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3 "When we view human settIements as systemsof energy mobilized,'
by man - either as basal metabolio or as, musoularor, reoent-.,
ly, as commercial energy systems - tm getnelf'insights., ., ..
Ve see· man spreadinghis energy thin in the nomadic'phase' of
his history, then conoentrating in one area ànd using both ,
energy a.nd rational patterns when he organizes hisvillage,
where he spends more energy in the built~up partthan inthe
f'ields. Later we see, him oonoentratingin the' sma.lloityand
using a nder built-up area, where heexpendsevsJl 'lnoreenÎ3rgy, '
and tben, wen more people are added, 1r6 see-·him sprea~beyo~,

into the fields. Finally, llhen he bas commèroial',formsof·;·';',':;.,:: ,"""',:,
energy available and èan dispose 'muoh more':'enargy.witllo1it,::pró~cF'{ .,,~~
:perly understanding its impaot on his ....• life 'andtheref'oreWithout.";"
controlling i ts relationshipto,his sèttlement;· man-becomes,,:'·}·::,.,',.'S',(;",L.

~~:~:~l~~~:::a~~a~:, d::~B;~~S~~:~~~~i~~~~;i!~i~',J"Jitt'~M'i
into tbe system that .he creates.in··array:;thato~us~BJ)r0l.l:LEnDs,'.,i:,:'.

such as. air andthermal, pollution. ti (Doxiadisin·soienCe,~~·7PJq231.'

4 volgens Odumen Peterson (in AD';7210'p'624):ikil.n.~:~~~'::iri;j~j;i"';f~~~rs-·;::·.
nederzettingen een vermogencliohtheid .••van·2jlIÏJJ2~~Ji,::·.~e·~~;;c,:,".'''':<
het hedendaagse l&lnhattan in" :N;eVYOrk;;.o,~:,:.29o.":"~!~?!'.'c~~$t~\i[;:.Ü'-;;:;':; \~]::~\i:

.. -.".:.--'"::;
;".":.~--,,~_:'~'--:,.-'-~'-::':~: ~-,-

... ,' .... ,..;" .'<, ,::~:':"';;'i':;' i ">l'":ö ,-

ENERGIE EN STEDEBOUilKUlIDIG ONDERZOEK

1 de~e studie gaat uit van de overtuiging dat energie een zo
fundamentele rol speelt in het funotioneren van de stad,dat
de studie van haar produotie,.distributie, consumptie en
verval, een belangrijk, zoniet het belangrijkste onderdeel
van stedebouwkundig onderzoek ~ou moeten zijn.

2 " ••. it may be said that in its ~dest sense on its material B

side history is the story of manIs inoreasingability to
oontro1 energy. By energy we mean the capacity for doing
work, for oausing - not oontrolling - movement, tor making
things go or making things stop, whether they be trains or
watohes or mills or men. In order that anything ma~ bedone,
energy is required.
Man I a life ia taken up by the one endeavor to gat and to use
aa much energy as possible and to waste as little as possible.
A:ny means whereby he oan get more or waste less marks an
advanoe, and is important in the history of the world. ..,
All the disooveries whioh have been made of holf' to do things,
inventions as we call them, whioh have marked various stages
of progress, are not merely rather interesting faotsthat
have very little to do rlth history. They have every-thing
to do with it. The inventions of hieroglypbics, of writing,
of numerals, of printing, of the oompass,of spades,wheels,
needIes , of steam-engines, and of banknotes have hei.d enor
mously important effeots on tbe oourse of thehistory of tbe
vorld, and are important just in so far asthey enable man to
use or to save energy. Ir (~irgrieve p3, geoiteerd door'
Zimmerman hfdst 5)
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5 onze steden hebben weinig gemeen met de agrarisch-ambachtelijke
steden die sinds de agrarische revolutie bebben bestaan. zij
functioneren slechts bij de gratie van niet meer door mens, dier
of plant op te brengen hoeveelheden energie.
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"If the Agricultu:ral Revolution is the processwhereby man came
to control and inorease the supplyof biologioal'converters (plants
and animals), the Industrial Revolution can be regarded as tbe
prooesB whereby the large scale exploitation ofnew sources of
energy by means of inanimate oonverters was set on foot."
(Cipolla p 51) .

Oipolla onderscheidt twee "revoluties" indeeconomisobegesohie"';
denis van de wreldbevolking, die het leven totaal deden veranderen:
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6 deze beide revoluties veroorzaakten ooncentraties van mensen. '
de agrarische revolutie omdàt de voedselvoorziening. in akkers
geconcentreerd werd en niet meer, zoals bij jagers en verza
melaars, verspreid lag over een groot oppervlak.
de industriële revolutie omdat door toepassing van fossiele
brandstoffen in "arbeidleverende converters" enorme transpor
ten mogelijk verden t~oor een metropool als Londen in leven
kon blijven hoewel de gemiddelde afstand van het individu tot
het tenitorium waar zijn vooding verbouwd werd, zeer groot lfaS.

de nieuw~ transportmogelijkheden gaven aan de industriUn een
veel grotere actieradius waardoor massafabricage niet meer werd
belemmerd door een te klein afzetgebied. de massafabricage zelf
vereiste concentratie van arbeid (arbeiders), kapitaal en knov
hov, menselijke vormen van energie, massa en informatie.

7 hoewel thans voor de produoent de kosten van overslag die van het
transport onbelangrijk maken, is navolgende theorie voor het
ruimtelijk gedrag van de consument, voor wie de kosten van over
slag (winkelen, in- en uitpakken) nog in het niet vallen bij de·
kosten van het transport, nog uiterst actueel. bovendien zal
zij opnieUW' algemeen actueel worden lmnneor aan het. eind van deze
eeuw opnieUW' schaars worden.de brandstoffen die men thans uitput.

indien men schaarste aan energie als uitgangspunt neemt, en· trans
port als één van de voornaamste energie-consumerende menselijke '
activiteiten, dan kan men tot vrij exacte theoretisohe beschouw
ingen geraken omtrent het evenwicht tussen transportkosten ende
kosten van een· nieuw vestiging. daaruit volgt een. spreidings- '
model dat bij een zekere oontinulteit in de technologische ont
wikkeling en dus continuiteit in de energieschaarste.voor een
bepaalde voorziening in een homogeen gebied hexa,gonäa.lwordt. "
de geografen kennen deze theoretische besohouwingen, zonder
ove;-igens nog hun energetisohe grondslag als ergbalangrijkte'> .
erkennen, als "oentra.l plaoe theorylt of, meer oorspronkeliJ'k,de'
theorie van' de "Zentralordnung". . .

8 de theorie van de oentrale plsatsenvindt zijn oorsprong ,bij de
. besohouwingen van von ThUnen (1816, DerisolierteStaat):. .••.••.......•..••.

"I>fen stelle zioh voor, een zeer grote stad in het ini.dden:vai1,e'en·
v:t"UChtbare vlakte die niet wrdt doorsneden dooreen'bevaarbarè ,".
rivier of vaart. De bodem van de vlakte is overal'evE,nmohtt.i·,::;,i.
baar en gesohikt voor landbouw. Laatde.vlakteop:'gro1;e.!,a~st'~J1d ., '.
van de stad eindigen ineen ongeoultiveerde:W!ldernis,:.'Wa;ard<:uJr, - -", ".>.' , ..

~~ee=:~s::aia::o:: ~~~ ~d::e-::~~~~g::::"~ti~~~i~~~s~'t~~~f~,fl'" ....
Op grotere afstand van de stad zullen produld;enVerb~U#;,m(),e·i;~À:,-i:"';,,:.··

=~:.waarvan het trans~ort minder· ..kost '.' in::~:ho~~it~,".~~~~,i~~'''':·i-'·)",::t,:j'~{:H''~,

•• • . ." . .... ::.;.:,., .• '..:..,.i·l:::~""::}:,~,·!,·',)~k·,,,->,;';;:,)'.:,~
Om deze :reden alleen al zullen zichbetrekkéliJ1c':sólié#p:~c:!e~;7~J
meerde concentrisohe cirkels' Vormen ···lma.rbi.îÎnenversolill·UsDde·{:i~.

gt~~lsds)en de gebruikelijke protl1.1kteil~iê.#:~~e~.rit}~~(~.:.;'.i,'~;'~'~"'~':'::{~'-""~"~ü_1~,
~ ., ,.:._". "'.::: 1~,;:::<,_:·.·:.·;"::·.i·2:':~
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9 gesteld nu dat bij groeiend inwoneraantal en derhalve uitbreidend
territorium de periodieke transportkosten van habitat naar popula
tie groter worden dan de kosten van een nieuwe vestiging, dan zul
len op gelijke afstand van de eerste nederzetting en op gelijke
afstand van elkaar (dwz in hexagonaal verband), niemre nederzet
tingen/)Voor de niet-dagelijks aan te vullen produoten en diensten
(bijvoorbeeld kleding en verma.ak) aangewezen blijven op de oentra
Ie plaats. de minder frekm3nt af te leggen afstanden mogen langer
zijn (tijd-ruimte-budget). zo kan zich een hiUrarohie van plaatsen
in een hexagonaal verband ontwikkelen, die het eerst is aangetoond
voor Zuid-Duitsland door dr Halter ChristalIer: "Die Zentralen
Orte in SUd Deutschland" (Jena, 1933)
/ontstaan. deze nederzettingen zullen!



1 . 2 3 4 5 6 1 8

M 486 129 4 44 40 1 000 3 500

A 162 243 6,9 133 90 2 000 11 000

K 54 81 12 400 180 4000 35 000

13 18 21 20,1 1 200 330 10 000 100 000

G 6 9 36 3 600 600 30;000 350 000
p 2 3 62,1 10 800 1000 100 000 1 000 000

L 1 1 108 32 400 2000 500 000 3 500 000

1 Typ 5 FUlohe:~der Gebiete
/'

2 Anzah1 der Orte 6 Anzahl der angeboten Güterarten

" 3 Anzahl der Gebiete 1 Typisohe Einwohneranzah1en der Orte
4 Radius der Gebiete in Km 8 idem der Gebiete
i

het aantal M-Gebiete is hierin groter dan het aantal M-Drte, aan
gezien alle "Orte" van hoger orde (A,K,B,G,P,L) ook een M-funotie
vervullen tov het hun omringende gebied met een straal van 4 km.

10 het Christaller-model kan.men opvatten als een spreidingsmodel dat
een evenwioht besohrijft tussen populatiespreidendefaotoren
(primaire seotor, het verspreid liggen van grondstoffen zoals land
bouwgewassen) en populatieoonoentrerende faotoren (seoundaire seo
tor, de noodzaak van een marktsituatie terldlle van een gespeoiali
seerde produotie).
analoog hieraan kan men binnen een homogeen stedelijk gebied de
kosten van het gebruik van voorzieningen als funktie van de ge
middelde afstand tot de oonsument als voorzieningen-spreidend
opvatten met als voorzieningen-oonoentrerendefaotor de kosten van
vestiging van distributiepunten.
oomplioaties hierbij treden op, wanneer men niet alleen de gemiddel
de afsta.nd tot de consument in rekening brengt, dooh ook de bespa
ring in de af te leggen afstand die optreedt wanneerdeoonsument
bij zijn ronde een aantal boodsohappen oombineert. ookdi.t is een
voorzieningen-oonoentrerende faotor die sterker worcltnaa.:rmate"h~t

aantal verschillende geoonsumeeTde artikelen (welvaart)·toeneemt en
bij toenemend autobezit als gevolg vaarvanzowelinruimteals
tijd het gebruik van voorzieningen wordt geoonoentree%-d -
é.sns per week ipv dagelijks boodsohappen doen en . wa'1illl~rtlel~:

veg, het transport van goederen is geen probleem
ook hier ie de markt-si1iuatie, het aanbod van
aantrekkelijk voor de consument en dUB vOorzilan:t~59li";è'OILC~I.llt;"~:~_elt1li ..
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11 een dergelijk model wordt ontldkkeld in een artfr..el van
John Virirakis "The minimization of energy as determinant
of the grouping of community facilities" in Ekistios 199,
june 1972 p503 ev: "The main objeotive of thepresent study
is to develop a theoretioal model for the distribution of
units of oommunity facilities (tor goods and servioes) oVer
a oity so as to minimize the energy expended in residents'
trips for their use".

12 twee opvattingen zijn mogelijk omtrent de versohijningsvorm
van een Christallermodel na de industriële revolutie en als
gevolg daarvan de mobilisering van de popul~tie:

- de toegenomen mobiliteit heeft de potentiUle maaswijdte .
van het hexagonale systeem vergroot zodat het reële
historisoh gegroeide systeem onder druk is komen 1ie staan
en deels reeds verbroken is.

- de toegenomen mobiliteit heeft de elastioiteit van de indi
viduele aotieradius dermate opgevoerd, dat naargelang de
individuele voorkeur voor tijd of ruimte, deze aötieradius .
per individu te zeer uiteenloopt om nog 'een hexagonaal .
stelsel op te leveren.

13 de toepa.ssing van fossiele brandstoffen in het "transport heeft
de elastioiteit in de relaties tussen }Jopulatieenhabitat , ... " ..,
verhoogd. door toeneming van mobiliteit. dez'e mobiliteit 'heeft ' :.
zowel, betrekking op de populatie als op grondstoffen en "pro;..,~ ,
duoten, drm gedeformeerde fltukken uit de- habitat. '. . .."
de habitat-mobiliteit (goederenvervoer) gaf de industrie.toe
gang tot verder weggelegen markten, een vergroot afzetgebied
en daarmee de mogelijkheid tot massafabricagedietotoono~n;;;;'

traties van werkgelegenheid en populaties ,lëidde.de toepassing'
van fossiele brandstoffen in het produktieprocesve'rhoogde" de" .....~
arbeidsproductiviteit zodanig dat huisvlijt het spoedig aflegde
tegen industriële vervaardiging. de familiehuishoudingverloor
hierdoor haar v66rindustriële autarkie en werd geheel .op de .
markten aangevezen. een tileede~rdeeffeat·opde:industriäle_"

concen1iraties was dus een toenemende markt-aativiteit',en>:hllar
werkgelegenheid. .

14 tegenover de op grote Behaal pO:pulatie-oontientrerende~y()lg~n-\",:'~.-'.,
van een toenemende 'habitat-mobiliteit' staan .. deaotivi.teiten~">i"i:"~' '.'
spreidende gevolgen op, kleine sahaal _van' eentoeriemende;:'::--';'<',~\V,~-'o,::~~,;,'{'
individuele mob!liteit, van de' populatie die ve~lgemsol1'ga:iïg ': ,:" ~: , _,

:rl:i:;~U:; ~::~;;;e~:: ~:~~a:;:K~:*~:~:e~~i~~~~~~~~~i~~~~;,~
mate van ooncentra.tie (dichtheid) ",maaroókvan;:·de'-ihdi!iêl.li~~~c.'.' 'XV .. ··,C,··

mobilitei.&.1 '"..' .. '-,_.. ",:,",',,-:'-..>j'-:',,---, ,__
" . :'::'i<:'":J_;~<:~<~:~': ~ _~.~,_ .._.~ __r __ : __,,~---.!-.~. '-,

U ~ ..wa find that a. persoïlwhoowns a oar ha-s ac'öess' '.to~582',.':ti,?~:tf3,;,'~
:from thecentre of -the oity-and, 622from:'1;~e=oU"tä]{-?'':''~~;'~~~~!.e~':''''·'
aperson without a· car bas·Ëicoeëst'o·;"oDlY'27iÜim..1;Éit~[~~~na.~~;~)~-l.~J1:~.

:~~~ g~i:~sn:b:~i:~~!~~~Ö~~,w~~~~,~;:i~f~~~~~~~t,~~~~:~ç~s

aanhalend) • . "i'~iic::,~'(~ii~~~j:~J~1!;?l"îi)Wf~j
,.~;.~.. ~ _ 1_ ~_ -~ - :, _-'_ • _ 1"1-..: :.' ~._r:i-~~-=>'~· .. "...:.'-: ~.~ -~- :'T::-;o";:"· :t•.

. ~. ";...-::._::~;,:.' r
r .:':.::';:_::~< {:;;:~~: .:' .

.. --\ ~:,.:~,::>_::,:,~;,~;<-::_~;;~;~:~;:.:-".: - :- ;'~~,

...:;'. ':'~: ft~ :~;i:~:C:::":: ,;:::,y~=--
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15 in het voorgaande zijn nog slechts de oeoologische gevolgen van een
~re revolutie in het transport als gevolg van de nieuwe mogelijk
heden van energie-omzetting in de afgelopen 200 jaar beschreven.
nu willen Hij achtereenvolgens - zonder overigens enige pretentie
van volledigheid - de invloed van deze nieuwe mogelijkheden op het
werken en wonen, de productieve en consumptieve aotiviteiten van de
mens onder ogen zien en in het kort een evaluatie geven van de
voornaamste gevolgen van het toenemend energievarbruik~voorhet
sociale gedrag van mensen. hieronder volgen;;~twee verdelingen over
genoemde categorieMn van het nationale energieverbruik en zijn
herkomst.

2. ~ h~

19
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ENERGIE VOOR PRODUCTIEVE ACTIVITEIT

16 de oeoologisohe interpretatie van "produotie", waarvan industri
ele vervaardiging een vorm is, zou moeten luiden: de metamorfose
van een habitat door zijn populatie.
de menselijke produotie beoogt de metamorfose van grondstoffen
ldwz elementen uit de habitat) tot inrichting van een "funotionele
habitat", een habitat die aan menselijke behoeften voldoet.
zo beoogt de metamorfose van verschillende gesteenten tot het
complex van isolatoren en selectoren dat wij "woning" noemen een
ordening die beter aan de behoeften voldoet dan verspreid liggend
kalk, zand en grind. evengoed echter beoogt de metamorfose van
graan tot brood een andere ordening van zetmeel in onze habitat,
een ordening die beter aan menselijke behoeften voldoet.

17 het voordeel van een dergelijke construotie boven de gebruike
lijke eoonomisohe definitie van productie ligt in de volledigheid,
zo wordt bijvoorbeeld ook huishoudelijke arbeid als produotieve
activiteit aangemerkt hoewel het resultaat daarvan niet aan een
marktmechanisme onderhevig is. de historisohe oonsistentie wordt
evident uit de toepasbaarheid van deze interpretatie zowel in
voorhistorische situaties als in postindustriële bij uitputting
van grondstoffen en milieuvervuiling.
bovendien maakt een dergelijke construotie het ons straks mogelijk
alle artefaoten die de mens om zich heen verzamelt en waaraan hij
eventueel "gehecht" i's, te beschouwen als een "mobiel territorium"
dat hij met zioh meedraagt wanneer hij verhuist en dat hij verde
digt tegen ieder die zioh eraan vergrijpt.

18 door toepassing van fossiele brandstoffen in het productieprooes
werden de grenzen die aan de productiecapaciteit door de lichame
lijke kracht van de mens waren gesteld, ruimschoots oversohreden•.
"Het geldoht dat een maohine kan tillen of de druk die zij kan
uitoefenen staan in generlei verhouding tot de liohamelijke
individuele of collectieve kraoht van degenen die de machines
bedienen. Een moderne pers of een meohanische kraan zijn niet al
leen vervangingsmiddelen voor de menselijke kracht: het zijn
zelfstandige kraohten; geen enkele hoeveelheid dergelijke energie,
- zelfs niet de massale arbeidskraohten die depu-amidenopbomr
den - zou deze kunnen opleveren. Door de voortschrijding der
techniek konden deze nieuwe krachten in steeds toenemende, mate
vorden aangewend. Zij vormen de werkelijkebasiswaaropdemoder- ...
ne produktiemethoden in de zware oonstructlebedrijvenzijn opge-' ..
bouwd." (Cole 1960 p 141) . . ......

-. .: .•• <-- - '--'."

19 hoewel het menselijk spierweefsel bij eenenkelvoudige·beifeging,.
een vermogen van ongeveer 220 II per kg kan levereri, kan een
menselijk lichaam als geheel voor onondEJrbrokenwerk'slè~hts,."
3,5-511 per kg lichaamsgewioht leveren.tervergelijking:/een
benzinemotor produoeert oa1 OOOllperkg (StarlingandLoya:titEvans 1962 p 875). . .. .. . .. . - _ -

c'



(Passmore and Durnin
1955 "Physiol.Rev."
35 p 801-839)

door antro~ologisoh onderzoek werden voor enkele primitieve
produotieve aotiviteiten zonder tussenkomst van andere dan
menselijke energie-omzetters de volgende vermogens vastgesteld:

dragen van houtblokken 230W
aardnoten planten 25OH
sohoffelen 300-400W
wieden 370W
lcreupelhout ~egbuimen 460W
bomen vellen 56ml

.. i ...

-- ,~....

(

doordat de mens ook rust nodig heeft en de menselijke populatie
niet alleen door volwassenen uordt vertegenwoordigd, kan men de'
gemiddelde energie-omzetting van het menselijk liohaam stellen
op oa 11511. de menselijke energie-omzet in rust bedraagt oa 75W
(basismetabolisme).

19 indien de mens beschikking heeft over een motor van 10Opk, dan
beheerst hij, in watts omgerekend, een vermogen van 13,55.103W,
het duizendvoudige van zijn basismetebolisme.
wellioht wordt het absolute maximum van menselijke energiebe
hoersing door één persoon gevormd door het tot ontploffing
brengen van een H-bom van 50 mln ton TNr (Sovjet-Unie 1961).
nemen ,;.ij aan dat zo'n ontploffing zioh in 5 minuten realiseert,
dan vertegenwoordigt dit een vermogen van 75.1 013w. ..' .'
ter vergelijking: de totale zonne-energie die de aarde treft
bedraagt 11 300':'.101311 (oa 230 H-bommen); de omzet van de totale
biosfeer (dat deel van de zonne-energie dat door fotosynthese in ..
planten 'WOrdt opgeslagen) beJraagt 4.10131f. . ','

20 met het gerioht aan-wenden van deze vermogens (dQor de·· slag van .
een bijl, het beteugelen van een paard of het besturen van een
hijskraan) produceert de mens een omgeving die beter voldoet ,aan
zijn behoeften. met "gerioht" wordt hier bedoeld: '''inde juiste
hoeveelheid", "op de juiste plaats" en Itinde juiste volgorden,
(regulatie naar massa, ruimte en tijd). ' ..

21 in het productieproces wil ik drie fasen onderscheiden:

- selectie
- transformatie
.;. combinatie'

wij kunnen dit illustreren aan de hand van. de .metaaliridust~ie~;~:·:'';-'··'·:,:,::''<
seleotie is in dit geval in de eerste plaatshet.winnenvaner:t;s.·(,".:<.,
temidden van andere gesteenten en·vervolgens; het,sohE3,i~ên:.va~ql~.~::_,:(:':;'::<l/:;';':,;.
metaal en zijn slak (hoogovens). ' '.,'''' ,':"'" ,=-:< ,:,,~:~~'l,">,i;:::<::~,,:,:--<;:::~::L;,~,;'ii

de transformatie bestaat uit het in andere 'vorm brengen'van' het:,>: ":', '> ~';~,~~:

~~i~~~::;~:;i~~:~fê~~~ÉBg;;2!;;F~mr~~m!~~~~i~;';~;~j1
bij bet '\mIsen van een ,I-profielbijvoorbeeld:~,',staa-t',:de':lJêd?e:LilJg<':'!~{
voorop om met zo min. mogelijk ••·.materir:tsl< ee-n.~ogr:~o'1;':)it()g~~~j~~.:':;,~<t;,-{rt:'.j~;·:
draagla-achtte realiseren. deze. ingeWalëte··.···.funotionälitëit):'is',:; , .. , '.'

. •.•..•••.• c •••••• ·.:.t:;;~,;:;~J~.1ii~[~i!i~~7iiw'è.'.
..•. ,'~;),]./'./ ,i, :': ....,.. "

"', ',. i3~.>,,>·:,,:·;,',':?"~'" !,':
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toegevoegde waarde:

(seleotie & transformatie) ,
(voornamelijk transformatie)
(transformatie & combinatie)
(oombinatie)

,
I NFORlJATIE

Iselectief trans-. Icom?i-l
~,~ 8 formatJ.e natJ.e

"in-formatie" die - meestal uit de ervaring van de produoent stammend ~'

aan het produot ~rdt toegevoegd bij het transformatieprooes.

22 het proces van oombinatie vereist nog meer informatie per eenheid
geb~e energie en materiaal dan de transformatie. in ons voorbeeld
uit de metaalindustrie bestaat zij bijvoorbeeld uit de assemblage van
onderdelen tot een functioneel geheel (bijvoorbeeld een automobiel).'
de struotuur van dit geheel is door ingenieurs geooncipiäerd en kan
slechts door een geoomplioeerde opeenvolging van versohillende energie
aanwendingen (regulatie) worden gerealiseerd.
_I I hoewel selectie, transformatie en
-, oombinatie zich niet altijd in deze

volgorde voordoen en ook kunnen samen-
I gaan (in de hoogoven is voor de seleo

tie een transformatie naar een anderè
aggregatietoestand van het materiaal
noodzakelijk), kan men zeer globaal
conoluderen dat voor deze processen .
achtereenvolgens méér informatie en
minder energie nodig is.

deze tendens is niet absoluut, maar kan behalve deductief tooh ook
wel uit cijfers 'Worden afgeleid:
energiekosten als percentage van de

metaalindustrie 10%
steenfabrieken 8,4%
electrische maohines 1,3%
uitgeverijen 1%

-".- :.

23 de energie voor aohtereenvolgens seleotie,transformatieencombina
tie moet in èen steeds meer gereguleerde vormbesohikbaar zijn.
het selectieproces van de hoogoven heeft voldoende 'aan de hoog-entro-,
pische vorm van louter warmte. voor het transformatieproces van
walsen of persen moet de energie in de vorm van rotatie ,of transla-
tie ter beschikking staan, dit is een zeer laag-entropisohevorm.
voor het combinatieproces van de machine-assemblage moet de energie
nu eens hier, dan veer daar aangewend liorden voor het plaatsen 'en
bevestigen van onderdelen, hetgeen implioeert dat' de toevOer. van ,. ,
energie snel moet kunnen worden afgebroken en opnieuw •. iDgesohakeld, .
dat zij gemakkelijk verplaatsbaar, toevoerbaa.r enhanteerbaarcmoe-t;zijn.:.'.',,:>:
het is duidelijk dat vooral voor dezelaatstef'aseveelmenselijke '
energie wordt gebruikt. dit is één van de oonseklienties:van.eeIl.:hoog::/ ' .. '
informatieniveauz een dergelijk produotieproces isa.rbeidfd.p.t~insief'.':-'- ..ë',:~·:X::;:
de enige niet-menselijke energievorm die o,ok aandeze'::voorliäa.rde~.·:'.:;;""·):""; .
~ldoet (afbreekbaarhei~ en verplaa-tsbaarheid van-hetaanwendï,.11gsPunt ) «':;>",(';'
J.B de eleotrische energJ.e...", ,:',:>"""'i;,~i

24 het bezit van "maohinesdie "ruwe energie 11 in eenrotati~;,~f,;~:::t~äri1:ll~i;:i.E3/";';';
kunnen omzetten is reeds .. lang vóór" deindÜstriële1'evo:J,ti~i~::ç.~,,~e:it~0;';'\
lijke bron van rijkdom voor dekapitaliBt.,dezeomzetters'J~eza't;;hï,.j:::'//

~~. ;5lle..y.!~~PJ.- yan grondt·:, sla'\'ln1";O:::trekdieren, zijlsoh~peIl' :idn~o~~nà"o~',
wa.terraderen. in de 11de eeuw gold ·bijvoorbeeld.cie:;'bezi:t"t,t3r'~yt:ltl';:;
ti1/64 windmolent'-aandeel in' de.zaanStreèkal'B,;eell'':;vermog9na~;ln~n;::"".,.,;

.,
, .. ". '···-:_'-s:-.:.· ..-: ....

..-------:-----_...-:o-.-..._.c.c.-_',...:.....~-.~:-:.~., ~'. .;..;.:..~.::...;:.;.;:.....',.:;.:.;"'~" •.··:,···.;·,":::~;:=:-;f~~'~;~:~~ ,
~ • ! ••'
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25 door het ter besohikking komen van eleotrische energie heeft de
kapitalisering van informatie-intensieve arbeid een enorme vlucht
genomen. v66rdien kon de toepassing van meohanisohe servo-meoha
nismen tot op zekere hoogte oudere ambaohten ontsoholen, ander
soortige soholing kwam daarvoor in de plaats: het leren aan--·en
uitsohakelen van energieän op versohillende plaatsen en tijden
van het product in wording. de eleotrische energie eohter verving
door haar zeldzaam hoge reguleerbaarheid niet, alleen de meohanische
servo-mechanismen of breidde hun toepassingsgebied uit, maar ook
maakte zij het mogelijk programma's voor het aan- en uitschakelen
van energieën en het op vooraf vastgestelde, verschillende, plaat
sen aanwenden van deze energieän, op te nemen in het kapitaalgoed.

26 de output van goederen en diensten van een economisohe eenheid is
tot op zekere hoogte evenredig aan het gemiddelde energiegebruik:
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lianneer men vanuit de oorsprong een reohte lijn trekt naar de positie <
van de VS, dan vallen sommige landen boven,anderebSneden ,dielij:n.,·
deze spreiding kan men toeschrijven aan:verschilineopnomifllJh':D:iV~lLu,.
nadruk op zware industrie (seleotie en transformatie). of op di,ellsiien ,
(oombinatie en distributie) ende effioiëntievanenergiet:t'~llf3f'()1'1l1éf~if3
(de verhouding tussen nuttige en .verloren energie). . ·':r

27 de ontwikkeling en spreiding...• van···het .•industriële~t1e:rgi~'V137:b~~k,i;;êJ.'~::;'
verdringingsmeohanismen.tov .menselijke '. a:I"'beid:en ..•··intel1e".t,.d~.(,~êl.i:jk
matige verdeling van produotiefaotorenoverpopulatieen.l:lél..b:i.~att,de··
~sse1.li'erking tussen. energie en 1nforma.tie,vragen~rdf3rga~nd.~::-tlleo
tJ.sche studies dan. in ditkader,mogelijki13;' ' '. ,.' ..... ,'.: 'l.; ,



I··r·.
L·

. J .. ~

l:
: I .

i'

r·.

300
20

400
5 000
1 000
1 000
1 000

10 000

naaimachine
ventilator

haar~oger

liaSautomaat
strijkijzer
broodrooster
snelkookpan
bQiler

'i ..

fiET ENERGIEGEBRUIK IN DE WONI1K;

28 nat in de eoonomie met "oonsumptie" wordt aangeduid is vanuit
oeoologisoh geziohtspunt nog dikldjls "produotie": de metamor
fose van een habitat door zijn populatie, in dit geval voor
zover die in en om de woning plaats vindt. .
zo kan men boodsohappen doen, koken en verstellen respectievelijk
interpreteren als seleotie, transformatie en oombinatie.
deze vormen van produotie hebben als eigensohap dat zij niet op
enkele plaatsen geconcentreerd zijn, maar Over alle wuningen .
verspreid, dat zij geen homogeen produot voortbrengen, dat zij
direkt aansluiten op gerezen behoeften en zioh als gevolg daarvan
niet op een markt riohten zodat de eOonoom Ze niet tot zijn
begrip "productie" rekent.

29 de energie voor huishoudelijke arbeid is grotendeels liohamelijk,
aangevuld door een slectrisoh vermogen van oa 115 W (over het ge
hele jaar gemiddeld) per huishouden in de grote steden.
een aantal frekwent gebruikte huishoudelijke energie-omzetters
en hun globale vermogen zijn:

gloeilamp 50 W
radio 50
televisie 200

stofzuiger 400
wasmachine 300
oentrifuge 200
koffiemolen 150
koelkast 200
mixer 100

de bijdragen van deze apparaten tot het jaarverbruik zijn natuur
lijk afhankelijk van de frekwentie waarmee, ende tijdsduur waar
Over zij gebruikt 'HOrden en zeker niet evenredig .. met de hier .
genoemde vermogens. de laatste zes apparaten vertonen een hoog
energieverbruik omdat zij (oa) warmte produoeren~

) . . ,....,' ... :' e.'.... ~,: . ,:. ,':: ..

30 indien wij de verlmrming van een l-10ning ook tot de :metamorfose van-,
een habitat, tot de "huishoudelijke arbeid" rekenen,dan,isbfjvo'0r-
beeld de volgende berekening mogelijk (naer een voorbeeldinemmeJl).:'
een woning die bij -120 0 bui~entemperatuur op gemiddeld16°Cwor~t,;c',.:,
gehouden verliest 12,65. 10 H aan warmte, .. dit iseenmaximum.,-,·,",
een jaar telt 31,5 • 106 seo, daarvan wordt ca 23 ~ . 106 'sec ,gesto()kt:"
en uel op variabele hoogte. rekent men' dezevariatiêsomtot"een.':c';';'·;
continu maximum, dan komen deze 23 Ms variabel stokEin~ÎÏ1-'th~or~e:"'i,-'"

over~en met 6, 4Ms stoken o,P volle last~inpréL~tijk,ecb:te:r':'~t3t'81I!S~_~"-b\:';&:;
per Jaar wordt dus 12,65 • 103. 8 • 1DJoule- Jla100GJoo,.verst00lt.t,~:",;,::-:/,
aangezien een jaar 31,5 J.is telt' iè dat gemiddeld3"2"k'JP~r,~;segë:>ïia~:;::A:+),'?·"
ofweI 3, 2 kil ;: 3 200rf. '.. . .' .. ',,", ".;:o,',(>';A";,:,,:i:\o::}';o-:E::;}",';::)"
één gigajoule gas kostoa drie gulden,oéén',GJ:elfJè'tri.~i~~;t;:.g.a?cle;::t~~o:',;:;
gulden. voor de productie van warmte is geen hoog-regw.eerbare\' ° 0"" ..••

energie noodzakelijk zoals bij mecha.nisohe werkZaamheden~',c~9~,at_.IIle.ll.,
voor verwarming gas kiest~" _, ,0::', .',:' ·····.,:·,',,,,'.•:'~c,,' :"~,::>~(~."-,:lE' ..~"

,...' .,;.,<~~ ;....:.:; ':: ·~·.;~<~i/;:: .:~~-."

• I ;,':" .•"., .. ' : .."'< ~~;;: :."

~---:-----~---_-.:..._-_._ .... ,... _--,----,



DE VERDELING VA1~ ENERGIE

31 in de menselijke populatie zijn kla~sen te onerscheiden die
in verschillende mate kunnen beschikken over energie.
dit is afhankelijk van de aard en de hoeveelheid energie
omzetters (kapitaal) die door de leden van deze klassen
l;orden beheerd.

:; ; ..

,,'. ,~

...' :''-~>,~,',,;-~:, ' ....: ':'r"

32 de ruimtelijke spreiding van de energie-omzet over bet aard
oppervlak is te registreren met infrarood-fotografie.
aangezien echter de energieomzet die op een plaats wordt ge
registreerd beslist niet aan de plaatselijke bevolking ten
goêde hoeft te komen doordat zij 6f in produoten wordt ver
werkt die op heel andere plaatsen bun nut zullen a~werpen,

óf omdat de omgezette energie met een variabele, een zeer
lage of in het geheel geen effioiëntie aan menselijke behoef
ten voldoet (een kampvuur, een vulkaanuitbarsting), levert
deze registratie geen betrouwbare gegevens omtrent de verde
ling van energie over de populatie.

33 een energievorm die steeds met de hoogst mogelijke e~ficiijntie

aan de bevolking ter plaatse ten goede komt is deeleotrische
energie die door gezinshuishoudens wordt betrokken van de
gemeentelijke energiebedrijven.

in het navolgende is nagegaan hoe de spreiding is van bet
gemiddelde electrioiteitsverbruikper aansluiting over de
wijken die door de energiebedrijven van den haag, utreoht en
amsterdam worden onderschetden. (fig 10 - 15)

alleen het energiebedrijf van den haag stelde oijfers beschikbaar
die uitsluitend"~ 'Woonhuizen betreffen. de "kleinverbruikers" lraar-··
op de oijfers van utrecht en amsterdam betrelCking hebben kUnnen
ook winkels en kleine bedrijven zijn.

bet amsterdamse energiebedrijf stelde cijfers ter besohikking
over een aantal jaren zodat de veranderingen in de spreiding
konden 'Worden bestudeerd (fig 16 en 11). hieruit blijkt,da.t
wijken in wording zeer lage of zeer hoge verbruikscijfers geven
die met voorzichtigheid g~interpreteerdmoetenworde;n omdat/zij .
llëiarSChij~ijk te~hirl.sche( oorzaken hebben..... ......•'. . ... :,,' . '.;'
het energJ.everbruik dat per rijk Over eenjaarhee~t'pla.a.ts.gehad"

is omgerekend tot het gem1:d,deld verbruik per .aansiuit:i.ngper>i' .•.." i

seconde zodat het in watts kon worden uitgech-ukt.de'wijken.:~ijn,:'·~:, ,
op volgorde van dat gemiddeld Varmógen (van laagnàar'h()()gr·g~"'·~':f,:,c,··".

~:~;~~~ti::~e~~~~irnv:~~e~:~:v~a~:~g:~l~'::~~~i~~eh~~,,~~:S;;::~),';~';:~t'i
echter de ldjken in grootte sterk yersohillën,i.svá,r"t~a.J;"il.i-e;:tT!",:"",-Y~'
het aantal wijken, doch het aanta~ aansluitingen da.t 'in wijken :V13.'~,', ,
de aangegeven klasse ligt (ongeacht de eventuele inwendige"fre-. _,':.,

.::~:~=::~:i::t~::::::;Er~:~~~~2i~~~i~i~;::~~'\"!
eoologisoh. onderzoek naar, bergepsniyeau< (fig'19,~'::;rià8.Jt,:c.c)r:fi,fE.1,:~·"~.~f~:.;'i;'<
kring midden utreoht, .eerimigratieoridèrzoëk,-~i.g;.gp":,:.;~~j:~!1-;me~.~+~
dorp gastelaare en· beek"eo~~og~scbe:'~i.:ff~~~l,li;;~i;fä'EÈc?,,~rt~~:.1,~~~c:fi~,r~8.D1?
of - inbetgèval' van den:haag' __:D1et"Bt'embu'eui_telagen:~~~;~~;::~Fi,t91Q;,
~~g~~: dn:rj~~;);s Ui~;:d~;,~a'~se;;~o'~~~~;~,g'~,d\,~~93?P,;~:o-"-''i-""""'; 'esti-'

."-:-~---_"":""_-----:-'-:-
~ - , " ~
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ELEKTRICITEITSGEBRUIK lfOONHUISTARIEF t S-GRAVENHAGE 1971

1 2 3 4 1 2 3 4

16 2 312 4,16 132 27A 4 924, 5,15 163
21 3 433 4,17 132 40 3 070 5,17 164
17 3 315 4,24 134 49 3 667 5,24 166
18 3 740 4,27 135 50 1 570 5,35 169
68 3 519 4,33 137 29 6 115 5,38 171
11 3 184 4,36 139 34 2·900 5,40 171
19 3 978 4,40 140 67A 6 375 5,41 171
25 2 577 4,40 140 38 3 179 5,41 111
22B 6 521 4,42 140 36 2 130 5,44 111
14 5 080 4,42 140 61B 4 017 5,45 172. ,'"

12 3 368 4,40 142 48 3 941 5,51 116
27B 8 242 4,51 143 32 3 757 5,67 100
88 6 746 4,53 143 42 1 165 5,67 1-'80
20 3 027 4,60 146 3~ 4 917 5,76 182
22A 4 330 4,70 149 43 725 5,78 183
26 7 235 4,72 149 28 5 640 5,82 . 186
23 2 871 4,76 151 44 1 822 5,89 186
24 2 145 4,78 151 33 2 281 6,36 201
13 3 410 4,74 152 45 3 572 6,40 ·.202
31 3 571 4,83 153 46 4 127 6,62 209
30 3 390 4,88 155 39 4 345 6,70 212
15 2 948 4,88 -ffi- 47 4 081 7,01 ·222 .
35 3 456 5,13 41 2 092 7;21 228

1 wijknummer volgens GEB-indeling
2 aantal aansluitingen

(109J = 278 k~1h) per aansluitingen per jaar3 verkochte energie in GJ
4 gemiddeld vermogen in W (J/s) per aansluiting over het gehele jaar
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ELEKTRICITEITSVERBRUIK KLEINVERBRUIKERSTARIEF UTRECHT 1911

AANrAL AANSLUITINGEN PER liIJKKLASSE
(naar bet gemiddeld vermogen per aansluiting
in een wijk)

bij een klassebreedte van 20W

to 000

1 2 3 4 1 2 3- 4--

5 11 561 5,15 182 6 11 137 6,80 216
8 10 114 5,85 186 td 3 312 6,90 ..?19 ..

zl 4 030 5,90 181 3 12 119 7,25 230
2 12 915 6,00 190 4 11 446 1,35 233
7 11 014 6,05 .192 . 1 8 006 13,55 430
9 10 490 6,65 211
voor verklaring zie tabel elektriciteitsgebruik 's=Graverihage 19 ( I
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ELEKTRICITEITSGEBRUIK KLEINVERBRUIKERS AlrISTERDAM T96Q

1 2 3 4 1 2 3 4

70 3 08-ë (0,65 74) 60 3 844 1,29 148
69 2 537~ (0,71 81) 55 _,_ -" 3 947 1,33 152
67 4 904 0,83 95 41 )': 'l'; 4 366 1,35 154
48 3 733!! 0,90 103 20 5 440 1,36 155
68 5 663 (0,90 103) 26 3 866 1,42 162
65 6 557 0,91 105 *'-.0 2 308 1,43 163
63 2 073 0,95 109 22 3 789 1,45 166
66 4 436 0,95 109 64 573 1,45 166
18 5 789 0,96 110 29 5 315 1,46 167
51 2 347 0,98 112 49 4 530 1,48 169

43 1 669 0,99 113 11 4 841 1,51 172
15 5 631 1,01 115 17 5 577 1,51 173
53 3 783 1,04 119 52 ..4 259._J.,53 ____.__175. -
16 5 560 1,06 121 7 5 967 1,56 178
30 3 418 1,07 122 6 5 022 1,58 181
50 5 506 1,08 124 34 6 143 1,58 181
54 5 014 1,12 128 10 4 505 1,66 190
39R'fl 1 230 1,14 130 38 6 647 1,67 191
19 6 252 1,15 131 ;j4t,. 2 332 1,69 194
32 2 517 1,15 132 9 3 791 1,76 202

25 3 866 1,16 133 62 4 987 1,82 208
44 2 192 1,16 133 23 5 181 1,91 218
33 4 516 1,17 134 ' 35 4 359 1,91 218
47 4 756 1,17 134 21 4 960 1,96 224,
56 3 257 1,17 134 27 4 201 2,01 230
31 5 932 1,18 135 1 4 116 2,11 241
12 5 167 1,19 136 45 778 2,38 272
46 2 804 1,19 136 '-;4 4 889 2,43 278
36 6 639 1,20 137 13 4 067 2,63 300.
57 5 066 1,20 137 28 4 865 2,65 303

("".
61 4 280 1,20 137 24 4 482 2,74 31l.1
58 4 303 1,21 138 5 3 872 2,99 342
14 5 173 1,22 139 3 1162 3,19 365
37 4 747 1,24 142 8 2 364 3,48 399
59 6 067 1,29 148
% deze aantallen zijn in de loop van het jaar

dat een berekening van het gemiddeld gebruik per
zinloos is. 6

3 verkochte energie in 1.!Hh (.10lfh = 3 6 GJ)..... voor ovez·ige verklaring zie tabel
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36 de industriële revolutie li'ordt gekenmerkt door de onttd.kkeling
van machines die onbezielde chemische of fysisohe energie kunnen
omzetten in voor het produotieprooes relevante arbeid (meesta.l
rotatie of translatie). hierdoor ,rordi het productieproc6sonaf....
hankelijk van de toevallige aanwezigheid van ,dndo:fstromend
uater en de vermoeidheid van slaven of trekdieren. de arbéid':>'·
werd continu en van situering minder afhankelijk; de bediening;' .~ .•. ""';'::",
der machines lfaS mogelijk van de vroege ochtend. tot,de,latè-',ii ,.....••.•.............. ,•. i.. ,

avond, temeer daarniemre .transportmogelijkheden .deafzet',väil., .""
het massaprodukt verzekeren. ter plaatse van deze,afzetworc1.t,,~,"..,.:.;;;·.·f'·
het produot van ambachtsman of huisviijtdoodgeconcurr6erd:.'d~),~,'"":""':.;i,.,".;)'.·L.:.:;,.:::;
grossfamilie die in het agrarisch-ambachtelijk,bestel.'produc:ti~';";.l"/"\::"'~"-'_,.,'1"
eenheid liaS , valt uitéén,liet metnijverheid'aa.ngeVu1<lE3agra:r~~öh~/;;~,':;i;-;;··";-;;;';'"",.'
budget wordt thans ontoereikend,de jonge~en:trekken-rléla.i::de,~t~d~.....,...••• "
de industriäle re~olutie heeft deVdraclëerin8yari:hÖ-t:::ii~~i~d~-':'i~;'!~r'j;tt;:~~,~·"Z
een blijvende, herkenbare, ." traditionele r-UimtélijkEJ'/en"nlen~ê.l~.jke't:
omgeving ontbonden. de'uitbreiding~ri.transportIJi()g~!:iJlffi~c!~p.'i·ë.'

" .".' : ... ':-::", ',/:<,.:>~';-~ ".;~:~,'~;~: -.;. '':',.. ,
'"\-'" c":",':,\":

: - '.: :", '.' . 'l~: _ ,'; -:> .' ;:.<'~:'"_ :.:~'~:,~..: :.~-.:;: :-~'_.-,,-- -.,
. '. ":; .:: ._. ~:~:.,./::-:<:.

.. . ", ":_'-~- -' --':-; .: ~ ~ '~';",

',: ~ . '.. " ". :.;::::_~:;.::. .-;~ . ·;_.';.~i:···
.... , ," ' ·:,'·'·;;"i'·':,."·:,

..- -.. ," , ..~ ._.,~ ..!':".'. ::.·,.;,-~:~.~,5>.!:;,::::·;··:

DE SOCIALE CONSEKWENI'IES VAN DE TOEPASSI1l: VAN ABIOTISCHE ENERGIE

34 de sociale consekwenties van de onder 6 genoemde bevolkings
concentraties die vooral door de toepassing van ~os8iele brand-
stoffen in het transport mogelijk 'tferden, zijn ongekend.::-:;i
zo gedraagt een geoonoentreerde populatie zioh heel anders dan
een gespreide. bij een geooncentreerde populatie is de kans op
een ontmoeting groter dan in een gespreide, deze ~ontacten zijn ;",:/
daardoor vluchtiger, de intensiteit en veelzijdigheid der ver
wachtingen neemt af, de relaties worden monofunotioneler, zake
lijker. een verscheidenheid aan normen en waarden wordt aan
elkaar blootgesteld, relativering, nivellering en evt anomie
zijn het gevolg, geruggesteund door individuele mobiliteit en
keuzevrijheid. .
ter compensatie van dit gebeuren ont~{elt zioh binnen de muren
van de lroning een tegengesteld proces. in zijn privégebied kan
de stedeling relaties ontwikkelen die gekenmerkt worden door
multifunctionaliteit en intense verwaohtingen die op ziohtot
spanningen kunnen leiden.

35 de toegenomen individuele mobiliteit biedt alternatieven voor de
relaties in de direkte omgeving zodat de territoriale basis van
sociale relaties aan belang inboette. de grondslag van menselijke
identiteit is hiermee aangetast: naam en adres, afkomst en her
komst, de populatie en de habitat waaruit men voortkomt.
de instabiliteit van zijn plaats in tijd en ruimte (afkomst en
herkomst) noodzaakt de industriäle mens zijn identiteit (herken
baarheid) elders te projekteren, en hij projekteert haar in .
oategoriaal (klasse) be'WUstzijn en persoonlijk eigendom (bezit,
een mobiel territorium; het dier bezét, de mens bezit).
het "behoren. tot" en het ffbeschikken over" is in een boger
abstractieniveau getransponeerd. de kooplust en dejaoht naar
status zouden verklaard kunnen worden uit een algemeneidenti
teitscrisis van de industriële mens.

37

"
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maakte het mogelijk de produotiefunotie los te maken van buis
en haard en te conoentreren in grote bedrijven, doelgerichte
organisaties waa.rvan de produotie vér uitging boven de beboefte
van de onmiddellijke omtrek van de fabriek, zodat een netwerk .
van schakels tussen fabriek en koper, de handelen de geldeoo
nomie de arbeider kon vervreemden van zijn prodüot. deze ver- .
vreemding schreed verder voort naarmate tussen arbeider en
product méér maohinerie k1mm te staan, méér energie werd omge
zet en de ontldkkeling van het produot in méér deeltaken werd
ui tééngelegd, zodat niemand meer van "zijn':produot" kon spreken.

36 het individu verlnerf zioh een ruimtelijke en sooiale mobiliteit
die hem losma~kte uit de bestaande verlmntsohapsbanden,reohten
zowel als pliohten, en die hem oonfronteerde met zoveel vreemde
voorbeelden dat waarden en normen niet meer voetstoots konden
worden ontleend aan de "grossfamilie".
echter tegenover de onafhankelijkheid van familie en buurt
ontstond een toenemende afhankelijkheid van de grote sociale
organisaties waarover de economische, religieuze,culturele en
educatieve functies alsmede verzekeringsfunctieswerden verdeeld.

39 door het enorme aanbod en de grote diversiteit van goedkope
massaproducten heeft het individu meer te kiezen, te rekenen en
te overwegen gekregen, hij is een ander type mens gei·rorden,met
meer alternatieven. bij zijn consumptie, en minder bij zijn pro-·
ductie. zijn "vrije keuze" geldt niet alleen de produoten die
hij zich kan verwerven, maar ,ook de sooiale contacten'die hij
verkiest, bijvoorbeeld een partner voor het leven. .

40 de arbeid daarentegen is dwingender en éénvormiger gaworden, de ..
door het gereedsohap gedicteerde handelingen waarin elke produc
tie kan n~rden uitééngelegd zijn niet meer in één hand verdeeld.
over de tijd, maar verdeeld over versohillende arbeiders die hUn'
prestige niet langer aan een kundigheid kunnen ontlenen die aan
het produot .valt af te lezen. .
door de conoentratie in ruimte en tijd is de arbeid uit het .maat~
schappelijk leven losgemaakt en is achter niet voor het publiek.
toegankelijke fabriekspoortenverdwenen. da.armee is" nietá.lJ.een'
de identiteit van het sociaal waarneembare ambaohtvernie:èigd, ..?·
maar ook heeft zich daarmee de praktijk van deproduoti~·.,enclE3i:~;:.:,:"'.
productieverhoudingen aan directe .sooialecóntroleont.trokk:e·n~·,·
doordat behalve deze sociale beperkingen bovendien·ë:le'ln:.36"'''gf3~~-;,.;:;..·~>~,... .'
noemde oecologisoh-energetische beperkingen ( rif3sëlva11ige·lli.nd j ,....,\' .

~~:~:~:re:~e:~:a::~~f::~g::~l::,·e:;~;:a.~:~h:~;~::~~~:~~:;;~\:·.cr}"{,~:'~\~;~lP,}?ti
grenzen van uitbuiting doorbroken... •. ...... •.•.....••. (. .' .' •.... •• , .•• :,:" .• '.,'.',,;;:>,'. ,.,.,..",.:~J'
door de ongecompliceerdheidvan'dehandelingenwas_'debiol()g~~Ól1l3.i:i::'':',i'.'

~:~::i:e~r~:J~a::i::rW~~i~:~~r't::il~;:[::~~~~,~~;~~~fï'îi;;;
passing van abiotische energievorm:enverzêkerde:~enEirgie::toevo.f3-r~\t:;ic'~~'cfi:
de .beperkingen voor een continubedrijf vali" Jié't··ko'st~a.r.e :~~pi:t~r:' ~t{,:·.~
doorbrak~, '. .. :,/.:.' ~.. ..: . ~'.' .' .. ":':~: ," ..' '.~

.:' ":.~;·i.::· .. : ..,!.:,; ":::'.!/<: ".,.':~:":::.j,:.:."

--''''1.--;'.-;'''-'. .

.. ,
. ,
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41 door een veelheid van industri~le huishoudelijke artikelen en
apparaten is het huishouden geen ambacht meer dat moet worden
aangeleerd en waarvoor een specifieke waardering bestaat.
door de soheiding van wonen en economisohe productie is de socia
le oontext van de huishouding alsmede zijn verwevenheid met
het totale economische gebeuren verdwenen. "zelfgemaakte" pro
ducten moeten het bijna zeker afleggen tegen de kwaliteit van
goedkope massaproducten die veel minder arbeid vergen.
vooral door de komst van de electris.che energie is de gespreide
vorm van productie die "huishouden'.' heet hebben zich binnen de
muren van de woning gelijksoortige processen van vervreemding
afgespeeld als de hiervoor beschrevene.

42 betreffende de verdeling van het energieverbruik, zoals die uit
de onderzochte ecologische patronen is gebleken, wil ik niet dan
na uitgebreide disoussies die naar aanleiding van deze scriptie
kunnen worden gevoerd, nadere uitspraken doen en conclusies trek
leen.

taeke de jong
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