gematigd)

C. arctische landgebieden ( <. 1 ) 0,01~.~
en toendra's

16

~~ongebieden in gebergten 12 12 1,00

Weiner toont aan dat er geen absolute correlatie bestaat
tussen habitat en het type van hlushouding (v~edselverzame

laars, hoger ont'nür~eldo jagers, horders en voehouders,
nomadon, eenvoudige landbommrs, ontwild<:olde landboulTors 9

zij komen allen vrijuel overal voor) 9 evorunin is er org voel
oorrelatie met de rasgroepon.

hoewel sinds de industriële revolutie door de massale toe
passing van onbeziolde energie grote transporten mogelijk
"Terdon on daarmee do menselijl:e populaties minder door
:fysiologisohe bohoeften aan hun habitat gebonden bloven dan
voorheen, is het niet onuuarsohijnlijk dat de hoge dichtheid
van de gematigde luchtstreken sameru1angt met de hoge
biomaS13-produktie die in dit klimaat binnen een periode van
vier maanden mogelijk is.
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Man has "needs". He hasbasio pbysiologioal needs, like food
and drink. He has other elementary needs, like olothing and
heating. Finally he has, as it were, "high standard" needs,
liks reading, listening to musio, travelling, amusing himself.
Human needs have no upper limit, but they have a lower limit
- the minimum food necessary to maintain life. (Cipolla blz 33)

om in deze behoeften te kunnen voorzien moet arbeid worden
verricht. men zou drie fundamentele vormen van arbeid kunnen
onderscheiden:

f
I

indien men de fysiologische energiebehoefte per dag van een
gezin stelt op 50 MJ, dan is het energieverbruik per dag per
hoofd ca 10 MJ (2400 kCal). de verdeling van dit energiever
brullc (ruwvmg: rusten, arbeid en vrije tijd) blijkt uit hot
volgende schoma, tussen haakjes is vormeld het aantal uren
dat de verschillende gezinsleden geacht worden voor de
betreffende tijdbesteding te gebruiken.

49,9

max
15,50
12,45
8,90
7,35
5,70

41,4

min
11 ,10
9,85
8,00
6,95
5,50kind

totaal

vader
moeder
kind 1
kind 2
jongste

0,8
O~9

'1,5
1 ,3
1 97
2,0

- het seleoteren van stoffen uit de omgeving
- het transporteren van die stoffen
- het SYnthetiseren van stoffen, eventueel voorafgegaan

door ontbinding van andere stoffen

de fysiologische "kosten" van de verschillende soorten mense
lijke arbeid en de "behoeften" van een populatie kunnen in
eerste benadering met elkaar vergeleken worden door ze uit te
drukken in eenheden van energie (MJ=MegaJoule=106 Joule).

kosten per uur van behoeften van een derucbeeldig
aktiviteiten bij eenvoudige gezin per dag in megajoule~

landbouw in megajoule:

dragen van houtblokken
aardnoten planten
sohoffelen .
wieden
kreupelhout wegruimen
bomen vellen

min max
5,00 9,20 (8) 3,75 (8)
3,75 5,00 (6) 3,75 (10)
2,50 3,15 ~6) 3,00 ~8~
1,65 1,85 4} 3,0(', 9

(o) 3,50 (12)

12,9 19,2 11,0

basaalcetabolismo
en stofwisseling
in rust.

min maz
vader 2,34 2,55 (8)
moeder. 2,34 3,68 (8~
kind 1 2,51 2,76~10
kind. 2 2,30 2,51 11~
jongste 2,01 2,18{12

, totaal 11,5 13,7

veruerven van
voodsel

andere
aktiviteiten

dit gezin besteedt dus 40% van alle bosohikbare energie aan het
verwerven van voedsel, de rest gaat op aan opbouw', verzorging
en herstel van eigen liohaam, gereodschappen en conceptuele
vaardigheid.
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HET SPECTRUM VAN MENSELIJKE BEHOEFI'E1'T

bij gemeenschappen die aan de rand van het bestaansminimum
leven moet van alle enerBio die een familie per dag nodig
heeft voor al haar behoeften tezamen ca 40% besteed worden
aan werkzaamheden dio direkt in verband staan met de
voedselproduktie. dit is al veel minder dan de submenselijke
primatenç die ve~oordeeld zijn tot het onophoudelijk verza
melen van voedsel.
niemm behoeften kunnen zich pas ontuikkelen als aan de
fysiologische basisbehoeften is voldaan.
in zijn dissertatie over nonen en l'Toongedrag, hoofdstuk 2.3
schrijft Burie;

"Kenmerkend voor het menselijk gedrag in het algemeen is
onder moer dat het gericht is op het bevredigen van be
hoeften, of juister gezegd op het bereiken of handhaven
van behoefte-bevredigende situaties, en dus ook mede ver
klaard kan Horden vanuit deze gerichtheid. Masloi( onder
scheidt een vijftal sets fundamentele menselijke behoeften,
te lfeten:

4 behoeften aan achting

2 behoeften aan veiligheid

1 physiologische behoeften

3 behoeften aan affektieve
relaties

5 behoeften aan zelfverrTer!-::e
lijldng

bijv. honger, dorst, slaap,
sexuele behoeften.
bijvu de behoefte aan
bescherming tegen extreme
temperaturen of idlde
dieren, de behoefte aan
orde en rust.
bijv. behoefte aan contact
met anderen, aan liefde,
aan ergens bij horen, aan
identificatie met iets.
bijv. de behoefte aan onaf
hankelijk11eid en vrijheid,
aan SukS3S, aan prestige,
aan zelfrsspekt en erkenning.
deze behoeften vorschillen
van persoon tot persoon,
aangezien het hier gaat om
behoeften aan het tot ont
plooiing brengen van de
voor een persoon specifieke
eigenschappen.

I'1aslol-l stelt dat pas nadat een zekere mate van bevrediging
van een "lagere" behoefte bereikt is, de eorstvolgende
"hogero" bohoefte manifest Hordt en oon dominante rol in
het gedrag gaat spelen.
De bevredigde lagere behoefte verliest dan zijn dominante
rol p hoewel deze ten gevolge van deprivatie altijd weor
tijdelijk dominant kan worden. Krech, Crutchfield en
Ballaohey brengen I~aslolfS thoorie als volgt in beold. "

(Buric blz 21)
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hot morkuallrdige van deze opsomming is, dat zij ook valide is
voor de lange-termijn ont1f.Udceling van h0le populaties~

do eerste steden konden pas olltstaan toen aan hun voedsel
behoeften voldaan i'Tas door eon surplus-opbrengst van de
landbom-l".
deze steden rTekton de agressie van omliggende volken on?W'moesten zich ommuren om het opgetaste kapitaal to bescher-

~ mono
- ~s toen z~J zich veilig 1dsten lcnoopten daze steden relaties

\..~ met andere centra en kon zich de lange-afstandhandel
ont1dklcelen.
de stedelijke centra kregen een eigen identiteit die zij in
grote bouwwerken en prestige-objekten probeerden te tonen.

~- de steden ont~dlclcelden elk een eigen, gedifferentieerdo
'-'1' • economische basis die ben van de andere steden onderscheidde.

om aan deze behoeften te kunnen voldoen onttrekt eon menselijke
populatie naar gelang zijn onti-Tilr.kelingsstadiurn, aan zi jn
habitat steeds meer energie) massa en informatie, verplaatst
en transformeert deze op 6en nijze dio niet geheel fysisch of
biologisch liaarscbijnlijk is.

.. ~ .

verza
melaars

uit~

sciontific american
sept, '71 blz 136

jagors

v h&h 1&3.
huis on handel transport
voedsel landbouu en industrio

I I I I f I

industries
H---~--+--:::::::__~

techno
logisch

primitieve
landbom.,

gevorderde T1--+-41

landbou"T

o 500 1000 MJoule
dagelijkso onergioconsumptio per hoofd
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MILIEUONS

milieu is een llOord da.t zoveel beteken-h als "temidden van" en
duidt aldus een veelheid van verschijnselen aan die slechts
gemeenschappelijk hebben hun conoentrische gerichtheid 6f
neutraliteit ten opzichte van het willekeurige objekt dat in
hun midden ligte dit maakt de studie vun het milieu, de 08CO

10ffie moeilijk, zo niet twijfelachtig. immers, op basis van
welke eigenschappen moet men dezo heterogene, onsamenhangende
en naar het schijnt zelfs onbegrensde verzameling van leven
loze en levende, natuurlijke en anoliropogene ~ tlonselijke on
kosmische verschijnselen die men aanduidt mot "milieu",
classificeren?

3

..... ",
_" .. ' ' " i
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RUDfilELIJKE EN TEMPORELE VARIATill

de botanicus-oecoloog Chr .. G. vun Leouwen zag zich goplaatst
voor dit probleom en deed oon uiterst gelwd~ige groep.
hij introduceerdo tlmo schalen (ruimtelijke en temporele
variatie) van noe niet onmiddellijk meetbare, maar wol zeer
algemene eigonschappe!1~ de "dynamiek" van het milieu enerzijds,
anderzijds haar rijl:dom aan grenzen en Yer~chillen (vorschil
len bijvoorbeeld in bodemstrwduur, vochtgohalto en daarI!lOO
samenhangend ook verschilIon in bGgroeiil~)i

o 00 0 CG+ ..L"t", _

grensarIi1 gJ:ensri ,Jl~ rust:!.g onrustig

van LeeUlTGn oonstR.toort J zeer oonsokwont? dilt grensloos en
stabiol eon ntüpunt opleveren omdat oen gebiod niet stabieler
dan stabiel of grenslozer dan grenslcos kan zijn~ het zijn
de nulrmarden van grensrijkdom en onrust. hoe grensrijk of
dynamisch daarentegen oen gobied ook iS 7 hot kan in theorie
altijd grensrijkor on Qynamischer~ naar rochts zijn de schalen
dus onbegrensd.

verrassend, maar missohien ook ";fel voor de hand liggend s HaEl
do ontdekkins dat deze boide milieu-eigollschappen eon omge
koerd-evenredige relatie (om nader tue te lichten rodonoll
"loodrGchtheidsrola+'ie ll genoemrl) vertonen~ gronsrijke miliEJUs
zijn in hot ~lg~m0en rustig, grensarme milious goven vool
kans op onrur::t;

onrustiggrensrijk rustig

4' 'L::.-L_------l"]- '"
~---------\..

grensa:i:'Iil

van beide combinaties noemt van Laounen ecn aantal botanisohe
voorboolden~

gronsrijk en rustig milieu:

tropisoh regonwoud
eikonhaagbeukenbos
lovend hoogveon
duinvalleion
oud cultuurlandschap

gronsarm en onrustig milieu:

lloostijnen
stranden on zeereep
poldorlandschap
stuifzanden
a.kkers
sohorren on slildaJn
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RUIIfllELIJlffi EN TEMPORELE VARIATIE IN BET MILIEU VAN MENSEN

het is mogolijk om, alvorens do abstralctere terr.tinoloe;io van
de relatiethoorie van van LeemTon te b€111andelen (patroon:
gelijkheid _. v~rschil, procos: gelijkblijven - verander0n, s
trm:tuur: verbinding - schoiding9 dynamiek~ oontinu1teit 
discontinu1teit s ruimtelijke 1marnoming: r. zekerheid -
r. onzokerheid; temporele Haarneming: t. zel:erheid - t. on
zekerheid etcr), het milieu van mensen met de oenvoudige
begrippen grensrijkdom on onrust oritlnterond to bestudoron.

SHELLS

onrust is oen bolangrijke variabolo in de karakterisering van
bot fysieke miliou van do mons en do wi.jze Haarop hij in dat
milieu ingrijpt.
het primaire miliou 1iaarin do mensen zich zagen geplaatst 1

was hen in beginsel te onrustig: oaizoenen en lJoorsomstandig
hodon insselden elkaar af on belemmerden hen in hun workzaam
heid en wolbevinden.
mon trachtte zich van deze vormen van dynamiek in het miliou
onafhankelijk te maken door hot aanbrongen van gevols, daken
en vloeron~

grensa.rm grensrijk rustig onrustig

-----7 <E-----
bescherming regulatie

de oecoloog kan dus constateron dat de mens oon doel van zijn
milieu reguleerdo door bet gronsrijker te makon en ten slotte
tegenkoppolingsrnechanismen in dat geroguloordo deol van zijn
milieu te introduceren. dit deol van zijn milieu, het secun
deire milieu is hE'lt "binnen" van de architekt en de niddelon
waarmee dit "binnen" van hot IIbuiton" \'1ordt afgescheiden
noemen 1dj mot Doxiedis "shells". naar hun vorschilIende
funkties kunnen zij als volgt onderscheiden worden:

1 woningboUl'T
2 gemeonschapsvoorzieningen (scholon 9 hospitalen)
3 rdnkelcentra en markton
4 recreatiove voorzieningen (thoaters, musea, stadions)
5 bestuurs- en zakencontra (stadhuis, gerechtsgobom.,)
6 industrie
7 transportcentra

NETl'1DRKS

behalve van ~~imetologische en meteorologische vormen van
onrust ontdeed de mons zich door het gronsrijker maken van
zijn milieu ook van biologische on humane vormen van onrust.
dit 1-1BS llonsolijk voor zover het vijanden gold, maar niot
i'Tenselijk voor zover het een noodzakelijk contact met de nn
tuur en andere monsen gold. ramon, deuren, paden en wegen
egalisoerden zijn milieu weer en maakte het ook onrustiger
(althans in de w9rkrichting van deze voorzieningen):

grensurm grensrijk rustig onrustig

-<E-----
ontGluiting

-----~
storing
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al deze verbindingsmiddolon die tot doel hebben contaot te
bevorderen, het milieu "grcl1sarmer" te maken, noemen Ï'Tij
"notiiorks" ~

1 licht- on luchtvoorziening
2 watervoorziening
3 en~rgievoorzienil~

4 transportsystornen (lucht, water, weg en rail)
5 riolerine en drainage
6 communicatiesystemon (telefoon, radio, tv)

RUIMTELIJKE VARIATIE IN HET GEBOmmE MILIEU

wanne~r een aannemer een calculatie moet maken van uitvoerings
kosten op basis van een tekening, bijvoorbeeld van een kantoor
gebouw, dan is één factor in het bijzonder indicatief voor de
relatieve kostbaarheid van het werk~ het geveloppervlak gedeeld
door het vloeroppervle.k. dit is in feite een maat voor de
grensrijkdom van een gebouw~ vffilllleer de ontwerper veel inham
!'Jen en uitstulpingen onti.rerpt, dan zal het geboUif, mooi of
lelijk, in ieder geval een herkenbaarheid naar buiten verwer
ven door zijn grote ruimtelijke variatie, maar daarvan kan men
over het algemeen ook zijn kostbaarheid aflezen.
theoretisch is afgaande op dit criterium een rond bOtnrnerk het
meest efficiënt, materiaal~ en arbeidstechnische argumenten
pleiten echter voor rechthoekigheid zodat als meest effici~nt

compromis het vierkant ontstaat. echter om bijvoorbeeld licht
en luchttoetreding tot de gevels te be-perken en te voorkomen
dat in het midden van het gebourT dure installaties daarvoor
moeten worden aangebracht s wordt het vierkant meestal tot oen
rechthoek vervormd. hoewel er nog velerlei andere criteria
zijn dio hierop kunnen afdingen, kost in principe iedere ver
dere aantasting van de rechthoekige vorm geld o-p basis van het
oriterium van de grensrijkdom.

HERKE!ffiA.ARHEID

in de relatie van een populatie met ZlJn milieu ia de mogelijk
heid tot identificatie ormoe, dat lTil zeggen do identiteit van
het nilieu of ook zijn herkenbaarheid een belangrijke factor.
dit geldt niot alleen hot fysieke? maar ook hr:t sociale milieu.
een grensrijk milieu bieàt een populatie meor mogelijkheden
tot oriëntatie en idontificatio dan eon gronsarm miliou.
orngekec.·rd biedt Gon onrustig milieu minder mog(31ijkhed€\n tot
herkolUling dan Gen rustig miliou.
hot begrip "idontiteit" vormt in deze problomatiek een sleutol
begrip: het heeft een ruimtelijk element Vd.n "singulariteit" en
een temporeel clement van "aan zichzelf gelijk blijven" (bakker
en snolder blz 5). ik zou hot bogrip identiteit willen boper
ken tot de temporele oonponont? on hot lallen gobruL~en als
procesbegrip dat staat tegenover "vervreemding".
tegenover ons miliou kunnen \'ri j eV(lnals dieren "vervreemden"
maar lTij kunnen ons er ook moe "idontificeren" er ons in '
"thuisvoolen1t

• dit vormt oen schaal parallel a~n rustig en
onrustig. (hillenius). ~
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d.e andere scheal liordt gevormd door uniformiteit als nulpunt
en si!1onulariteit, "andors ll of "verschillond" zijn als eigen
schap die geen thooretiEche grens heeft~
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uniformiteit singulariteit identiteit vervreemding

rgelijkl)lijve IIgelijk anders veranderen
grensarra grensrijk rustig onrustig

~ '1:: :T' :r
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hoowl idontiteit h.i.13r aln -procosbegrip is ondorsoheidon "rd.n
het moer patroongerichJ

.;() "singulariteit") overeonkomstig
do latijnse betekenis van "herhaaldelijk hetzelfde zijn" on
goïntorproteerd als "aan zichzr::lf gelijkhlijvon", rFOrrlt
"identit(\i til dilnn. jls als synoniE'D mot "sillgularitoi til bo
schouwd. de relatie tusson deze beide begrippen is dus vrij
algemean aanvaard, de relaticthoorio heoft ons hier 1feinig
nieuws te vertellen. minder ~nzelfsprekond echtElr schijnt
de rolatie tussen uniformitoit on vorvroemding, zij Hordt
0.1thans in do studie van Bfild~er en Sneldor niGt expliciet
genoemd 0

BET SPECTRUM VAN INTERlIIEHSELIJ1ill RELATIES

ook in de rola·~ir.'s tusSO:1 do ledcn van eon p0pulatie ondorling
lcunnon we tl'Tee zeC'r algor.luae variaties ontdekkon~ enorzijds
onderscheiden zich de cont::'nÜo? uU'UI'zame rolatle8 van de
discontinue, torwijl Ban c1e nndoro kant monofmlh.-tionele re
laties een hoeI ander ke.raktc·r hobbon dan multifunktion(\le.
mot monofunktionelo r6latier~ iiOrdo~ dio relaties bodo(\ld die
maar éón raakvlak hebbon (bijvoorbeeld Gon zakonrelatie),
terldjl "multifunkt iOnElt.) 1" botok'='l1'~ dat dE) relatie veel vormen
kan aannemen, dat er eel'~ groo>!,; aant.al raa.kvlakk.en zijn, dat
uil zeggen dat de re:!.atJ.e "grenGrijk" i8~

monofunktioneel

'1.::.- ÏlJ.ti () In

forr.:eel

conti!1u discontinu

...;,. I.. _ .
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de voorkeursrelatios volgens van Leemmn komo:' hier overeen
met wat algemeen bakend staat als intiems en formele relaties •
hier echter 1fordt het begrlp "formeelll opgebouwd uit een
"ruimtelijke ll en een "tempo~6Ietl component, resp~ktievelijk

monofunktionaliteit en discontinu1toit: met toovallige voor
bijgangers kan men slochts oen formele, monofunktionele
relatie hebben, bijvoorbeold dionstvorloning-in-geval-van
nood, tonzij men.zioh bOl\Ust aan deze voorkeursrE)l~tie ont
txelct ...

collegiale rele.tios zJ.Jn. ovor het algemel3l1 .nonofunktioneel en
kunnen daardoor, omdat or geen and01'o op..nden bostaan dan die
welke voortöpruiton uit die óne ~tmktie, gemakkelijk wordan
a:rgebroken~ -,-
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bedrijven proberen soms om de interne relaties te verste
vigen sportwodstrijden en gezelligheidsavonden te organi
seren. dit zijn pogingen om do relaties multifunktioneler
te maken:

monofullktioneel multifunktioneol continu discontinu

------;>
actio

~-----

dit procGs zou men "intimisering" kunnen noomen, daartegen
ovtJr staat "formalisering".
or kunnon situaties voorkomen9 zoals in het leger 9 dat mono
flli~ionolo relatios gewenst zijn (multifunktionaliteit en
hiGrarohio zijn oooilijk te veronigon) en daarom tracht oon 1

bijvoorbeeld door overplélé~tsingen deze rolatios te formalisoren:

~------ -----~

nonofunktionoel multifunktioneol continu discontinu

reactie actie

(-

in zakelijke vergaderingen vrordt ,-reJ. het ver\-rijt gehoord dat
men niet "persoonlijk" moet iforden, hiermee bedoelt mon een
dyefunktionele intimiteit,·

in een industriële samenleving 9 dat 1-ril ~eggQn oen samenleving
lmarin de ~enselijke arbeid in hoge mate is gebundeld en los
gemaakt van intieme relatios 9 ,mar lIonen en ,,-rijD tijd zijn
losgemaclct van arbeid 9 treedt Bon sterke polarisatie op tussen
intieme on formele rela.tios. menging i,ran beide wordt sleohts
met moeite a~nvaard en is in veol gevalIon eenvoudigweg onge
'WI3nst, vooral "raar men "in funldie" iS 9 dat 1nl zeggen een
ander gezag vertegenlToordiei; dan ~ichzelf,

men kan zich hierbij het beeld voor ogon houden van de
politieagent die, als hi j eon verkeersfout mna.J.:t 9 ~ichZGlf

bekeurt.

POLARITEIT IN DE MILIEUS V1U{ MENSEN

analoog aan de polaritei t van het monsolijk gedrr.lg (intiem en
formeel gedrag) vertoont hot miliou oon pola?lteit.
fysisohe, biologische en sooiale milious schijnen ~ich bij
voorkeur te polariseron naar time hoofdcatogoriGön~

gronsrijk on rustig
intiem

sholls (bijvo huizen)
singulariteit-identiteit
privé

deze polarisatie van milieus
behoeften naar maalow:

boscherming
"bolongingnoss and lovo"
zelfverwerkolijking
(introvort)

é:;'"Tonsarm on onrustig
formeel

networks (bijv. straten)
uniformiteit-vervroemding
openbaar

boantwoordt aan do oensolijko

voeding, fysiol. bohoeften
achting, prGstige
zelfv0rwerkelijking
(extravort)


