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Voorwoord

Dit boek IS voortgekomen Uit problemen In een planvormlngspraknJk waarbij ontwerpers en onderzoekers langs elkaar heen praten omdat ZIJ andere denk- en taal wegen bewandelen De schrIjVer IS een stedebouwkundig ontwerper
die geen genoegcn neemt met dIe gespleten praknJk HIJ verwIJdert zich van zIJn debatterende collega's en volgt de weg
terug tot het punt waar belde wegen ulteenglngCll Vanuit
dit punt hJken nog andere wegen begaanbaar
HIJ ontmoet er bovcndlen de vakfilosoof.
Ook de filosoof neemt In zIJn onderzoek geen genoegen met
voortgaan op de bekende weg. Ook deze gaat terug naar de
vragen die men 111 de haast van de voonlltgang hnks heeft laten hggen Emgsz1I1s paradoxaal hgt filo ofi che voorUItgang JUiSt op dIe weg terug: het gaat met om voortbouwen
op het bekende, maar om vragen naar de vooronderstelhngen van dit schijnbaar vanzelfsprekende.
Het filo ofi ch onderzoek ontdekt daarbij met wat er IS,
maar wat er nog met IS. De schrIjver bhJkt op zIJn weg terug
met alleen.
Om dit boek te kunnen lezen en begrIJpen, moeten er twee
drempels worden overschreden We moeten be'CfTen dat het
vanzelfsprekende In ons taalgebruik met zo vanzelfsprekend
IS al het hJkt Al we daarover heen zIJn, moeten we de teleurstelhng verwerken dat het laatste fundament er met IS en
dat er ook geen eerste definltles kunnen worden gegeven.
Als we eenmaal zover ZIJn, bhJkt dat er een enorme verhelderIng plaat gevonden heeft doordat de voorwaarden tap
voor stap werden onthuld.
7

Voor zover de schrijver zIJn eigen modernIsme parafraseert,

IS hij postmodern HIJ IS ook postmodern door zIJn grote nadruk op het verschil dat zo kenmerkend IS voor het postmoderne dlftèrentledenken. De band met dlalectl The filosofie IS
daarmee eveneens gegeven. Het gefixeerde eenheid denken,
het 'verstandsdenken' zoals Hegel het zou noemen. wordt
overwonnen. Anders dan Hegel CIlIll overeenstemmlllg met
het postmoderne denken. IS de schrijver wars van de grote
verhalen en houdt hIJ ZICh met beZig met de vraa~ naar de relatie van ons begrip van de werkehjkheld met die werkehjkheld zelf HIJ poneert geen absolute grond maar legt de onderllllge verbanden bloot en ~aat zodoende relativerend te
werk
De schrijver baseert Zich op onze Nederlandse taal, maar IS
daarmee zo fundamenteel beZIg, dat het met moeilijk moet
zIJn om deze zelfde problematiek lil en aan de hand van een
andere taal te behandelen. HIer bhjkt trouwens weer de karakteristieke aanpak van de schrlj\Tr: hij vertrekt van de eigen situatie om tot algemene lIlzIchten te komen De comb,natie van die twee zaken IS een van de belangrijkste kenmerken van echt filosofische aCtiViteit
Ik ben bhj dat Ik als vak filosoof en als nabije collega dit filosoferen heb meegemaakt en Ik wens de lezer deze zelfde ervaring toe
prof dr W1I11 van Dooren,
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Het leven voorziet JO emones d,e onze emge J,i.LJI'f<'I tot handelen "armen. Mensen kunnen zICh echter naast hct hler-cnnu-zljndc zodanIge ontkennende voorstelllllgen maken van
een met-hler-cn-nu-zljnde dat hun handelcn alleen al daardoor rlchnng (bcU'f<'gredfll) kan krijgen
Beweegrcdcnen zIJn gericht op met-zIjnde mogelijke,
waarschIjnlijke of wenselijke toekomsten'

mogelijke toekomslen

(ontwerpen)

/
waarschijnlijke loekomslen

wenselijke toekomsten

1\

voorspellen)

(wtllen)

ZIJ lelden re pecnevehjk tot de fundamenteel \'Crschtllcnde
taalspelen van het kunnen, kennen en kIezen'.
.\10,~di}kr toekoll/srfll kunnen met worden voorspeld voor
zover ZIJ met JO cmge causahten waarschljnhjk zIJn: deze toc1
konlsccn nlOC[CIl \vordcn otl(u'orpl'1J Het ortW'OPftl SOlllt de
9

techl11che voorwaarden' op waardoor lets mogelIjk IS (bes/ûûllSvoorlt'ûûrdfll). Het mogelIjke IS zelf voorwaarde voor
het waarschIJnlIJke.
Het begnp '(techl1lsche) voorwaarde' verschIlt van de begnppen 'oorzaak' en 'ImplIcatie' doordat een voorwaarde
l11et een waar chlJnlIJk gevolg of logIsche consequentie
heeft, maar alleen lets mogelIjk maakt.
Als een fundenng voorwaarde IS voor een gebouw, ImplIceert of veroorzaakt een fundenng nog geen gebouw. Daarmee IS het begnp 'voorwaarde' een voor het ontwerpend
denken centraal begnp.
Het denken 111 voorwaarden IS de gemeenschappelIjke
wortel van het ontwerpen en het zoeken naar causale verbanden (onderzoeken 111 engere Z1l1)'
Zoals het begnp 'waarschIjnlIJk' gekoppeld IS aan causalIteIt,
zo I' het begnp 'mogelIJk' gekoppeld aan voorwaardelIJkheId VoorwaardelIjkheId IS de grondslag van het tractaat.
Als Ik B l11et kan voorstellen zonder A, maar A wel zonder
B. dan I' A voorwaarde voor B. Met d,t SImpele recept worden ca. 200 begnppen zoals verzamelIng, vanabele, legenda,
toeval, wanorde. verband. structuur. afzonderlIJkheld, selectIe 111 volgorde van voorwaardelIjkheId geplaat t.
~omnllge toekomsten kan men voorspellen, andere moet
men ontwerpen. D,t le,dt tot twee groepen methoden. twee
beroepsgroepen, twee taal pelen d,e ZICh respectievelIjk op
het kennen en kunnen, het waarschIjnlIjke en het mogelIJke
nchten.
D,t tranaat zoekt gemeenschappelIjke grondslagen voor
het ontwerpen enerZIjds en het klaSSIek wetenschappelIjk
verklarende, voorspellende en probleemsIgnalerende onderzoek anderZIjds De noodzaak daartoe UIt ZIch het meest I11Jpend 111 het stedebouwkundIg, ecologIsch, arch,tenol11sch
en 1I1dusrneel ontwerpen.
Dc' ontwerpers hebben 111 hun werk moeIte met het causalIteltSbegnp Als men een ontwerp op grond van causale verbanden zou kunnen voorspellen IS het Immers geen ontwerp
nH..'cr
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Ontwerpen veroorzaken bovend,en met altud een een bepaalde toekomst, een bepaalde belevmg or een bepaald gebruIk, ZIJ maken deze slechts mogeluk
Het tractaat doet nu et:n tap terug ten aanZien van causaliteit
m het bredere terrem van de voorwaardelijkheId Het schetst
biJ voorbt:e1d ook de met-causale ImplicIete voorwaardcn
van de causaliteit zelr
Het tractaat - en dat I ongebrUIkelijk - geert nauwdlJks defimtles van dt:ze bt:gnppen, maar somt pt:r begnp skchts
voorwaarden voor een ddimtle op. Het laat dus et:n grott:
vnJht:ld tOn tlmuleerc daardoor de cxp)oratlt: van het mogeliJke. Daarmee komen grondslagen "oor de technISche weten chappen, dt: wereld van de ultvmdmgen, apparaten, het
ontwerpen en bouwen aan het daglicht.
Door ook de voorondt:r tellingen van de causaliteit te onderzoeken, betreedt men een nOOit erg systematisch m kaart gebracht terrem van klaSSieke ontwerpvraagstukken, het terrem van de 'mogelijke werelden'. Daar ontdekt men onverwachts de voetsporen van Lelbmz, Wmgenstem, Plaget.
Dt:rnda en Hmtlkka Het IS denkbaar dat daarmee zowel de
kunsth,stone als de wetenschappelijke methode haar voordeel kan doen
In stellmg I I Ó wordt dan ook het exaete kennen vergeleken met het poëtISche kennen. Uit deze vergellJkmg blijkt
zonneklaar dat exact kennen poëtisch kennen vooronderstelt.
Wetenschap vooronderstelt dus poëzie, met omgekeerd
De meeste bestaansvoorwaarden die kunnen worden gdormulet:rd zIJn zelf ook gebonden aan onderliggende voorwaarden voor hun bestaan. Daardoor ontstaat et:n rangorde
van bestaansvoorwaarden d,t: ergens een begm moet hebben
Zo heb Ik dders (1972, 197.) uiteengezet dat men Biotische verschijn den met kan denken zonder Abiotische verschiJnselen, maar wel omgekeerd. Vervolgens kan men
geen Conet:pten or Cultuur (de verzameling \'an collectieve
I I

conccptcn) dcnkcn zonder een BlOtlschc drager, maar wel
omgekecrd (AB -model).

abiotisch verschijnselen

A

biotische verschijnselen

B

concepluele verschIjnselen

In dczc vcrhandellllg beschrIJf ik alleen cnkelc ablousche' bestaan voorwaarden in detaIl Zonder dezc voorwaarden zIJn
Immer. ook gecn bIotische en conceptuele vcrschlJnselen
voorstelbaar'
Ik dcnk een mal1ler gevonden te hebben waarop bestaansvoorwaardcn zo kunnen worden geformuleerd dat ZIJ zowel
technologIsch als kentheoretisch betekel1ls hcbben'}
De merendeels gewoon-Nederlandse woorden dIe Ik h,er 111
voorwaardelIjke volgorde plaats en daarmec voor ontwcrp
en onderzoek voldoende 111 hun defintUerLlImte beperk, mogen mee tal zowel worden opgevat als betrokken op reëel
bUIten ons bestaande 'dlllgen' als 111 een mcer Ideahstlsche ZIl1
op denkbeelden '0.
In hct laatste geval kan het begnp 'voorwaarde' vervangen
worden door 'vooronderstelbng"'. Omdat hct mIJ onverschtlhg IS 111 welk van belde vanantcn mIJn lezcr over de wereld dcnkt, gcbrulk Ik beldc begnppcn door elkaar.
Ik zal bIJ dczc bcgnpsplaatsll1g tal van bekcnde tilosofische
problemcn passeren. Ik zal ze laten hggen wanneer hun behandchng voor een gemeenschappelIJke grondslag voor Ontwerp en onderzoek geen nut heeft. Ik zal ze echtcr l1Iet UIt de
weg gaan W,lIl11eer dat wel het geval IS Aldu ontstaat ook
een tilosofie van de techmek.
BIJ de begnpsplaatsll1g IS met 111 dc eerste plaats naar slUl12

tende ddillltles gestreefd, maar naar het sluItend formuleren
van vooronderstelhngen zonder welke het betreffende begnp met denkbaar IS
De kern van het betoog heeft de vorm \'an een tractaat, dat
elgenl~k los van de hmderhJke noren moet worden gelezen.
De noten vormen een tweede, mlllder hermetische tekst d,e
men afzonderhJk kJn lezen. Her zIJn toehchtlllgcn, losse opmerklIlgen, mogelIjke lIlterpretatles. ZIJ zIJn vr~bhJvender
dan het tractaat zelf. lopen soms op het betoog vooruit of gedragen zICh ronduit disSIdent Het zijn op"attlllgen waarmee
de lezer het oneens kan zIJn zonder de betreffende passage Uit
het tractaat te hoeven verwerpen.
Daarmee IS met gezegd dat het tractaat zelf onaantastbaar
IS Het heeft ontelbare verSIes gehad en zal er nog meer knJgen. De crItena van voorwaardehJkheld en bruIkbaarheId
maken de tekst controleerbaar en toegankelIjk voor kntlek.
Aan de ontwlkkellllg van de tekst hebben Wim van Dooren,
Jürgen Rosemann, Chns en Witte van Leeuwen, Kann Elema, L,d, GIielll, Ina Klaasen, Erik de Graaf. Ane Graafland,
Wiero Beek, JooP Doorman, Jos Louwe, arel Weeber en
Peter Struycken Inhoudelijk bIjdragen geleverd zonder medeverantwoordehJk te zIJn.
Peter Struycken maakte de afbeeldlllg en de kleuren van het
om lag. Jos Louwe (dIe mIJ begnJpt) maakte bIjna alle tekenmgen bIJ de tekst. Twee zIJn destijds door Jan I Juffener op
de RIJksplanologl che DIenst gemaakt. Esther Blom was
mIJn vroedvrouw
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Zal/der I'asehil kan niets wotden waargenomen' of
waargemaakt'J, zonder het begrIp 'verschIl' nIets gekozcn of gedacht
VcrschIl kan dus ook mct wordcn gcdefinlccrd •

1 I

Elk ander begrIp dan 'verschil' voorondcr telt verchll
Het formuleren van een stand van zakcn cn dc bcgrIpsvormlllg daarover vooronderstellen vcr 'chll met dc
rest
Wat Iemand op cnlg tijdstip m gedachten heeft ("0"'u't'rp) \Trschllt van elk ander voorwcrp en van allcs
waarop hct eventueel betrekkmg hecft.
Alles verschilt.

1.2

'Verschil' dwmgt tot erkennmg en tcgehJk ontkcnnlng" van ccn voorwerp op de plaats en 'ofhct tiJd 'tip
(PUI/I) waar het emdlgt.
Erkennmg en ontkenning, waar cn nlct waar krIjgen
pa betckenlS bulten dit punt met een bewustZijn van
dIt punt '" .

1.3

Met hct begrIp 'verschil' wordt het mogelijk '''l'rse/I//",
!'erse/I//' (!'onolle) te denken, biJ voorbeeld 'meer' en
'mmder' verschil dan een wIllekeurIg verschil" liet
versch,l tussen 'meer' en 'mmder' als vcrsch,llende
soorten versch,l wordt gegeven aan de hand van de
volgende redencnng (Ross Ashby, 19\2, uitgewerkt
door Van Lceuwen, 1966, 1971)
Een gegeven vcr chll kan altijd meer vcrschIllend \Vorden gedacht, maar niet altijd mmder verschillend. Indien cen vcr ch,l nlct mlJldcr verschillend kan worden
gcdacht dan een gcgcvcn verschil, noemcn WIJ mllldcr
versch,l '.~""/khfld' (de 'nulwaardc' van vcrschIl),

15

I 4

I Icl mmsle versch,1 dal wIJ willen ofkunnen" waarnemen, begnJpen of weergeven, en nog JllISI meI meI
'gelIJkheId' aandUIden, wordl verder de 'korrel' van de
waarnemIng, van hel begnp of van de weergave genoemd,

I)

GelijkheId m verschil" (l',.r~dllk/ll,~s~r(111d, «llf~(1rte,
'<lOrr) maakl v'ergeliJken, c1asstficeren en kiezen mogeliJk
Rood en rond kunnen WIJ meI vergelIJken (biJ voorbeeld 'roder dan rond') wegens gebrek aan gelijkheId
In hel verschIlDeze onmogelijkheid bewIJsl hel beSlaan van a pnon
vergdlJkIngsgronden (de calegoneën van Kam) waarIn onze belevmgen op grond van hun vergehJkbaarhCld denkbaar worden- ,
Een bd"l'/II,~ kan naa I onmIddellijke waarnemIng ook
hennnenngen, cm olIes enlof beweegredenen (en·arill~ ') omvallen,
ZIJ worden meI elkaar vergeleken \

I Ó

RedllClle IS hel aanbrengen van gelijkheid In verschillen
behoeve van ons denken" Hel aanbrengen of herkennen van gehJkheld In verschil reduceer! bIJ voorbeeld
hel verschil m de Indrukken die de zes ZInlUIgen ons
geven hoewel wij de srand van zaken vanul! deze ZInIUlgen als 'geliJk' WIllen beoordelen (biJ voorbeeld op
grond van gehJkheld van plaals en lIJdslIp), Deze reduclIe noem I Plagel (194Ó) '(l//apr"

I 7

Een "'<l,lrtlfllllllg IS hel bll1nenkomen van een belev'Ing
111 ons denken (/Ildn/k, /lIIp rrs, i,.) die gelIJkheId van
plaals en lIJdslIP vooronderslelI -,
Plaals enlof lIJdslIP (pum) I' een vergehJkll1gsgrond
oll1dat WIJ van l'frsfhil I'IW plddt.. nl/(~r tIjdstip kunnen
spreken als een bijzondere soor! vllschll'
Dezl' gehjkheld 111 verschil maakIons opmerkzaam
v'oor verschillen anders dan die nn pla,l!s enlof IIJdsOP' I'tTschillol part l1urd .

I

WIJ kunnen ,lechts een beperkt aantal verschtllen tegelIJkertiJd In gedachten hebben.
Wanneer W~ meer versch,llen In gedachten wIllen nemen, kunnen WIJ de korrel vergroten
Daarmee reduceren we het aantal ,'erschIllende VCtschtllen door gelIjkheId lil ver,chtl aan te brengen'O
Deze reductie kan worden aangeduId met sciJaa/rrcillclil'

1.9

SchaalreductIe kan oordelen omkeren (sc/wa/I'erl'a/Slll,~)
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•

"verschil"
"geliJkheId"

Deze stand van zaken rechtvaardIgt een schIjnbaar
contradICtoIre LIltspraak zoals 'verchIl 11I gelIJkheId'

l.IO Voorwerpen kunnen verschJllen "an plaats enloftlJdStip (onderlinge ,llj/allti) en overIgens gel~k ZIJn, z~
kunnen echter met verschtllen ah ZIJ lil plaats en tiJdStip gelIjk zIJn ZIJ zIJn daardoor Immers Identiek)
Versch,l ,'an aard vooronderstelt vCtschtl van plaats
mlof tiJd.
Het mlllste ,'erschtllS versehtl van plaats enlof tiJd
Aan elk versehtl kan door ons In gedachten versehtl
worden toegevoegd (ollderschelti)
Het uitgaan van een beleVing UIt ons denken (lIitdYllkklll~, expreme) vooronderstelt onderscheId u
17

I I I VerschIllende voorwerpen kunnen WIJ Uit eigen bewegmg een verschIllende plaats geven meen l/oors/el/lllg"Een voorstellmg bestaat du l1Iet lil de zm dat ZIJ kan
worden waargenomen voordat ZIJ I uitgedrukt.
De ultdrukkmg van zo'n VOOt tellmg lil een document
of ander medIUm IS een schellla '
Een ol/lwerp IS een schema dat waargemaakt zou kunnen worden.
Een ontwerp kan daarmee l1Iet alleen een voorstelling,
maar ook een <'oors/el zIJn.
I
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Als verschillende voorwerpen m el1lg opzIcht mmder
van elkaar versch,llen dan een wIllekeUrIg verschIl (het
'wtfrJll/lI'), dan noemen WIJ deze relaneve gelIjkheId en
de voorwerpen dIe daarIn overeenstemmen '<''''::allle/II/,~' Als voorwerpen In een verzamelmg bovendien
naar een tweede criterIum mmder van elkaar verschillen, dan noemen we hun relaneve gelijkheId en de
voorwerpen dIe daarIn overeenstemmen deelt'frzallle/II/.~ .
Als elk voorwerp meen verzamelmg ten opZIChte van
een eventueel ander voorwerp een klemer verschil
heeft dan een gegeven korrel'· en deze belde ten opzIChte van een eventueel ander blllnen de verzamelmg
enzovoort, dan IS de verzamelIng 'aaleellS/'"teld'.

1.13

I•

Een <,ar/abele vooronderstelt een verzamelIng (eer te
CrIterIum, bIJ voorbeeld van v orwerpen met een
kleur) met deelverzamelIngen, l/"lardCII (geformuleerd
met een tweede CrIterIum, bIJ voorbeeld gele, oranje
en rode voorwerpen) dIe m hun onderlIng al of l1Iet
aaneensluitend verschIl een gelijkheid (derde cnterIum, biJ voorbeeld spectrale volgorde) vertonen'
Deze laatste gelIjkheid 'plaatst' de waarden m onze
voor telllllg. Deze plaatSlIl,~ kan woordelIjk (verbaal)".
aftelbaar (ordmaal). telbaar (gelijke mtervallen) of
meetbaar (ranonaal vanaf een nulwaarde) zIJn (Steven, 1946).

J. J 4

Een legCllda vooronderstelt een verzamelIng verschIllende verschJllen 19 In een voorstellIng die met uitsluItend van plaats verschIllen'o.
Een 1~~CIIda-eCIIllCld vooronderstelt een deelverzamelIng van de legenda waarbinnen het CrIterIum van de
deelverzamelIng alle andere versch,llen dan verschIl
van plaats verwaarloost (reductie)".
Een 'pwdlllg,toestalld vooronderstelt de verzamelIng
ver chllJcn van plaats van een legenda-eenheId 111 een
voorstellIng.
Patrooll vooronderstelt een geliJkheld'- 111 deze verzamelIng.
VO/I/I vooronderstelt een aaneensluitende spreIdIngstoestand.
COlltollr vooronderstelt de verzamelIng van punten"
waar de vorm van een aanslUItende ver ch,lIende legenda-eenheid verschJlt.
CompositIe vooronderstelt een gelIjkheId In de verschillen van plaats en aard van vormen".

I. J 5 VerschJlJcnde beweegredenen" lelden tot verschJllende reducties:
Taalspclcn.
CategOrieën.
Sectoren-

kunnen
mogclu k

kennen

klCzcn

waarschijnlijk

tcchl1lck

wetenschap

wenselijk
beMuur

Actlvlteiten-

omwerp

onderzoek

bcicld

Reducties naar
aard.
plaats cn/of tud

Je,,?t'f,da

I/ariabdfll

a,(!L'fldll

tolrrcmries

relaties

afsprakctl

Als de ontwerper de I~~ellda van zIJn tekemng vastlegt,
bIJ voorbeeld rood voor stedelijk gebied, geel voor
landbouw, blauw voor water, dan reduceert hiJ daarmee de varIatie bInnen het stedelIjk gebied, de landbouwen het water.
Als hIJ zIJn tekenIng 10 voor-on der-stelde legenda-eenheden ontwerpt"', kIest hiJ eerst globaal en later meer
precIcs hun lokatIc en vorm (sprcldmgstoestand).
19

Gedurende het ontwerpproces verkleInt hU de 'tl/CYcll/lJ<'s'- van het ontwerp ten behoeve van de ultvoerbaarhCld.
De onderzoeker reduceert de werkehjkheld In "drwbfIn'~ . 1l1Jar J1CCnH cr geC'n genoegen Incc dat een variabele elke wlllekeunge waarde kan aannemen.
HIJ zoekt naar rcldl'cs tussen de vanabelen om ze In
hun beweglllgsvnjheld'" te kunnen beperken teneInde
meer precIeze voorspellIngen <0 te kunnen doen.
De beleId maker reduceert de problemen tot enkele
a.~md,'punten en tracht consensus te bereIken \11 tJ(spra-

km
J

lil Kennen vooronderstelt vergeluken.

Exact kelllKn (bIJ voorbeeld geformuleerd \11 WIskundIge vergelIjkIllgen) IS kennen met mInder verschil \11
verschil" dan poëtIsch kennen.
Poëtisch kennen IS kennen met meer ver chlllende verschillen (aSSOCIatieS, parafrasen) dan exact kennen.
PoëZIe boort l1Ieuwe vergelljklllgsgronden aan.
Exact kennen vooronderstelt poëtisch kennen.
Wetenschap vooronderstelt poëZIe.
I. J 7 I 'crsc/II/1I1 .~cll(k"cid IS el'n 111 de exacte wetenschap geaccepteerde paradox: het hnkerhd van een vergehjklllg
wordt IInmers anders opgeschreven dan het rechterhd
en toch IS cr een gehjkheld
Er moet dus een verschil 111 gehjkheld zIJn
D,t \'erschll kunnen \\ U zelf aanbrengen om \'{'rschlllende kenl110menten met elkaar \11 overeenstemmlllg
te brengen of om ons kennen met de andere taalspelen
(kunnen, bezen) \11 overeenstemmlllg te brengen.
Belde leden hebben dus l1Iet een verschillende Inhoud,
maar een verschillende pragmatiek (WIJ kennen x en
willen y weten vanuit een handelmgsperspectlef, wij
kunnen x onaOlankelljk vanëren In een proef, y l11et).
I hermee bhjkt de tautologIe ZlllVOI.
2.0

•

I ·erallderlll.~ vooronderstelt een bijzonder soort verschIl.
VerschIl IS voorwaarde voor verandenng
Men kan zich Immers geen verandenng voorsrellen
zonder verschIl', wel verschIl zonder veranderIllg
(n",,,,e 'I).
,
Niet alles verandert' .

2

2.

I

TIJd vooronderstelt "ersciu/III verallderlllg.
Als de wijzerplaat van een klok met een WIjzer zou
meedraaien, zou men het voortschnJden van de tiJd
nIet aan dIe wijzer kunnen constateren p.

2.2

De nul waarde van verandenng IS dlilir.
Duur IS daarmee een bijzondere soort gehJkheld.
Theone I de formulenng van gehJkheden en duren In
een wereld van verschIllen en verandenngen ".
Ons handelen gaat Uit van gehJkheden en duren waann
verandenngen kunnen worden aangebracht"'.
Bewust handelen gaat Uit van theone.

2.3

Orde vooronderstelt ,~eIlJk/lCId 111 "e","derlllg.
Als x verandert en y verandert mee, dan zIJn x en y onderhng geordend"'. ZIJ hebben daarmee echter nog
geen verband De nulwaarde van orde IS "'allorde" .

2.4

Proces vooronderstelt dIlIIr lil

"er'lIIderlll,~ (voortdurende

\'eranderIng, traagheId). Er IS verschIl In proces.
De nul waarde van proces IS 10fl."t'
21

5

2.

Bc"'c.~"'.~ vooronderstelt duur In

verandenng van

plaats.
Beweging IS een soort proces.
Er IS versch,l In beweging. De nulwaarde van beweging I YIIst'
S(rOIlIl".~ vooronderstelt orde In beweging.

2

6

SchaalreductIe kan ook bIJ beweging en rust tot schaalvervalsIng lelden.

korrel
korrel

•

•

orde

wanorde

rUSt

beweging
ruS!

beweglng

liet begnp 'beweging' vooronderstelt de vaststelling
van een korrel.
De paradox van AchIlles en de schIldpad, evenals de
onwerkelIjkheld van fractals, komt voort uit vanatle
van de korrel In de voorstelling tIjdens de redenering
of het pro es van voorstellIng (schaalvervalsIng)
2

7

-"-

NatuurkundIge vergelIjkmgsgronden van beweging
ZIJ n
"'''''''<1(/(', de vergelIjking van verschIllen van plaats,
,,,"'held (SI t), een vergelljkmg van het verschIl van
plaats (s) met het tijdsverschIl (t) of
1'L'r-'lIe/l"'.~, een vergelIjkmg van snelheId met het tijdsverschIl (si t").
De \'ooronderstellIng van bewegmg, 'duur m \erandermg van plaats', Jaat echter meer dan alleen deze (natuurkundIge) definities van be\\'egmg toe"

2.8

Oriëntatie vooronderstelt een gelijkheId van plaats of
tiJd (orlëlJlatleplllll) In bewegIng.
adeY/lIg vooronderstelt een vermIndering. l'erll'l)derlllg een vermeerdering en olllioop een gelijkheId van afstand tot het oriëntatiepunt bIJ beweglllg.

bewegIng.

nadenng

oriëntatie:

Inwaarts

...,-'It'
•
1'''

verwijdering
uitwaarts

omloop
concenttisch

't,/l

f-

•

"'lI

•

Oriëntatiepunten zijn hIer:
,raderlllgspllllf. verU'ljderlllgspullr, Celllm//1.

Toekolllsr, ,/er/edell en hedell zIjn oriëntatiepunten In de
tiJd. I 'ol,~orde vooronderstelt orde In deze punten.

2.9

Rechtheid vooronderstelt omloop met een oriëntatiepunt op grotere afstand dan elke voorstelbare afstand
(I'erd UI Ijlip I111I).
Richtill.~ vooronderstelt een verdWIjnpunt als naderlngs- entof verwijderIngspunt.
TegetlgesrcldgerichrlJeld vooronderstelt gehJkheld In
richting en verschil In oriëntatiepunt
CelljkJleTlChlhe,d vooronderstelt gehJkheld In richtIng
en Orlent3t1epunt.
Loodrechrl,e.d vooronderstelt concentrische en 1Il- of
ultwaart e beweglllg met hetzelfde verdWIjnpunt

2. IQ

Een 1,,11 vooronderstelt een voorstelhng, namelIjk de
aaneenslUItende verzamehng voorgestelde punten"
van een beweglllg.
2)

De !lJn bestaat dus met m de

ZIIl

dat hl) kan worden

\vaargcnomcn,

I.:.en r<,kfll"'.~ van een !lJn IS het schema (I I I) van deze
voorstelllllg
Het {<'km,." van een !lJn IS het (bewegend) waarmaken
van dezl' tekenmg.
2.

I I Elke contour kan als omloop getekend worden omdat
dl' gelijkheId van afstand tot het centrum een (klcllle of
grote) korrel vooronderstelt:

0
cirkel
(I oriënlaue)

D
parallellogTam
(2onëntalles)

D
driehoek
(3 onenlalles)

3

I '",ba"d vooronderstelt duur In verandenng'"
.I/afmaa/ ( to/Ten, energIeën, SIgnalen) vooronder 'telt
een bijzondere soort verband'",

) I

Als WirrgensteIn (191~) zIJn Tra{(ûtlls begInt met:
'I Die Welt Ist alles, was der Fall ISt " dan richt hiJ ZICh
op alles wat met ons verband houdt"",
Alles hangt met alle samen alleen al doordat het met
ons verband houdt (het t'fWt' !'",baml)""
Er IS echter verschIl In verband'" (bIJ voorbeeld m de
mate van verbondenheid)
WIJ stellen op een gegeven plaats en tijdstip de klemste
maat van onze verbondenheId vast door over de '1'<'rcld' te spreken.
Wat bUiten deze wereld "gt, lIgt bulten onze belevmg
(de korrel van verbondenheId).
De nul waarde van verband IS tl"~c1",,,d('//lzf/(/.

).2

Als Wmgenstem vervolgt met:
'2. Was der Falllst, die Tatsache, ISt das lkstehen von
achverhalten " dan dUldt hiJ op verbanden die WIJ
naast het eerste verband kunnen beleven, waardoor ZIJ
J"'f worden

). 3

Ltl.~IC<1

vooronderstelt een gelijkheId In verband die fCiten denkbaar maakt. Met:
'). Das logIsche 13Ild der Tatsachen Ist der Gedanke "
bedoelt Wirrgenstem dat er gelijkheden zIJn In verschIllende feiten (kenreductIes) waan'an WIJ een voorstelhng kunnen maken door ze In een 'logISche tuunte'
(het logisch mogelIJke) te plaatsen.
In de logIsche ruImte IS plaats "oor waar en onwaar en
dus voor nlt:r-mcer-\vaar en nog-nlct-\\ aar

,

'

-)

WaarheId vooronderstelt het eerste verband, ol/waarheId IS de nul waarde van dit verband.
Het eerste verband leggen WIJ door waamelllCII" en
u'üa "'''û keil.
3.4

Al een volzin een werkwoord bevat, drukt hiJ een
verandenng (het werkwoord) Uit tussen ver chillende
durende voorwerpen (naamwoorden). De volzin IS
Zinvol als de veranderlllg In emg verband te plaatsen IS.
Alle verbanden tussen verschtllen en veranderingen
(waann begrepen hun nulwaard~n) zIJn In een taal Ultdrukbaar

35

Wanneer WIJ 'waarnemen' als nulwaarde van abstract
denken Zien, kan het volgende verband worden verondersreld'

variatie

o

--

gelijkheden verschillen
duren
veranderingen

onderscheid...

.. reductie

U

conceptuele variatie

0

--

waarnemIngen concepten
waannaklOgen concepties

wanorde/toeval

.

deductie

inductie

orde en proces (verband)

Verband IS een voorstelllllg en bestaat dus met In d,e
ZlIl dat het kan worden waargenomen anders dan als
uitdrukklllg (schema)
J 6

Er zIJn verschtiJende soorten voorstellingen
liet all<1/)'lJsc/le of s)'l/thfflsc/lt· voorstellIngsvermogen
kan orde ontdekken of aanbrengen.
Her (<ll/sah of 1//IlJërClld, voorstellIngs\'ermogen kan
processen herkennen of lil gang zetten
Het eerste ncht ZICh op \'erbanden In de (al of met
denkbeeldige) rUimte, het tweede op verbanden lil de

tiJd
26

"

De nulwaarde van het analytische. ynrhetlsche denken
IS het holistische denken, de nulwaarde van het causaal
denken I het synchrone denken.

ruimtelijk. conceptuele
o
variatie
holistisch
synthensch
analytisch

temporeel· conceptuele

o

variatie
__
synchroon
diachroon
causaal
initiërend

Een causaal verband (lI'erkillg) vooronderstelt een analytisch verband (saIllCII/wlIg).

3.7

<1l11f11/wlIlI (stn/CIllllr) vooronderstelt verschil In ver-

band, u.erklll.!I \'erandenng In verband.
Zo bestaat onze omgeVIng Uit aaneenslUitend gebonden voorwerpen (bergen, planten, grondgebonden
bouwmatenalcn In relatieve rust) en aaneenslUitend
ongebonden voorwerpen (lucht, water, energIe, gebrUiksvoorwerpen en mensen 111 relatieve beweg1l1g),
die elkaar wederzIjds aaneenslllltend doordnngen met
een kenmerkend verschil In (stallsch en dY'I<1III1sch) verband (bIJ voorbeeld architectonische massa en rUimte
en hun tussenwaarden zoals meubilair en mensen):

verband

ongebondenheid

27

Samen vormen ZIJ de truuuur van de gebouwde 0111gevmg
De algemene werkmg van structuur IS per defimue
vermeerdenng van duurzame orde en dus verl11l11denng van bewegmgsvnJheld
BC1N~"'.~_"'rii""id vooronderstelt toeval en wanorde,
lIet spel lI1corporeert zowel toeval (de dobbelsteen) en
wanorde (de toestand het bord) als de wIl van de speler
alsook de structuur van de spelregels.
BIJ somllllge spelregels vallen onzekerheden tegen elkaar weg, zodat het reultaat voorspelbaarder IS dan
het proces dat daartoe le,dt.
Een hUishouden ondervmdt na verhulzmg de werkll1g
van de meuwe structuur waann het IS opgenomen als
een verandenng m zIJn verbdnd
3'

WerktUIgen onënteren bewegll1gen (zoals het omzettm van druk m Impuls ofkracht):

~,......

1@i1Jî ·0

IlIIpuls en kr,u/Jt vooronderstellen een lCtl"i'UIlTrdf
14't'~",.~. druk nlct.

/"'-

De onëntaue en stab,lisatie \'an lI1waartse (druk), Ult\vaartse (trek) en concentnsche (moment) krachten IS
het terrem van de toegepaste mechamca
39

Zonder structuur heeft elk proces een u'",ns(iJlf"/'jkc
nchung. Zo wordt na elke mwaartse bewegmg (WIIw,lral'f) een ultwaartse bewegmg (dcwllwlfrallc) waarschlJnltJker, biJ voorbeeld vla de toestand van passage
of bots1I1g:

concenrraoe

~'Jt~

.

deconcentralie
.~

~/'

,. '" passage en/of botsIng "

.

~

oncentratle leIdt tot meer gelijkheId van plaats en dus
als zodal1lg tot meer orde. deconcentratie tot mlllder
orde.
Ind,en ZIch een toestand van opeenhopll1g. omlopende
of gerichte beweglllg stabiliseert 1 er sprake van structuur (bIJ voorbeeld krachtswerkll1g)
Zolang wij geen \'oorstelhng van deze structuur hebben beschouwen we deze toestanden als ollU'aarsclll}lI'
hik
3

10

Oorzaak vooronderstelt structuur, gt'''o/~ werkll1g.
Oorzaak en gevolg hebben geen vastgestelde volgorde:

oorzaak

---i~~

gevolg

oorzaak :;;;..i=:::J~ gevolg
oorzaak ....1 - - - gevolg

In de abIotische sfeer gaat men ervan UIt dat oorzaak
voorafgaat aan gevolg. In de blo tI. che sfeer bestaat een
kIp-eI-relatie. In culturele processen moet men ervan
uItgaan dat concepten omtrent het gevolg voorafkunnen gaan aan de oorzaak van een verandering (allll{/pa.
rie) .

3 I I Het begnp aantrekkende of ar, totende krach, vooronderstelt de voorstellIng van een 111waarts of uitwaarts
verband dat met kan worden waargenomen voordat
het IS uitgedrukt,
Wat zonder menselIjke ultdrukkll1g kan worden waargenomen zIJn concentrerende en deconcentrerende be\\'cgJngcn

Deze beweglllgen zouden dus ook als oorzaak van aantrekkende en afstotende 'krachten' kunnen worden gepostuleerd 111 plaats van als hun gevolg «llll,~fkffrdt'WI/"l/ltflt en antiCIpatie).
3.12. Zodra WIJ een oorzaak voor de ol1\\aar-ehIJnIIJkheld 111
een proces hebben vastgesteld (een structuur hebben
herkend). IS het proces bll1nen deze Structuur weer
waar-ehlJnlIJk geworden,

deconcentratie

concentralte

reconcentratte

liet Op Zichzelf onwaarschijnlIjke proces van reconcentratle wordt biJ voorbeeld waars hlJnlIJk door de
voorstellll1g van een met de afstand toenemend aantrekkende kracht of een omhullend ,'erband
J. IJ Determll1lStlsche structuren bestaJn mct omdat blllten
de korrel van onze voorstellIng (zowel naar het klcllle
Jls naJr het grote) per deiinltlc toeval en wanorde heerscn

BlI1nen onze voorstellIng heerst bovendIen (met een
knIpoog nJar Ryle). als WIJ dJt wIllen. onze WIl

30

AfzOlldcrlllg' , vooronderstelt ongebondenheId m verband (een deelul een groter geheel) en dus structuur.

4. I

Er IS verschIl In afzondenng.
De nulwaarde van afzondenng IS collt"",ïtell.
Contmuïteit vooronder telt aanccnslultcnde ongebondenhcId (. . .. ) of aaneenslUltcnd vcrband (
')

•

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

• • • • •

•

•
•

•
•

•

•
•

•

•
•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•
•

•
•

ongebondenheid

•

•
•

•

•

I I I
• • • • I • • I
• I • I • • I I I
• • • I • I I •
• • • • I • I I I
• I • • I I I I
I • • • • I I • I
•

•

•

I

• •

verloop

I I I I I I I I
I I I I I I I I
I I I I I I I I
I I I I I I I I
I I I I I I I I
I I I I I I I I
I I I I I I I I
verband

Verloop vooronderstelt contmuïteit mafzondering.
Bovenstaande tekenIng toont bIj verschillende korrels
zelfs afzondering in continuïteit in afzondenng:
(. I In I
I I I in. . ..
I I I I).
D,scollrlllllïreu voorondcrstelt cen klcmcr vcrloop dan
dc klcmstc korrel cn daardoor bIJ elkc korrel afzondcnng.
3I

4

2

Afzondering kan bestaan UIt een 1I1twaartse (/;c""<lI/I) of
mwaartse (/IO/Ie) ongebondenheid

afzondcnng

lichaam
•

•

•

holte

•

•

•

•

•

•

I I I I • •
• • I I I I 1 • •
• I I I I 1 I •
• • I I I I 1 • •
• • I I I 1 • •
•

•

•

ongebondenheid.

•

•

•

•

•

•

•

•

I I 1 1 I I 1 1
I I • • • , 1 I
1 • • • • • 1 I
I • , , , • • I
1 • • • • • 1 I
1 1 • • • • I I
I I I 1 1 I 1

,
,
,

ultwaans

Inwaarts

BIJ 1I1twaartse ongebondenheId hl'eft het afzonderlIjke
decimeer verband dan zIJn omge\'mg (.. 11. ). bIj inwaartse ongebondenheId IS dat omgekeerd (I/
ft).
De holte IS m het perspectief van een aantrekkende
krachtswerkmg mmder waarschlJnhJk -, dan het 1Ilhaam en op grote schaal mmder waarschijnlIjk dan op
kleme schaar'.

•

•

•

•

•

•

•

1 1 • • I 1 •
1 • •
•
• •
• I
• • 1 1 •
1. •
• 1 1 • •
• 1 1 • • I 1 .
•

veelheid

,,, , ,
, , ,, ,, ,,
, , ,,, ,
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

I I 1 1 • •
• • I I 1 I . •
• • I 1 I I • •
I • • •
•
• 1 1 I
1 I I • •
• •
•

•

,

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1

I 1

1
, • 1 1 • • 1
1 • •
• • 1
I 1 • • 1
•
•
, , I
1 • •
1 • • I
•
•
1 1 1 1 1 1 I 1

I I 1 1 1 I I 1
I I • • • • 1 1

,

1
• • • • 1 1 1
1 1 • • • • 1 1
1 I • • • · I I 1
1 1 • • • • I 1
I I I 1 1 1 I I

Dl h 11 \'oorolldrr'ltdt \·(.:rnll'Cn..knn~
, \"all Jfzondrrmg,
,
l'OUII.,!UI n:rnllndcnng:.
Hel geH)lg "Jn deze (be)wcrklllgcn " 1'<,<,lh"d en [,lI/hod,

4'

0/'''lJhl'JIJIJ~ vooronder'ldl

gelIJkhud, Jll pl.l.ll) en of
liJd "Jn JfzonderlIJkr eu)hedll) ',In gelIjke Oürt 1"0dlil ~ \"l' r,,- h,I
TemIdden )'dn Jndert' 'Oorten ntlell11ll1tn dJI ,lthJnkelIJk \"dn dl' korrel l'en homogene of helcrügènt' verdelIng

eenheid z"'art

opeenhoping
00
00000
0000000
00 • • 000
00 • • • 00
000 • • 00
0000000
00000

korrel
korrel

•

•

spreldmg
00
000.0
0.00000
00000.0
000.000
0.00000
00000.0
0.000

00

00

homogeen
heterogeen

heterogeen
homogeen

I "dt/tll H)orondcr'ldl delen lil Hr,ehillendt èenhedell, ,W'lll.,dlt'l \l'fCIlI~rn ult \cr chtlkndc..: ccnheden

4 (,

Olllll'lkkt/llJ~

voüronder>ldl Jfzondenng lil proce>_
De klu"'le èenheld \"dn ontwIkkelIng" een .~'''[,I/II['
IIIS.

(,Cbcllftl'111sscn kunnell m dl' flllllltc IU.ht dk.l.lr

r.""1) en üfln de ltJd nJ e1kJJr ("""I) pl.ul
Een '.ldmlll

111

(jhl-

vlllden
dl' ont\nkkc..:ll1lg H.loronder tcit cell

COn[lIlUl \"CfZJI11c..:hng lncd JJllccn IUHUh.k ~cbcllr
t(.: 11 1 SlIl. lcn hll~',mdccn (Ontlnll~ \lfZJnlchng: parallel
Jallccn..1UI[Clldc ge he..: II reeIl1s"'en.

.1.1

=

4· 7

Een stad,um kan door verloop van gebeurtelllssen
(o"<'~~al/.~) overgaan 111 een ander radium, een toestand
door rUimtehJk verloop van gebeurtelllssen (~retIS)
grenzen aan een andere toestand
Bil/dm en ol/Ibll/del/ vooronderstellen een overgang
naar respectievehJk meer ( -> ) en mll1der ( -> .. )
verband tussen toestanden, kal/l en :::IJde dienovereenkomstig een grens
Elke eenheId (hchaam ofholte) heeft JIl een tlchtJllg ten
mll1 te twee :::lIdm of kal/tm'

4.X

Oll/sll/l1l1/~ en IIlS11ll111/.~ vooronderstellen zowel JIl- als

uitwaarts afzonderIng alsmede concentrIsch continuïteit.

msluJlIng

omslulOng

• • • • • •
• • J J J J • •
• • I • • • I • •
• I • • • • J •
• • I • • , J • •
• • J I J I • •
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1 J J J J J J J
J I • • • • I J
J I • I J I • I
J • J I J I • J
J I • I J I • J
J I • • • • J J
I J J I J J I J

De technologie van de levende natuur en de bouwkunst vll1dt zIJn zwaartepunt 111 de omsluiting (cel- en
rUlmteV0rt111ng). De constructlcleer vJlldt zijn zwaartepunt 111 de II1slultlng (opslllltJllg. lagerJllg)
Om- en JIls\ultJllg maken versch,l tu en 1/1- en 1/111/'<,1/dl.~<' toestand mogelIjk
De nulwaarde "an omslultlng IS OPfII!rCld', van JIlslUit1ng lcls!rnd'

q
-'~lIlpl.1lpS "P do llP~JPOOI (> <) ~u"jJ~.\\ "pll.1pluq
-JJ.\ u~,' I'lCCZJOOJ.,.\

« »

1l1ll'fJ~'\\ "pU~pl.1lp' u~::J

~/I>II<I/; YJSllrl' ~II/'I
,'pu~LU,'udo-'I"Jl U.J.' LUCCYJ'I ('>11< ) pu~plIIqJJ.\
Y.J'"Ul'U.(p jUlllplJ ll.1~ lil U~~ lP1SJ.'PUOJoo.\ SII"/U"!

(11<11>11)
Y·)Sllfls 1II"/I''1II.1~ 'lucrYJI[ (' <1/> I PU,'Pl,'YJS YJSIlU
-cu·\P ~llllYJlJ U~~ UI ll.1~ 11"ISJ~pUOJoo.\ 1'11/',11 u,'3
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'~lIl'lJJ.\\ ".\JI1Dds~J UIlY UC.\ llU'IP1SJOO.\ ~'1rl[.,d
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rlchnng en omgekeerd. (Van Leeuwen, 1971, Grol/dl"lIadox I'ûl/ de /11l/lIrclljke ,"dCllill/)
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Een stansche werking (//<>//<>//) kan loodrecht
op de werkll1gsrlchnng worden gecomblnecrd met
ecn ecn dynamIsche (.. <>//<> .. ) cn omgekecrd".

).6

Rescr"oir ("ûl) vooronderstelt 111- en uItwaarts dynamischc schcldlng cn conccntrtsch stanschc verbll1dll1g 111
"I
een 01115 IUIting

), 7

r(~"lIhol/dell

(reslS/elltte) vooronderstelt II1waarts eenzIjdIge schcldlng bIJ ccn omsloten dcel, "<lslhol/dell (rerOl lil') uItwaarts.
Voorbeelden In hOrizontale ZII1 zIJn respcctlc\'ehjk
sluIzen (») om een poldcr «<polder») en cen
stllwmeer (»stllwmeer«). Zo'n eenzIjdIg open reserYOlr kan basslI1 genoemd wordcn In \'erticale zIn
houdt de bodem het watl'[ tegen, tcnnjl de zwaartckracht het warcr naar bo\'en yasthoudt In een bassll1
wordt ccnzlJdlg (\'an boyen) gcen water tegengchoudcn.

SclC((OICII (Van Leeuwen J 971) vooronderstellen verschil m schcldmg
/(1,.1' (~cll/kn''''cr) vooronderstelt eenzIjdIge scheldmg
(scheldmg op grond van verschil \'an plaats)
Leef vooronderstelt eensoortIge scheldmg (scheldmg
op grond van verschil van aard zoals korrelgroocce),
""",,, vooronderstelt verandering m scheIdIng,

5·9

I""'(ldrt~f sdcolf.. vooronderstelt een rcscrYOlr 1l1l.:t 1Il-

\vaart~(' \"crhll1dlng (UdIMt,

itlp"'.

,'ot'd"',l!. ((111.11111/1""') en ultwaartse scheldmg (tegenhouden)
l 'itWiJcU"tSf sdcetll' \'oorondcr~tcJ[ een n...~scr\'Olr 111C[ Ultwaart c vcrbllldlng (lilt/aal. Otltplll. uitl'on. hlztll,l!. 1''<'dllkt/c) en Inwaartse scheldmg (vasthouden)
5,

10

IIworr,

S'tlfi/"HcI"'.~ vooronderstelt m- en uItlaten van scoffen.

energleen en of Ignalen (bU voorbeeld voeding en 10zmg) ,
EICI:~"'II'IHcI,",~ vooronderstelt m- en Ultl.Hen van
energIeën cn/of signalen, alsmede tegenhouden en
va;chouden van scoffen (bU voorbeeld warnHCWlsseItng) .
",~II'la/III'HclllI,~ vooronderstelt In- en uItlaten van SIgnalen, a"l11ede tegenhouden en vasthouden van sroffen en energIeeen (biJ voorbeeld meting).

5,

I I

en 1Ilt.'c1uwi.S111l' vooronderstelt oncntatlc VJn bc\vcgmg (zIe 3 8, werktuIg) om of meen mslultlng (illgc.
S/tl'CII "CII'C,~/II,~),
ZO vooronderstelt een lI'ici rotatie 0111 of meen mslLIItlng, een ,~{·/c,cI"'.~ translatie.
/("PP{'/II'g vooronderstelt sJmenstelltng van mechal1ls1l1l'n

,"

SclC(f/{'II,,'d"'II'SII/{'I/ \'ooronderstellen \'erandcrmg van
samemtellmg door mgesloten bewegmg.
Het gevolg van deze verandering, hl't pn1dllk" kan
l11eer (SOl' ....CII) of I11mder (lI/l'IJ,~{'II) \'Crschll m samenstelltng tlIssen verschillende materialen zIJn
37

Voorbeelden zIJn respectIevelIjke zeven en mengen.
SelectIemcchalllsmcn vooronder tellen structuur en
werk1l1g omdat altIjd sprake IS van meer (het mechanl me) en m1l1dcr (het materiaal dat zICh - daaraan ondergeschIkt - door het mechalllsme beweegt) verband
Een dppdr'l<1f vooronderstelt samenstell1l1g van selectIemechalllsmen

JS

6

6.

TUSSEN VOOJlWAARDEN EN WAARDEN

1

De weg (eYll<~ lIoor ollze eerste voorollderstelll".~

VerschIl, verandering, verband, afzonderIllg en selectie zIJn wlllekeunge bakens In een COntinU verlopend
landschap van elkaar vooronderstellende definmeruImten Zulke bakens zIJn dus nog geen afperkingen,
definities
In dit landschap kunnen bovendien ook andere paden
worden uitgezet. MIJn keuze IS slechts Ingegeven door
het zoeken naar de kortste weg. Het IS een onoplosbare
vraag of de kortste weg van de een ook de kortste weg
voor ,eder ander IS. Het IS alleen zeker dat er oneindIg
veel omwegen, dwaalwegen en doodlopende wegen
mogelijk zijn. Of deze zinvol zIJn moet leder voor
zIchzelf uitmaken.
Alle denkbare paden stemmen echter daann overeen
dat een pasgeboren kind gebied B niet zal kunnen bereiken zonder gebied A langs enige weg te zIJn gepaseerd. Onderweg begrenst het zIJn persoonlijke defilllties op een voor zijn Sltuane meest voor de hand lig_
gende wIJze. Deze definines worden zijn vooroordelen
voor elk volgend oordeel.
Vooroordelen zIJn l11et te vermIjden, omdat men zonder vooroordelen slechts verschIllen kan zIen zoals een
fototoestel dat doet. En tot epochè (het Gnekse vermIJden van vooroordelen) IS zelfs een fototoestel niet
In staat, omdat ook de korrel van het gevoelige papier
selecteerr'"
Men kan slechts proberen zich zIJn vooroordelen bewust te maken door de weg of een (kortere) vanant
daarop opl11euw te gaan. Vooroordelen worden daardoor expliCIete voor kntlek toegankelijke vooronderstelllIlgen en dat IS het streven van deze stud,e
39

6,2

l;'CII pad dOlH ICl'cfJs- c" (1IItfllHV()Orll l (1cudl'tl

liet pad bn vervolgd worden 111 het veld van 'b,otische' en 'culturele' bestaansvoorwaarden
A (.lbl<)",ch)

B (b",,,,eh)

bÇ.. t.l,Uh-

Icvcn~

( (conceptueel)
(uhuur-

voorWJJrdl'n

voon\." ,1 J rdt'n

vnon" J.Hdl'n

I vabrUlk.

I IlICuw')

I

\'l.'r'\dul

rcguLulc

2. Vl'rJndl'rlllg,

2.

J vabJnd

3 orgJIlI"'JtiC
.. ~pc(lJh"'Jl1l,:
5 rt:produk.l1l"

'*

Jfzonocnng
) ...l'Inllc

.2

ll'kahcld

J

JtlClllc..'

'*

Jutonolllll"
S 1Il\'locd

Globaal kan l11en zeggen dat {l//lIIl1r (de verzamelIng
van collectieve concepten) ondenkbaar I wannccr met
IS volda,lIl aan I11l11lmale bIOlogISche voorwaarden
liet leven zelf" ondenkba.lr ,lis nIet" voldaan aan 1111nunale ab,otische voorwaarden zoals electlvItelt, afzonderltjkheld, samenhang, vcranderltjkheld en dus
verscheIdenheId van levensomstandIgheden
Meer 111 detail bn men stellen dat een mens, een groep
of gehele cultuur geen IIIP/ad kan hebben zonder Identiteit.

IJ""tl'cit (herkenbare autonomIe) " op haar beurt ondenkbaar zonder zelfstandIgheId, ontstaan 111 een wederZIjds affectIeve wlsselwerkll1g tu s,en subject en
omgevll1g, het spel van projectie en Identificatie waarUIt een motiverend en emotlonerend zelfbeeld vorm
"rIjgt dat rUll11te laat aan anderen.
:'.t{eell<', hechting (etisch ot esthetISch) aan mensen of
dll1gen vooronderstelt weer een evenwIcht tussen zekr'rheld en verrassll1g,
herkenba,lrheld en meuws Een
•
p,Jrtner of d,erbaar object verveelt of schrIkt af bIJ te
veel of te wTlmg zekerheId, dat vooronderstelt te weInIg of te veel nIeuws.
Zt'krriJciJ
vooronderstelt
II1formatie-overdracht,
nICU\\'~. en 1lIt'IlIl'S een orgJIlISlllC d~lt lil stJJt 1~ Infor-

matie te ontvangen of UIt te planten.
~o

Rfprodllklif IS ecn blologlschc, mct-conceptuele vorm
van uItplantIng van vastgelegde informatie: dat gaat
op zowel voor seksueIc In- cn uItplantIng van gcnen als
voor vcgctatlcve delIng en mcchanlschc reproduktIc.
Het gaat cchtcr ook op voor dc selectIc van ecn partncr
en de opvocdlng van nakomclIngcn.
Voortplanting voorondcrstelt ccn niche lJ1 ccn ecologi ch ystecm, cen speCIalIsatic cn blJ1ncn dc soort, ecn
tcrrltorlum waarin het orgamsme een umcke plaats op
aarde heeft veroverd Dcze specw/lSdllf IS ondenkbaar
zonder dc organcn In hct orgalllsme cn de hem omrlngcnde IevcnsvcrschlJnselcn, de 1J1- en uitwendige, anatollllsch-fyslOloglsche en ccologl chc orgalllsatle van
het leven.
Ol:~d"'.sdlle vooronder telt regellJ1g van betrekklJ1gcn
waarin tocval cn wanordc In zckerc matc zIJn tcruggcbracht tot proccs en ordc. Regd"'..~ op haar beurt vooronderstelt I'erblHik, selectlc,'c UItWiSSelIng van en naar
ccn afgczondcrd systccm. Invocr en Uitvoer, ,'oedIng
en 10zlJ1g. stromIng tussen bron en put.
MIJn voorlopIge verkennIng van deze wcg zou zIJn'
AI
A2
A3
A4
A5

I'aschil wordt voorondersteld,
I'aalldenll.~ voorondcrstelt

ccn sOOrt vcrschIl,
I'erballd duur In vcranderIng,
df:zollder"'.~ ongcbondcnhcld In verband,
se/eale contlnuÏtclt In afzondering,

I'abnllk versch,11J1 selectie,

BI
B2
B3
B4
B5

verandering In vcrbrulk.
O~~dllisatle verband lJ1 rcgchng,
speCIalISatIe afzondcrlng In orgamsatlc,
reprodllklle selectIc In speCIalIsatIc,

Cl

l/lelllI'S

rf~dillg

rcproduktlc van IJ1formatle,
2 :zekerheid geregeld IlICUWS,
C3 ,y.Tewe gcorgamscerde zekerheid,
C4 Idflllllf/l speCifieke affectie,
5 "'.I'loed gcreproducecrdc Identltclt,
41

De reeks voorwaarden. hoe men ze ook Invult, kan
vanaf een gegeven punt ook gezIen worden als een
reeks te bereiken waarden.
VOORWAARDE

AI A2 Al A4 AS BI B2 Bl B4 BS

-->

WAARDE

I C2 Cl C4 Cs

doelgcncht
>
>
0
rnldddcngcncht 0 - - - - - - - < - - - - - - <

In de reeks voorwaarden liggen de mIddelen (voorwaarden) voor de doeleinden (waarden).
Zo kan men zIch ten doel 5tellen de informatiefunctie
van de natuur (C I) te behouden door rUImte voor natuurgebieden te reSl:Cveren (A I) Meer informatie over
de natuur kan echter op ZICh als mIddel d,enen om
meer affectie (C3) met die natuur te bewerk tellIgen.
zodat mensen hun Invloed ( s) aanwenden om verdergaande maatregelen te treffen.
Wat komt er nu na Cs~

Misschien moet men politieke Invloed wel weer als
middel zIen om met meer mensen dezelfde of verdergaande doelstellingen In de abiotische (bIJ voorbeeld
meer ruimte voor de natuur). bIOtische of conceptuele
sfeer te bereIken, zodat de reeks In een trategle vele
malen doorlopen kan worden
Het Januskop-karakter van doeleinden en mIddelen
speelt ook een rol biJ schaalverschtllen Middelen op
nationaal t1I\'Cau (bIJ \'oorbeeld subSIdIes) kunnen voor
prOVinCie en gemeente ab doeleinde ver5chlJnen Dat
geldt ook lil de tiJd: 11lIddelen op de lange termijn zIJn
vaak tussendoelelllden voor de korte termiJn. Zo 15 een
doelgerichte strategIe een keten van abstracte doeleinden, die concreet middel worden zodra men ze lil de
tiJd passeert.

Het punt op de 1IJn van voorwaarden en waarden waar
het mlddelenbegnp omslaat In een doel begrip, wordt
gekenmerkt door een model van de wereld dat tot op
dat punt voldoet en de rest als set doelvanabelen kan

opnelllen 9J .

Zo kan men toenemend com plcxe modellen plaatsen
op de 1IJn van voorwaarden en waarden

6.4

Doel-

ell

lIl;ddelell.~C"["t ollderzoek

Ik onderscheId doel- en ITIlddelengerlcht onderzoek.
Met doelgencht onderzoek wordt het onderzoek bedoeld dat maatschappe1lJke doelell1den (D) en functies
centraal stelt. Deze kunnen door statistisch onderzoek
worden opgehelderd of als II1voer In optlmalIserIngstechl1leken dIenen om techl1lsche ITIlddelen (M) ofbelc,dsInstrumenten tegen elkaar af te wegen De techl1lsche mIddelen (M) en het beleId matige instrumentarium zIJn bIJ deze vorm van onderzoek de afhankelIjke
vanabelen:
'f(D)=M'.
We vullen een doel In om te kijken welke mIddelen
daartoe geëigend zIJn.
Het doelgericht onderzoek besch,kt over relatief grote
methodologl che consensus en binnen deze consensus
een grote UI1lVerSltalte traditie.
BIJ het mlddelengenchte onderzoek zIJn daarentegen
de maatschappe1lJke doeleinden afhanke1lJk variabel:
'f(M)=D'
We vullen een middel 111 om te kijken welke doelell1den daarmee gedIend zIJn. Het techlllsche of ontwerptcchl1lsche middel wordt primair gevarieerd om te kIJken wat Je ermee kunt. Uiteraard IS daarbIj toetsing
43

aan maat>chappdlJke dodemden aan de orde, maar ZIJ
worden met vooraf geformuleerd en aan hun formulerIng en begrenzmg worden met zo stringente el>en gestdd al> bIJ het dodgerIchte onderzoek.
De nllddelen (bIJ voorbedd de vorm of >tructuur van
een stad, een gebouw, een bouwcomponent) >taan
bmnen de grenzen van het mogdlJke In hun ook dan
nog enorme varIatie voorop. Ik dTecten van dcze varIatie op andere nllddden of op verschIllende maatschappelIJke dodemden tegelIJk, vormen dan de complexIteit van evenzovele athankelIJk varIabdcn (het
'cf!cetvddl
Voorbedden zIJn de maatschappelIjke en IIlstrumenteIe dTecten van het ge>loten of open bouwblok, van
concentratie of >preldmg van bebOUWIng, groen, mfrastructuur. lIl>taliatle, vertrekken, bouwcomponenten lil de volie \'arI.ltle van hun mogelIjke tu»en\'OrnlCn

Deze vorm van onderzoek I> e"entled voor een techIllsche umverSltelt en een ontwerpopieldlllg, maar kan
nIet beschIkken over een grote methodologISche consensus,

De onderzOl:kmethode loopt uIteen van h,sto[)che casubnek, al of met ultmondcnd lil tvpologl>che studIe>
(ontwerp-onderzoek) tot ontwerpend onderzoek,
waarbIJ een meer ([eatl(\'( com ponent betrokken IS •

7

7-

ÜNTWERPEND ()

I

Het

"-:lrcet

('dIJ

DERZOEK

een {ral,~ror",atlf

lil erll mltU'ftp

In welke voorwaarden voorZIet het ontwerp. welke

waarden worden daardoor mogelIjk (met: veroorzaakt'), welke voorwaarden werden m het ontwerp
verwaarloosd ofonvoldoende gerealiseerd, welke mogelIJkheden worden daardoor uItgesloten' Door het
antwoord op deze vragen wordt voor dvsfunctles geen
oorzaak aangc\vczcn, nlaar een reeks Vdn VQOf\\Oaarden wa,Haan het m verband met deze dysfunctIe kan
ontbreken
Een ontwerp bevat altijd een verzameling verschIllen
van aard !legenda) en plaats (spreldmgstoestand) In
onderstaande figuur lIlOks IS een hectare voorgesteld
waarm bebouwmg, verhardmg en groen een verschIllende plaats gekregen hebben.

Rechts lil de figuur IS de legenda gelijk ge'bleven, ma.lr
de sprCldmgstoestand IS gC\\'lJZIgd

AangezIen cr m dit verschIl gelijkheden zIJn (telkens
een hectare met dezelfde legenda, hetzelfde bouwvolume enzovoort), IS cr een vergelljkmg grondslag tegen
de achtergrond waarvan verschIllen kunnen worden
waargenomen en gedacht. I)eze vergelljkmgsgrondslag bestaat Uit de voorwaarden waann belde ontwerpen voorzien ZIJ verscIlIllen slechts m verderop liggende waarden uit de reeks.
I Jet eerste verschil IS een verschil van aaneensluiting.
In de rechter tekelllng IS meer verticaal aaneengebouwd (A I stapelel/) dan In de Imker tekenmg.
Gelijktijdig verandert daarmee ook depreldmgstoestand van groen en vcrhardmg Deze gelijkheid m verandenng tussen bebouwmg, groen en verhardmg getuIgt dus van orde (Az)
Zoals men zich tussen deze tekenmgen ordelijke processen en dus verbanden kan voorstellen, kan men zich
ook bmnen deze tekenmgen verbanden vo rstellen dIe
[lissen belde tekenmgen veranderen als effect van de
stapeling Zo kan men zICh voorstellen dat (A3) de bewegl11gsHljheld (van mensen, meubels, ovenge 111ventans, lucht) 111 de Imker tekenmg bij gelijk woonoppervlak groter of klem cr IS dan m de rechter tekeIlIng, waardoor andere mogelijkheden ontstaan voor
dagelijks herhaalde bewegmgen
Welke waarden worden door deze transformatie van
voorwaarden nog meer m hun mogelijkheden bemvloed' AfzonderlljkhCJd' SeleCtIe' Verbruik' Regulatie' Afti:ctle'O< Dit zIJn de centrale vragen van het ontwerpend onderzoek.
Door een groot aantal ontwerpen op dezeHoe vergelljkmgsgrondslag met elkaar te vergelIjken kan men nagaan welke verderop gelegen waarden daardoor mogelijk worden Daarmee maakt men met een 'groot
verhaal', maar wel een aantal praktische kleme verhaalues (Lyotard, 1979), die met elkaar m verband gebracht kunnen worden

Hoe kunncn WIJ Uit bcstaandc ontwcrpen dc ontwcrp1l1grcpen Isolcrcn d,c WIJ als ontwerpmaatrcgelcn 111
andcrc ontwcrpcn Opl1JCUW kunncn gcbrulken?
Een boven ecn vergellJkll1gsgrondslag 'lOcgc\'oegde'
voorwaardc kan ook al 'ontwcrp-ll1grccp' wordcn
voorgesteld.
Ontwerpcnd onderzoek vergt altijd tcn mll1ste twcc
ontwcrpcn d,c mct elkaar wordcn vcrgeleken:
ontwerp A + ontwcrpll1greep X = ontwerp B
andcrs gezegd
ontwerp B - ontwerp A = ontwerp-1l1grecp X

WIllen WIJ 'elcmentalre' ontwcrp-ll1grepen X kunnen
afzondcrcn, benoemcn cn Jll categoneën onderbrcngcn, dan moctcn ontwcrp A cn B zo mll1 mogelijk van
elkaar ver ch,llcn.
Zo kan mcn 'll1houdellJkc' ontwcrp-1l1grepen ondcrschcldcn wanncer mcn allecn dc legenda wIJzIgt cn al
hct anderc gelijk houdt (cetcns pan bus), 'vorm-ll1grcpcn' wannccr men ccterls panbu dc sprcldll1gstoestand van ecn enkeIc legcnda-ccnheld, biJ voorbceld
'bcbouwll1g' WIJZigt, 'structuunngrepcn' wannccr
mcn 1l1gnJ pt In het vcrband tusscn dc legcnda-ccnhcdcn, cn functionele ll1grcpen wannecr mcn biJ \'oorbceld op dezelfdc tckcl1Jng andcrc gcbrulksvoorschnf:'
tcn \'an tocpassJllg vcrklaart.
Hct verschIl, bcnocmd als ontwcrp-1l1grccp X, kan
wordcn gcformulecrd als 'lOcgcvocgdc voorwaardc'.
Dat betckcnt dat ontwcrp-ll1grcpen kunncn wordcn
gcordcnd volgcns dc rccks van bcstaansvoorwaardcn.

+7

ZIJ zouden zelfs 111 hun succesSIeve toevoegll1g aan een
tekenIng een methode van ontwerpen kunnen opleveren.

Van elke ontwerp-Ingreep afzonderlijk kan men dan
de effecten rapponeren op verderweg gelegen doelstell111gen''''
In de methodologIe-ontwIkkeling van het ontwerpend
onderzoek zal uIteraard de dIscussIe moeten worden
gevoerd of men wel ongestraft de referentie 'tussen
haakjes' kan plaatsen en, zo ja, onder welke condIties.
MIJ dunkt dat dIe dISCUSSIe pas goed kan worden gevoerd wanneer wij over een groot aantal goed gekozen
yergellJkbare ontwerp-experimenten, ge oneerd naar
schaalmveau, beschIkken
Als een ontwerp eenmaal kan worden voorgesteld als
opeenstapelIng van voorwaarden, kan de verhouding
van elke Ingreep tOt de reeds gerealIseerde voorwaarden lil het referentie-ontwerp worden beschreven.
Dan kan bIJ voorbeeld blIjken In hoeverre concentratie
van bebouwIng 111 de ene constellatie andere effecten
heeft dan dezelfde Illgreep In een andere constellatie.

7.3

Ot' t'.\p/or<1llt·

1',111

IIfI moge/Uh

Bchalvc cffcct-analyscs bIJ ccn systcmatlSchc transfort113tlC

van ont\vcrpcn kan men ook van

1l1CCr extrCITIe

ontwerpen ultgaand tus~cn deze cxtrCI11cn naaf tusscn-

waardcn (varIatIc) zockcn om Wt I1ICUWC oplossll1gcn
tc komcn-

LlI1ks ZICt mcn volkomcn (ook 111 dc hoogtc) aanccngcslotcn, rcchts volkomcn gcsprcldc wonll1gcn Tusscn
bCldc ZICt mcn hct gcslotcn bouwblok.
Er zIJn cchtcr vcel mccr varlantcn tc bcdcnkcn bll1ncn
dc varIabeIc van aanccnslultcndhcld Elkc variant
opcnt wccr andcrc mogellJkhcdcn
Op dczc WIJZC Icvcrt hct ontwcrpcnd ondcrzock ccn
blJdragc aan dc cxploratlc van hct mogcllJkc.
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Aantekeningen

In onderstaande figuur IS aangegeven dat de verzamellllg
waarschijnlijke toekomsten niet bUiten de verzamellllg mogelijke toekomsten kan treden, ook al gaan de prognoses Jaar najaar
'op dnft'
Onze mogeliJkhedm ZIJn ovengens C\Tnmlll constant ZIJ
worden dagelijks klelller door ecologISche ultputtmg.
I

mogelijke toekomsten

5

waarschijnlijke toekomsten

wenselijke toekomsten

Owr belde heen en deels bUiten het mogelijke (I, sCience tictlon) ligt de verzamelmg van wenselijkc' toekomstm. Somnllge
van hen zIJn waarschijnlijk (3), de meeste met (2) Een deel van
de waarschijnlijke toekom>ten IS met wenselijk (4). Er zIJn
voorts tal van ecotechnologlSche mogelijkheden d.e (nog) met
waarschijnlijk en wenselijk zIJn (5). Deze categone onwaarschIJnliJke toekomsten kunnen WIJ met voorspellen. WIJ mOetm
ze ont\\:crpcn.
Deze dne toekomstonëntatles komen globaal overeen met de
onëntatles van wetenschappers (waarsclilJnliJke toekomsten),
bestuurders (collectief wenselijke toekomsten) en ontwerpers
(mogelijke toekomsten) Ietwat gechargeerd kan men zeggen

5t

dat hierin ook cen verschIl ligt tussen doctorandi, nH.'C'sters en
111 gcm eu rs.
H~t ,ch~ma g~cft echter nog een andere IIlterpretatIemogehjkh~ld, dil' verhelderend werkt op het begnjp~n van d~ 1J1houd,opga\'e van b~leldsnota's waar w~tenschappers, bl'stuurder"! l'n techniCI aan hebben meegewerkt

probleemstelling ~~~
middelen - - - - t '
doelstellingen - -

Een bekldsnota b~glJ1t over het algemeen met ~en bcschnjVlJ1g
van d~ \\'aarschljnhjke, maar met w~nselljk~ to~kol11st~n Dit
heet 'probleemstellIng', Daarna volgt een beschrIJvlllg \an mog~lIjk geacht~ wenselIjke tockomst~n, Dit heet 'doelstellIngen',
Ten ,lotte word~n d~ mogelIJk geachte tussenstations naar d~ze
doel~n beschrevcn d~ middelen Deze l111ddelen lIggen echter
soms bUltl'n h~t gebied van h~t w~nselIJk~ ('h~t doel h~t1lgt de
middelen'). ook al zIJn er 'vel~ wegen dl~ naar Rome IcJd~n'
D~ w~nselIjke en teg~lIjk~rtljd waarschIJnlIjke toekomsten
zIJn belcJdmatIg met Interessant, W~ st~llen toch ook g~~n commls"'l\.: 111 om ervoor tl' zorgen dat het Inorgl11 weer dag wordt:>
Dat" wel wenselIjk maar ook zo waat>chljnlIJk dat het geen b~
weeg reden kan vornlcn voor actle_
2, De wereld \'an onZ~ ervanng IS door colleCt1e\'C taakd~lIng
•
•
of IJ1dl \'Iduele taakwISseimg uiteengevallen lil dne b~staansmomenten, hct kunnen. het kennen en hct kiezen.
Maat,chappelIjke d,ftèrentIatIe ludt erto~ dat al kem1l'nd ~r
\\'l.'ll1lg 1I1dl\ïdued tc kunnen of te kiezen valt, omdat anderen
dat voor ons doel1 ofonldat cr een tiJd van k.UI'lIKI1. cen tiJd V.lll
k\.:nllell en l'rll tIJd \'dll kIezeIl IS.
AI kennend behoort ontwerpen en beslI 'en, kunst en polItI~k

tot het terrem van gespeCIaliseerde anderen, tOt de verleden tiJd
of tot de toekomst. De Situatie waarIn WIJ partiCIperen IS met de
situatIe die WIJ reflecteren ofklczcn. maar de situatie die wij gereflecteerd hebben of zullen reflecteren, de SItuatie d,e WIJ gekozen hebben of d,e voor ons gekozen IS.
SpeClallsenng leIdt lOt speCIalistisch taalgebruIk en lOt speCIalistische gebruIken, lOt afzonderlijke talen en spelregels
3. Het meest duurzaam en voorZIenbaar IS het ecologIschtechnologIsch mogelIJke. In onderstaande figuur IS dIt als bUItenste grens getekend omdat het economIsch mogelijke per definltlc met bUiten deze grens kan treden.

maatschappelijk mogelijk
economisch mogelijk
eco-technologisch mogelijk

Er ZIJn echter wel tal van ecotechnologlsche mogcllJkhedcn d,e
(nog) met economIsch haalbaar ZIJn (I). Het maatschappelIJk
mogelijke ligt vervolgens per defimtle bmnen het econom"ch
mogeliJke, maar ook l11er ZIJn tal van economISche mogeliJkheden d.e maatschappelijk met haalbaar zIJn (2).
Wat maatschappelijk haalbaar IS hoeft op ZIch met het meest
wenselIJke te zIJn (deze categone hoort 111 het schema onder
noot I thuIs)
4 Het begnp 'techmschc voorwaarde' wordt h,er "erkozen
boven het begnp 'noodzakelijke voorwaarde' UIt de logIca. Het
gaat hIer met om de waarhclds\.vaardc VJn feIten, maar om hUil

mogellJkhcldwaarde In de rest van het betoog zal het begnp
'voorwaarde'

111

deze

2111

gebruikt worden

5. In het "erlengde van de verhoudmg tussen mogelIJk en
waarschIjnlijk kan men zeggen dat elke oorzaak een voorwaarde
IS. nlJJr llIet

dkc voonvaarclc ook eell oorzaak.

S3

6, Men kan zwh een dode natuur voorstellen zondcr leven,
maar geen leven zonder zonlicht, watcr en bodem Zo kan mcn
ook geen conceptucel vermogcn cn dus cultuur voorstcllen zonder een levend hcrscnstelsel Daarmee 15 de dodc en levende natuur geen oorzaak van cultuur. maar haar voorwaarde.

7 Het ecologISche bcgnp 'abIOtIsch' (IctterIIJk levenloos) IS
11Ier gekozen omdat de bestaansvoorwaarden die IJl dit tractaat
aan de ordc komen met spcClfiek biJ levensverschijnselen moeten worden voorondersteld, maar biJ elk verschijnsel dat W IJ als
'bestaand' crvarcn.
Ik toekomst van onzc bcstaansvoorwaarden (ons 1I1111C1I)
staat op het spel De waarschijnlijke toekomsten zIJn zo ombcr,
dat er nog slechts hoop ligt IJl onwaarschlJlllIJke, maar wel mogeliJke toekomsten Hct zelf strategISch scheppen (ontwerpen)
\"an levensvoorwaarden (mllleuplannlJlg) 15 daarmee levensnoodzaak geworden
Bouwen als opdracht aan de bouwkundig IJlgemcur 15 het
"oorzIen IJl een aantal fyslCkc (abIOtISche + bIOtIsche) en culturde \\l darden en bestaansvoorwaarden. I1ICt alle ZO IS het voorzien IJl voedsel meer de opdracht van de landbouwkundig IJlgcmeur. terwijl de mdustnële keten die de IIlventans van ons hUlS.
ons vervoer en onze veiligheid verzorgt object IS van dc andcre
IIlgC01CUfS

9, Het afzlw van onderscheid tussen de concrete en abstracte

betekeIlIS van woorden gccft de behandelde begnppen ecn Uit
het oogpunt van voorwaardeilJkhcld functionele dubbelz1l1mg11l'Id
De verhandelJl1g toont op sOITIJTIJge punten aan dat de taal begnppen kent (biJ voorbeeld 'structuur' of 'schcld1l1g') die een
schiJnbaar ol1\Trcl1Igbarc concrete en abstracte bcrckcllJs hebben Deze bl'rekcm:-Jscn \\'ordcn \'(,,'rvolgcns 111 zoveel contexten
gcbnllkr. dat ZIJ door sOllll111gcn zondl'r nadere ddil1ltlc als bctckcnt~l()os worden afgedaan. Het f!:JJt echter 0111 een mogcllJlheld "an betekel1lsvanatIe die lijkt op de ,'an.ltIemogeIlJkheld
"an letters 111 algebraïsche formules. ZIJ kriJgen hun waarde
door dc.: (onte ot.
De taal bat 111 haar evolutIe zulke woorden kwneilJk met specltieker wordc.:n. Elke pogmg tot dctil1lërcndt.: JJn~(hcrplT1g
verliest het ultell1dehJk weer ".lIl de slijtage 111 het dagelIJks taal54

gebruIk. Het begnp wordt teruggeworpen naar een pl<lats vooratgaand aan wrschillende mogelijke detÎmtIes. En dat blijkt 111
het tracraat uIt het oogpunt ,'an voorwaardelijke plaatslllg keer
op keer terecht
De ontwerper IS vaak 111 tegenstelllllg tot de onderzoeker een
meester 111 meerzlIlmgheld In de eer;te plaats is het schetsontwerp voor zoveel versc1l111ende Uitleg vatbaar, dat de Ontwerper
tIjdens het ontwerpproces zelf zIJn tekening herhaaldelijk als 111spltatIebron gebruikt om meuwe mogelIJkheden te ontdekken
Het ontwerpproces IS dan een 'dialoog met het pap,er',
De betekems \"an de tekens en klcurcn die een ontwerper gebrUikt (de legenda) sraat dikWIJls tot het laatste moment nog
met vast. De \vlsse1cndc mterpretatle van zIJn eigen ultdrukkmg

IS dan biJ de ontwerper een nuttIg onderdeel van het creatieve
proces. Bovendien IS de opdrachtgever het eerder eens met tekenlllgen die ook zIJn II1terpretatIe toelaten
In de tweede plaats laat een ontwerp dat - ook als het uitgevoerd IS - vo r meer dan één uitleg vatbaar IS de opdrachtgewr
de ,'nJheld (de ..celheld aan mogeliJkhedcn) waarvoor hiJ het
ontwerp hoog>twaarschlJnliJk liet maken De ku"'t van het
ontwerpen bestaat soms 111 het (oevot:gcn ofopenlaten van bctc-

kemssen dIe de gebrUIker of beschouwer meer te doen gevcn
dan een constatenng omtrent wat de kunstcnaar 'bedoeld heeft'
Een ontwerp I een ontwerp en geen voorspelllllg, doordat
het de opdrachtgever meer mogelIJkheden biedt dan hIJ had
Een kunstwerk veroorzaakt met een bepaalde emotIe, het maakt
emoties mogchJk. een functioneel ontwerp veroorzaakt nIct een

bepaald gedrag, het maakt nieuwe gedrag111gen mogeliJk.
JO, In de loop van de vcrhandelll1g lijken de woordcn steeds
meer een uItslUItend praktIsche (veelal op de bouwkunde geonenteerde) betekems te knJgen. Telkens besef; men echter dar ZIJ
ook 111 hun abstracte, psychologische of levensbeschouwelijke
ZIIl een dergelijke betekenIS hebben De vergelIJklllg van belde
levert verrassende 'stereoscopische' InZichten

Volgens De Vnes (I Y71) zIJn ovengen tal van abstracte begnppen etymologIsch afgeleid \"an concrete dagelijkse 111 belangnJke mate ook bouwkundig techmsche begnppcn
I I Het begnp 'vooronder-eellIng' bll'llt ten opZichte \"an het
begnp 'voorwaarde' het ,'oordeel owr ecn werkwoordsvorm
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'vooronderstellen' te beschIkken.
J 2. Als alles om ons heen even helder wit zou ZIJn, of zwart of
welke kleur ook, zouden WIJ mets kunnen ZIen Hetzelfde geldt
voor de andere zmtUlgen: 0111 lets te horen IS verschtl In lUIdheId, lOonhoogte e d noodzakehJk, 0111 lets te voelen een va rIerend oppervlak, om lets te rUIken een afWIJkende geur enzovoon.
S0l11111lgen zullen reeds Iller het bock geergerd terZIjde leggen 'Je Inoer t eh eerst ten mmste twee voorwerpen 111 gedachten hebben voor Je 'verschtl' tussen belde kunt constateren'?
ce dus Een graduele overgang tussen twee kleuren IS ook versch,l zonder dat er van onderscheIdbare voorwerpen sprake
hodt te zIJn Het gaat m de tekst van de bemll1de ongelovIge om
het woord 'tussen' Er IS kennelIjk bIJ voorbaat lets tussen de
voorwerpen waarneembaar of denkbaar dat maakt dat cr twee
objecten herkenbaar ZIJn: een waarneembaar versch,l (van plaats
of aard, dat maakt hIer nog nIet UIt).
Een waarneembaar ofdenkbaar versch,l IS zelfs al bIJ voorbaat
ondersteld bIJ de begrIpsmatIge afbakenll1g van een enkel object
tegenover 'de rest' Laat staan bIJ twee objecten Wat de opponent waarschIJnhJk voor ogen heeft IS het begrip 'vergelIJken',
het nader specIficeren van verschtllen bll1nen een vergehJkmgsgrondslag, een gehJkheld bmnen het primaIr vooronderstelde
verschIL Dat komt pas aan de orde 111 en na I. j. Het begrip 'afzondermg' bn zelfs pas aan de orde komen In ho fdstuk 4. Dat
betekent dat het betoog lOt dat punt ook betrekkll1g kan hebben
op met-afzonderhJke voorwerpen
J3, Waarmaken wordt m het tractaat vooral als tegenhanger
van waarnemen gebrwkt (zIe 3.5), De nadruk hgt op het maken:
wat nog met waar IS tot waarheId brengen. Hler wordt vooruitgelopen op deze betekems dIe het woord pas later (zIe 3,3) zal
krIJgen, een mb reuk op de voorwaardelIjkheId d,e vooraJ m het
begm van het betoog met te vermIjden IS
Een fraai

synOlllcI11 VOOf

deze bcrckcI1ls van \\ aarmaken

IS

re-

ahseren In dIt woord lIgt de prachtige dubbelzll1mglIeld besloten van 'u.:ts reaiJseren' en 'zlch lets realiseren' Men kan mets rcahscn.:n zonder Zich lets te rcahscn'n

Als men Plaget gelootî. dat WIJ mets kunnen kennen zonder
de Cf\' armg van het maken. geldt ook dat men Zich mets kan

rCJ-

hsercn zonder lets te reah~cren.
Her menselijke maken berekent aluJd varlaUe m de omgeving
aanbrengen en/of regellJkeruJd andere vanaUe verOleugen
q Her ddimëren zelf 15 verschil maken Als Ik d,r boek aanWIJS en zeg. 'dir IS een boek', bedoel Ik daarmee dar mer alles een
boek 15, maar dit wel.
Ik vooronderstel dus ver chll mer de rest.
Ovengens ZIJn reeds de vanaue In het gelUid van miJn woorden, het felr dat 'een ander' tot U spreekt, dat u en Ik een boek
kunnen ZICn liggen, vooronderstellmgen zonder welke een definii'rende handellllg zelf ondenkbaar 's.
'5. De uitspraak 'p en nlet-p' IS toelaatbaar wanneer men de
uItspraak van de eerste stelling 'alles verschilt' accepteert. Daardoor verschilt Immers ook de eerste p van de tweede p In de
contradICue, door verschil van plaats of tiJd, hoe klem ook
Zelfs de logica vooronderstelt een korrel waarb1l1l1en deze verschIllen verwaarloosd mogen worden, maar dat IS een ImpliCiete afspraak, al vllldr Doorman miJ 'flauw' als Ik hem aan die afspraak hennner
16. Het begnp 'verschil' IS m deze Zlll een contradICue Groei
van logische en empIrIsche kenms vooronderstelt deze contradlcue Zonder deze contradICue kan namelijk het verschil tussen
waar en onwaar mer worden gedacht. Zonder dat onderscheid
kan de logica met bestaan. Een knstal groeit met zonder dislokatie 111 het rooster.
'7 Met 'meer verschil' kan meer verschil van aard, van plaats
enlof uJdsup, maar b'J voorbeeld ook domweg kwantltauef
meer punten van verscl1l1 per eenheId van oppervlakte bedoeld
worden. Het begnp 'verscllll' IS hier dus nog zonderemg onderscheid m 'soorten van verschil' aan de orde
Op her moment dat men ZIch 'meer verschIl' kan voorsrellen,
ZIJn cr kennelijk mmder-verschillende russenwaarden denkbaar
tussen de extremen dIe meer verschIllen (meerwaardigheid tussen p en met-pl.
J g Het kunnen waarneiTIen van een blJIU mct waar te nemen
verschil IS 11ler de ondergrens. Het 'willen' maakt het mogelijk
een 'willekeung' groter verscl1l1 als ondergrens te kiezen en alles
wat klemer IS te verwaarlozen. Zo kunnen WIJ later m het betoog spreken over meer dan één korrel.
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19. Gelijkheid m verschil IS geen contradictie (ZIe 1.9). GelUk-

held rl/ verschil zou een contradIctie kunnen zIJn wanneer gelUkheld als ontkenmng van verschil wordt opgevat. Door gelIJkheid echter als 'nul waarde' van verschil te beschouwen en afhankeliJk te maken van een 'korrel' ontkent het begrIp 'gelIJkheid'
met dat cr nog verschil bestaat.
20. Rood kunnen WIJ vergelIjken met blauw, rond met rechthoekig, de vergellJkmgsgrond IS dan respectIeveluk 'kleur' en
'vorm' Wanneer alleen vergelijkbare voorwerpen denkbaar
zIJn, betekent dat dat wij met mmder dan twee voorwerpen llIet
kunnen denken en dat deze twee voorwerpen bovendIen ten
mm te twee eigenschappen moeten hebben een eigenschap
waarIn ZIJ gelIjk zIJn en een eigenschap waarIn ZIJ versclullen.
Het begrIp 'eigenschap' komt overIgens m het tractaat verder
met aan de orde, omdat het bmnen de streng voorwaardelijke
opzet n.et nodig IS en lOt overlapplllg met andere begrIppen
(met lume 'werkmg') zou lcIden Deze noot blIjft dan ook evenals andere 'dIssidente noten' als opmerklllg bUiten het tractaat
21 Deze uitspraak gaat dus ImplICIet Uit van de vooronderstellmg dat er wel belevemssen zIJn dIe met gedacht kunnen
worden, maar met omgekeerd: cr zIJn geen gedachten die met
beleefd kunnen worden. Zonder beleven en denken preCIes te
ddimëren worden ZIJ door d,t voorwaardeluke onderscheid
toch ten opZichte van elkaar 'geplaatst'.
Verder wordt het vergelijken als voorwaarde voor het denken gepostuleerd. Of het vergelijken ook voor het beleven
noodzakelIjk \s blIjft m het midden.
22 Bele\'1I1g kan hier dus worden beschouwd als ervarIng (Uit
het verleden) + onnllddelllJke waarnemlllg (Uil het heden).
23 Onmiddellijke \\aarnemmgen worden m elk geval vergeleken met herInneringen. en dat noemen \\:IJ denken. Of cr \'crgcllJklllgsgrondl'1l bestaan voor CJ110tICS en waarnemingen, beweegredenen en emoties, beweegredenen en hermnenngen,

wordt 11Ier m het midden gelaten
Eerder IS gezegd dat emotie de drIjfveer van ons handelen
vormen, zu kunnen ook als drIjfveer van het denken worden beschouwd en hoe\'en dan met tot het denken zelf gerekend te
wordm Hier lIgt bekend materI,,1 \'Oor ps\'Chologlsche theorIevormmg Het tr,letaat beperkt Zich echter tot de voorwaar-

den voor theorIevormIng en laat dus alle theorIeën toe zonder
mogehJke strijdIgheden te voorkomen.
Door de gemeen chappcllJke voorwaarden te schetsen worden deze theOrIeën alleen vergdukbaar
24· Een
ederlands woord voor reductie IS 'verwaarlozll1g',
maar dat betekent ook 'onverzorgd laten' en Ic.dt daardoor tot
verwarrIng Bepaalde verschIllen worden verwaarloosd om andere beter tot hun recht te laten komen. Concentratie op of aandacht voor een onderwerp

IS

een vorm van reductie·

mCIl

slUit

ZICh af voor storende bIJzaken. De 'ceterIS parIbus'-"ooronderstclhng (het overIge gehJk) IS een bekende vorm van reductie 111
de wetenschapsbeoefenmg
BU het ontwerpen IS reductie van de werkehJkheld een belangrIJke fase BIJ het stedebouwkundIg ontwerp bU voorbeeld
legt men een vel transparantpapIer over de topografische kaart
en trekt enkele hJnen dIe men voor het toekomstig ontwerp van
belang acht UIt de ondergrond over. In de veelheId van gegevens
op een topografische kaart komt van een ontwerp mets terecht.
Men moet reduceren om vervolgens I1Jcuwe tdcccn te kunnen
genereren.

Van belang IS te beseffen dat WIJ deze reductie naar eIgen wtllekeur zelf aanbrengen, wu kIfzeIl UIt de werkehJkheld, ZIJ het
deels op grond van automatismen dIe op onze ervarmg berusteil.

Dat kunst slechts reductie van de werkelIjkheId IS valt te verdedIgen. Mlchelangelo beweerde dat hU mets meuws schIep,
omdat elk beeld alm het steen verborgen zat: hIJ hoefde slechts
het overtolhge gesteente weg te hakken.
De opvatting dat kunst de werkelIjkheId parafraseert gaat
verder, en de op"attll1g dat kunst mets met de bestaande werkehJkheld te maken heeft gaat 111 dit opZIcht het verst
Is reduceren lets anders dan vergehJken? Het gaat belde om
gehJkheld In verscllIl Het tractaat laat ook Iller "erschlilende 111terpretancs toe

25 Con-cept

Latijn "oor samen-vattIng, be-grIp Plaget &.
Inhelder beschrijven JO La n:presfutatllHl de /'fSpdU cJlf.·z l'ft~/;ml
(1946) een prachtig proclje met kll1deren ,'an cltca 2 Jaar De
IS

kmdcrcl1 Inogcn eell voorwerp dat zij door C('11 schermpje met

kunnen zIen met de handen voelen. Later krtJgen ze hetzelfde

voorwerp te zIen zonder het te mogen aanraken Zodra de kmderen cr blijk van geven belde belevemssen met e1bar In verband te brengen IS het voorwerp volgen Plaget geconceptualiseerd. Vanaf dat moment kunnen de kmderen zICh het voorwerp ook voorstellen zonder dat ZIJ het zIen of voelen Het
knIlspunt (ussen de signalen van twee zlI1tUlgcn heeft zich ver-

zelfstandIgd De gelijkheId ult belde verschIllende ervanngen IS
overgebleven, de bIjzonderheden van belde waarnemmgen zIJn
wTg-gneduceerd
21\. Met deze dubbelzInnIgheId (hoort het waarnemen nu wel
of met lOt ons denken') laat het tractaat de mogelijkheId voor
versch,llende theoneën zorgvuldIg open.
27 Als cr geen gelijkheId van plaats en of lIJdslIp IS, zIJn cr
meer wJarncmmgcll en die kunnen met elkaar In tcg('n~praak
zIJn. Ilct waarheIdsgehalte van een waar-nemmg IS plaats- en
t'Jdgebonden ,ets kan h,er waar zIJn en elders onwaar, nu waar
en straks onwaar Dat let· waar IS (de waarnemIng) kan dus alkc-Il worden vastgesteld
wanneer lets hier-en-nu waar IS. Aan de
,
ondergrens (de klcmste korrel) van ons waarnemIngsvermogen
koolt daar nJ(,;ts Inccr van terecht (onzckcrhcldsrc!atlc van HCI-

senberg), omdat wc daar kunnen constateren 'lucr" of 'nu",
maar met allebeI tegeliJk. BIJ l'en lets grotere korrel IS aan deze
vereIste voor gelIJkheId bIJ benadermg voldaan, de mogeliJkheId wordt m elk geval voorondersteld.
2~. Een waarnCI11l11g wordt pas ZlI1vo) wanneer wc dezelfde
waarnemmg op een andere plaats of op een ander lIJdslIp doen
en bClde met elkaar kunnen vergeliJken,
29. Als twee waarnelTIlIlgen op versch,llende plaat c'n gelijk
ZIJn, kunnen "'J op de gedachte komen dat "'J een gelIJksoorlIg
voorwerp hebben waargenomen, zIJn ZIJ verschillend dan moet
cr ook sprake zIJn van versdlll \'an aard.
~o.

Door de korrel te vergroten scheren wc een aantal vcr-

schlllcn over één kam Wc kIjken als het ware door onze oogharen om hoofd- en bIjzaken te onderscheIden Wanneer wc bIJ
voorbeeld een kaart maken met een korrel van I km lil de lcgenda-eenheden \vonen (rood), agransch gebnl1k (geel) en water (blauw), verwaarlozen "e dl' verschIllen In "ool1\·ormen.
H~rschllkn m

\"ormen

V.lll

agrarJsdl gebnIlk. n:rschIllcn tussen

zoet cn zout wdter, \"JJrWJtcr en rccrcatll.'\\.ltl.·r.

1\0

31 VergelIjk Le,bl1lz (1714, 2, 3).

,JfIlIII,1S

IIIdum,ibilllllllo

Als we biJ voorheeld onderschud maken lUssen de constrU{(H.: t:11 dl.' gt:brUlksfullcrH.: van een stud, ·piJ.ltscn· wc.:: bl'ldc.:
eigenschappen van dezelfde sroel 111 een afzonderlijke categorie.
)20

wJJrdoor als hc.:r wafe [wet: gcn:ducC'crdc ">[ol'1cn ontstaan dil'

vcrsdllllend nn aard ZIJn Als we voor een van hude geen plaats
hebbl'l1

III

ons \'oorstcllmgsvl'rInogcll

Zl'ggl"n

wc "t'clbctckc-

nend dat we het 'l1Iet kunnen plaatsen'
33 Zoals we de werkelijkheid slechts m gereduceerde vorm
lil ons kunnen opnemen (enkele lichtstralen, geIllIdsgolven en
soms l'en hap eten), kunnen \vc ook mJar een klem deel V.lll 011ze gedarhtC'11 weer lIHdrukkcn. en dan nog l11ondJt'smaar. Bc-

lemmerd door de ",elheld van ons spreken, schrlJ'Tn, tekenen
of toneelspel delen WIJ de ander langzaam medl' wat WIJ meen
flItS dlonken De taal vergt van ons hIJ voorheeld onderscheid
t",sen onderwerp, werJ" woord en lijdend ,ooorwerp. terwijl WIJ
het onderwerp m de werkehJkhe,d werkend hehhen aangetrot~
fen, hlot lijdend ,ooorwerp m staat van hewerkmg en dus helde
ah. t:cn gchl'un:n.
Het onderscheiden van mededeelhare ugenschappen aan een
ondeelbaar \'oonvcrp. los Vdll het voorwerp zelf. l~ een ITIc.:nsl."liJk vermogen dat met dCJaren groeit tot men de 'Jaren des onderschelds' heeft herelkt
J.I De rUimtelijke pla,ltsmg van olH.lcrschelden voorwerpen
111 een hegrlpsrultnte wordt ook dUidelijk m het begrip 'ulteenzcttlllg' \\ aarm onderschclden voorwerpen naJst c.:n na c1kJJr
worden 'gesteld'
Ik laat graag 111 het midden of het hier gaat om een werkelijke
rUimte (wat IS dat trouwens') die het zenuwstelsel nodig zou
hehben om begrippen te kunnen 'plaatsen' of een zeer verbreide
metafoor van de ruimte (l1Iet alleen 111 het dagelijks spraakgehrulk, maar ook biJ voorheeld biJ Wmgenstem als hiJ spreekt
on,:r l'en 'logische rUllnte').

35 Het woord "cllema IS Grieks voor zowel IIchaamshoudmg. gehaar, uitwendig voorkomen als gesteldheid. standpuIlt.
pla.lts met betrekkmg tot letso Louwe (die miJ begriJpt) noemt
Ilier het woord 'pose'
o)~o A.1I1gczlen het klemste verschd een vc'rsd1l1 van plaats IS,
IS hiJ de kleinste korrel spr.lke van rUimtelijke aaneenslultendImd

37 Wat vaneert bIJ voorbeeld met een korrel van I cm
hUISkamer?

In

een

Wanneer men III deze figuur op zoek gaat naar vanatIes dIe een
geordende reeks van waarden kunnen aannemen, zodat ze als
vanabele te benoemen zIJn, kan men bIJ voorbeeld de volgende
\'ar,abelen omschnJVen:

l'clriabcle
(eerste crItenum)
beweeglIjkheId
aggregatIetoestand
op pervlak tcstruc tu ur

1l ' c1tlrdetl

(tweede crItenum)

'inullcubk'
bodem
hard

'meublc'
lucht
zacht

Vanaf de muur tot de bal vaneert bIJ \'oorbeeld de beweegl!Jkheld van de voorwerpen
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Elk schaallllveau heeft zIJn eIgen variabelen. BIJ een korrel
van I meter variëren cr heel andere variabelen.

I'artabcle
(eerste criterium)

u'aardell
(tweede criterium)

overzichtelijkheid
bewegingsvrijheId
vulling
onentanc
relIëf
bebouw1l1gsvorm

onoverzIchtelijk
weinig
,
massa s
gericht
hoog
mtrovert

overzichtelijk
veel
rUimten

ongericht
laag
extravert

Dat deze variabelen 111 werkelijkheid llIet een geordende reeKs
vormen laat onverlet dat men hiJ Wijze van experiment een ontwerp zou kunnen maken waarbij een dergelijke orden1l1g wel
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aanweZig IS. De Zlll van een dergelijke ontwerp-oefening IS dat
men op zoek gaat naar tusscl1\vaardcn en zo op onderdelen wezl'nllJk het mogelijke exploreert
Het IS opmerkelijk dat een vanabele moet vaneren In rUImte
en of tIJd Als WIJ een zo abstracte \'anabele kIezen dat ZIJ met
aan ruImte en of tiJd gebonden IS, kunnen WIJ haar toch met
bulten de ruImte en, of tiJd vanërend voorstellen of aan anderen
uIt-leggen.
Om het aantal versch,llen te beperken (reduceren) wordt een
\'Jriahdc dll~' 'm de fUlJ1ltC' vaneen vooral ccndllllcnslOnaal
voorgesteld (bIJ voorbeeld: het wordt lil dIe-en-d,e nchtlng
mllldLT)
()ntwc.:rpcrs varJcrcn hUil ontwerp In meer dlJ11Cn~lC's tcgeliJk ZIJ reduceren daarentegen het aantal waarden dat een rulmtellik nnabele kan aannemen tot enkele legenda-eenheden
(punten, liJnen, vlakken lil verschtllende vorm, dIkte, aaneenslultmdheld, kleur),
De legenda-eenheden worden meestal \'Crbaal geplaatst, zelden aftelbaar, telbaar of meetbaar
38. In de voorbeelden van de vonge noot zIJn de waarden
voornamelIjk verbaal geordend, maar cr IS een beglIl van aftelbaarheld Om verder te komen zou men kunnen onderzoeken
of cr een nul waarde kan worden geformuleerd.
39 De verzamellllg verschtllen lil een rUllntellJke voorstelling
IS onellldig, de verzameling verschtllende verschtllen met.
Op een kaart, bIJ voorbeeld, waarop een stad (rood) lil een
agransch gebIed (geel) IS aangegeven, zIJn onellldlg veel punten
waar ra d In geel overgaat Telkens mag men van 'verschtl'
spreken, maar met van 'verschIllend verschIl'
40. Legenda-eenheden op een kaart verschIllen ook van aard
en daardoor alleen al per defimtle van plaats.
ol' BlIlnen de legenda-eenheId 'rood = wonen' wordt op de
kaart gcm onderscheId gemaakt tussen versch,llende woonvormen Een kaart IS een gro\'e reductie van de werkelijkheId Een
luchtfoto IS een meer tiJnkorrellge reductie, maar evengoed een
reductie Dl legenda van een zwart-wlt-foto bestaat voor een
groot deel uit de regIstratie van schaduwen re!lectle van het getotografeerde oppen'lak
42 BlIlnen deze voorwaarde passen du versch,llende defim-

ties voor het begrip 'patroon' Ook 'vorm', zoals geforllluleerd
In de volgende 7m van het tractaat, IS patroon als de aaneensllntendheld van de spreldmgslOestand als gelIjkheId wordt opgevoerd
BIJ met-aaneenslullende patronen kan de gelIjkheId bIJ voorbeeld een gelukheld van afstand lUssen naastbugelegen punten
(zeshoekIg patroon) zIJn
43 Het lIJnbegrIp kan h.er m het traClaat nog met gehantecrd
worden

44 Composllle (samenplaatsll1g) vooronderstelt dm verschIllende vormen 111 een voorstellIng. De aard van de gelIjkheId
wordt weer 111 het mIdden gelaten.
Zelfs al zouden de vormen met op elkaar lIjken en zelfs al zou
er geen sprake zIJn van een gelIjksoortIge plaatsll1g van de vormen onderlmg, dan nog zouden WIJ aan de spreldmgstoestand
kunnen wennen en door vergchJkmg met onze hennnerlng VJn
'composltlL~' Kunnen spreken.
45 Z,e noO! 2
46. De ontwerper ontwerpt ook m voor-ander-stelde legenda-eenheden als hIJ nog met preCIes weet wat zIJn kleuren gaan
betekenen HIJ gaat er Immers van UIt dat de door hem gebruIkte verschIllende kleuren lets verschIllends betekenen Deze verschillen hoeven met verbaal onderscheIden te zIJn om toch een
betekems te vooronderstellen.
47. Het begrip 'tolerantie' als lOegestane afwlJkmg van voorgeschreven maten of afmctmgcn IS hier llIet Ultslllltcnd 111 enge
zm van toepassing op afspraken bmnen fabrIcageprocessen,
maar m brede zm op het hele proces van planvorl11lng ten behoeve van de uItvoering.
48 De begrippen 'legenda en 'varIabele', evenals hun deelvcrzamclll1gcn 'legenda-eenheid' en 'waarde' stcllll11Cn tTIet elkaar daarin overeen dat ZIJ een reductie van de werkelIjkheId
naar aard zIJn Van een reductIe naar plaats en 'of tiJdstip "pas
prakc WannCl'f het om waarmaken of waarnemen gaat.
ZIJ versch,llen echter van elkaar 111 beweegreden: een reductie
ten behoeve van het waarmaken IS een andere rcducnc dan dit:
ten behoeve van het waarnemen Dil IS het begm van de spraakverwarrIng dIe dIkwIJls tu sen wetenschappers en techmcl kan
worden geconstateerd.
ó5
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Het begrtp 'beweglngsvrtJheld' wordt hier biJ gebrek aan
beter metafortsch gebrUIkt. hoewel deze term verderop In het
belOog een meer preclese betekenIS krtJgt.
50. De voorspellende wa,lrde van het wetenschappeluk bedrtJfkomttot uitdrukking In de algemene pnJTIltleve vorm van
wetenschappelIjke uitspraken: 'Daar waar. en:of op het moment dat" de waarde XI aanneemt, neemt y de waarde Yl aan'.
Een dergelijke uitspraak vergt preCiSertng naar plaats en tiJd en
vormt dus een reductie naar plaat en tiJd. Elke relatie tussen X
en Y vooronderstelt zo'n reductie
51. Ge teld biJ voorbeeld dat de samenstellIng van de avondmaaltiJd op de agenda staat, dan IS dat een reductie van de werkelIJkheid naar aard Het doel van de vergadertng met betrekking lOt dit agendapunt kan zIJn af te spreken wie de Inkopen
doet, wIe de maaItijd klaar maakt en wie afwast Met andere
woorden. het gaat om de Inperklllg van de gedragsalternatieven
van de deelnemers naar plaats en tiJd
De afspraken worden vervolgens In de 'agenda' ge chreven
onder vermelding van plaats en tiJdstip. Ieder d,e een agenda
heeft weet wat het betekent wanneer Je een van belde met opschrtJft.
Het IS overtgens uil een oogpunt van voorwaardelIjkheId
veelbetekenend dat een tiJdstip zonder plaats daarbij rampzalIger IS dan een plaats zonder tiJUStlp. In het laatste geval IS het
meestal gemakkelIjker het tud tip te achterhalen dan aan de
hand van het tijdstip de plaats.
52. Het op het eerste oog dUistere begrtp 'versehllm verselH!'
(zie 1.3) kan ook begrepen worden door te spreken over reductie van ve ..dHI In verschil. Dit I' Iets anders dan reductie van
versdHI. Men kan Immers het \'erschIltussen de verschIllen \'erkiemen zonder het aalllal punten waar van verschil kan worden
gesproken te verkIemen (biJ voorbeeld een kleurenfolO m
zwart-wit afdrukken). In dat geval houdt men alleen mmder
soorten vcrschJl over, mlsschIcn houdt men maar een OOrt verschil over. zonder dat het aantal punten waar die soort versch,l
kan worden geconstateerd klemer wordt. Op deze vorm van
vergelijken IS de exacte weten chap UIt. In de exacte wetenschap
wil men geen appels en peren vergeliJken. De poëZie echter vergelIJkt het kentheoretisch onvergelIjkbare (biJ voorbeeld de 'zII-
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veren stilte') en accepteert dus meer verschJllen In verschIl
Moet InCH poeZJe nu als vorm van kennen kenschetsen. Ja
zelfs als voorwaarde voor het exacte kcnnen~ Het exacte kennen

kan door de vooronderstelde reductie van vanatle gem ,ergehJklngsgronden aanboren, maar moet erover besch,kken Om
I1lCU\VC "crgelt]kmgsgronden aan te boren moet men nu eenmaal over meer ver chii In verschJl besch,kken dan de gelukheden In verschIl d,e men als categoneën heeft aanvaard. De poëzIe bIedt voorwetenschappehJke assoCIaties en parafrasen dIe
een enkele keer als categoneën voor exact onderzoek brUIkbaar
bhJken De uitdrukking 'vonk van InzlChr' kan de neurofysIOloog tot onderzoek van spannlJlgsverschIllen IJl de hersenen
brengen.
53 Met het onderscheIden van 'kenmomenten ' wordt eenvoudIg bedoeld dat In het proces van leren kennen verschIllende
momenten bestaan, zoals het beïnvloeden van een vanabele en
het waarnemen van een andere variabele

111

een cxpenmcnt of

het tegehJkertlJd horen en ZIen van een verschunse\.
)4. Vooruitlopend op de begnppen nllmte en proces zou men
kunnen zeggen dat men ZIch geen proces bulten de ruImte kan
voorstellen, maar wel een ruImte zonder proce. Zelfs geestehJkc processen moet men ZIch rullntehJk voorstellen Ook al kan
men vervolgens de rullTItelukheld van deze processen ontkennen, men kan ze eenvoudig nIet aan een ander overdragen zon-

der ZIch In rUlmtehJke metaforen of met nllmteluke mIddelen
UIt te drukken.
55. Het begnp 'ruImte' kan pas hIer aan de orde komen door
een bIjzondere soort verschIl (namehJk verandering) UIt te slUIten. Het begnp verschIl zonder dit bIjzondere type verschIl kan
men als concretlSenng van het begnp 'rUImte' beschouwen
Zonder vcr chIllcll kan 111el1 Immers niet constatcren dat cr
rUimte

IS,

laat staan 'hoeveel rUimte',

Wij zIJn door onze culturele voonngenomenheld eraan gewend geraakt 'ruImte' en 'tiJd' als aXlOmatlsch vaststaande pnmaire categorieën aan te nemen. In het perspcctJcf van de

VOO(-

waardehJkheld moet men na emg zelfonderzoek erkennen dat
rUimte en tiJd secundau zIJn ten aanzien van de begnppen ver-

schil en verandenng. Ieder van ons heeft deze abstracties pas
kunnen maken na tal van ervanngen met verschil en vcrandc-

nng. VerschIl en verandermg zIJn een concretlsenng van de begnppen ruImte en tiJd
56. EmdellJk kunnen WIJ Heracllrus terecht wIjzen wanneer
WIJ hem tegemoet komen met de vanant 'alles vcr chllt' UIt I. I.
57. Het vergt enige moeIte ons te ontdoen van de culturele
voonngenomenheld dat tiJd exogene groothCld IS. een absolute
waarde waaraan ons leven gemeten wordt. TIJd kunnen WIJ ons
llIet voorstellen zonder verandenng. Tijd relateert de ene verandenng aan de andere. In d,e ZII1lS het dagelijks taalgebruIk weer
het ZUIver t. De uItspraak 'Ik heb geen tijd. Ik moet voor het
donker thuIs zIJn' relateert onze eIgen beZIgheden aan de draalmg van de aarde.
Wij zIJn llIet m de tiJd, WIJ hebben tiJd.
58. Eerder (1978) heb Ik dIt als volgt toegelICht Gesteld dat
WIJ een bewegmg waarnemen m onze omgevmg. Behalve de
objectconstantIe kan de pogmg om m d,t veranderlIjke verschIJnsel duur te herkennen Zich uIten m een concept omtrent de
nchting ofhet doel van de bewegmg. Onze theone onttrekt aan
het veranderlijke verschIjn cl een con tante factor: het doel. Een
tweede constante factor dIe aan hct verschIjnsel ont-trokken
(geab-straheerd) kan worden IS de snelheId (weg gedeeld door
tiJdsverschIl). Als dat geen constante oplevert kan de snelheId
nog eens gedeeld worden door het tIJd verschIl om te zIen of het
object mI sch,Cll een constante versnellmg heeft. Onze pogmg
zet ZIch voort totdat voldoende constante factoren UIt het verschIJnsel zIJn geabstraheerd om onze bewuste reactie m deze
omgeymg te bepalen
Wanneer WIJ bIJ voorbeeld constateren dat een object met
grote snelheId ons nadert. zullen WIJ de nelgmg hebben op de
vlucht te slaan, tenzIJ WIJ merken dat de bewegmg aan een aanzleniJjke vertragmg onderhevIg IS. en temeer wanneer WIJ m het
object een goede vnend herkennen. Onze 'theone'. mede gebaseerd op yergelljkmg (geiJJkheden) met andere en eerdere ervanngen bepaalt onze reactie.
N,et alleen herkende contmuitelten. maar ook herkende gelijkheden vormen noodzakelijke componenten van de theonevormmg. omdat ZIJ de basIS zIJn van het denken m categoneën,
klassen, groepen, verzamelmgen, eenheden, getallen.
59. Het constateren van gelijkheden en duren IS een wc tCIl68

schappeluke taak, het maken van voorstellen tot verandenng
een ontwerptaak.
60. GelIjkheId m verandenng kan men UIt het oogpunt van
waarnClnen als voorwaarde van orde noemen, ult het oogpunt
van waarmaken zou 111CIl van coördilldtie kunnen sprckt.:'ll. BIJ (0ordmatle gaat het dan om gehJkheld van plaats en. of tiJdstip, bIJ
sy"ch'OlllsatlC meer specIfiek om gehJkheld van tijdstip Deze begnppen spelen een grote rol m de technIek, bIJ bIOlogISche en
maatschappeluke processen. ZIJ komen m het tractaat h,er llIet
aan de orde, omdat ZIJ ook vooronderstellen dat er een verband
aan de gebeurtelllssen kan worden opgelegd, en dat IS h,er nog
Illet aan de orde
6 r Ik laat hIer 111 het mIdden of wanorde dan 'verschllm \'Crandenng' vooronderstelt. Zonder een vergehJkmgsbasls op
grond waarvan versch,llende 'soorten' veranderll1g kunnen
worden onder ehelden IS 'verscluim verandenng' mIjns mZlens
onvoorstelbaar Toch IS 'versclul m verandenng' zoals h,er
bhJkt wel uItdrukbaar.
MIssch,en IS entropIe zo'n vergehJkmgsbasls van versclllllende soorten verandermg.
Mlssch,Cll IS het begnp 'wanorde' ook de ultdrukkmg van het
onvermogen Zich lets te kunnen voorstellen wanneer cr geen gc-

hJkheld 111 de veranderll1g kan worden herkend.
62. Ten aanZlCn van het zonderlmge begnp 'toeval' geldt letS
dergehJks als bIJ het begnp 'wanorde'. Moet Ik mu hIerbIj nu
'verandenng m verandenng' voorstellen en zo Ja, hoc stel Ik dat
mIJ voor' Er IS echter een verschIl: Ik besch,k nu over het begnp
'gehJkheld m verandenng' zodat Ik een vergehJkmgsgrond (bU
voorbeeld het entrop,ebegnp) en verschIllende 'soorten verandenng' mag vooronderstellen.
BIJ de overgang van de ene soort verandenng m de andere
soort (zoals wanneer de conceptie ofde dood van een orgalJlsme
een lagere ofhogere trap van entropIe m de \'CranderllJkheld van
de samen tellende verbmdmgen mluldt) kan Ik mIJ 'toeval"
voorstellen als \'erandenng m verandenng.
Het I de vraag of dergehJke overwegmgen 111 het mtuitle\'e
dagelIJk e gebrUIk van het begrIp 'toeval', ook al IS het IlllphClet, een rol spelen Gesteld bIJ voorbeeld dat Iemand beweert
Illet m het toeval te geloven In dIt taalgebrUIk IS het toeval geen

ultdrukkmg van gebrek aan duur m verandermg, maar lIjkt op
een (wetenschappelIJk gezIen ontoelaatbare) verzel~ tand,gmg
tot een voor tellIng waarin men al of met kan 'geloven'. Als
men 'met m het rocval gelooft', IS dat mijns InZIens echter veeleer een (technIsch acceptabele) ultdrukkmg van het techmsche
onvermogen ZIch een verbandloos zIJn te kunnen \'oorstellen.
63 H,er doet zIch natuurlIjk de vraag voor of men 'm rust'
nog veranderingen van aard kan voot>tellen dIe geen verandermgen van plaats vooronderstellen
Als een rups ZIch m een cocon tot vlmder ontwIkkelt, spelen
ZIch bmnen de cocon tal van \'eranderlngen van plaat· af d,e de
aard nn het totaal veranderen. HIer blIjkt 'verandermg van
plaats' op een ander schaall1lveau, met een andere korrel'veranderlng van aard'
6-1 Het IS op ZIchzelf opmerkelIjk dat bIJ ons abstroere begrip
v.m een maatschappelIjke bewegmg ofstrommg weer een rUImtelIJke metafoor d,enst doet om het verschIjnsel te kunnen
'plaatsen' De vooronderstellIng 'duur m verandering' voldoet
hIer, maar voldoet de vooronderstellIng 'duur (en bIJ stromtng
gelIJkheId) m verandering van plaats' ook?
65 AangeZIen wIJ 'punt' m 12 beschouwd hebben als 'plaats
en/oftiJdstlp', kunnen WIJ moeilIJk spreken van een 'bewegend
punt' (een punt dat van plaats verandert) Op deze WIjze zouden
WIJ bewegmg dan ook ruet kunnen denken (wel beleven) als WIJ
er ons geen 'voorstellIng' (1.11) van zouden kunnen maken (lilt
eIgen bewegtng een plaats geven) Het begrip b(''''c.~clld P'''''
vooronderstelt dus bmnen een korrel verschillende rUImtelIjke
voor tellmgen van een punt.
66. Ook proces vooronderstelde duur m verandering Dat betekent met dat verband en proces meer relatie hebben dan dat.
Appels en peren vooronderstellen ook allebeI dat ZIJ aan een
boom gegroeId zIJn
67 Maken vooronderstelt materiaal waarmee WIJ lets kunnen
maken Het verband dat door het begrip 'materiaal' wordt
vooronder teld IS mlsschlen hetzelfde verband dat WIJ vooronderstellen aan de werkelIjkheId te kunnen opleggen wanneer WIJ
iets willen 'maken'.

68 'Is d,t ook het geva»' IS de vraag dIe wordt gesteld om te
beoordelen of een uItspraak waar of onwaar IS

70

69 Ik noem dIt het 'eerste ,'crband', omdat dit het verband"
dat WIJ moeten vooronderstellen \\ annccr we aannemen dat WIJ
ook verbandcn bUlten ons als 'waar' kunnc.:n accepteren:

ik
/

feit
eersle verband

~

~

SaehverhaJI

Oe waarllCld Kunnen WIJ lIltdrukken 111 uItspraken omtrent verbanden tu sen dll1gen, Een dll1g op zIch, uItgedrukt 111 de vorm
van een naam is met 'waar' O['OI1\\'.1.1r', slechts het uitgedrukte
verband tus en de dmgen ofnaamwoorden kan waar of onwaar
zUn Als Ik Iemand aal1\vlJs en zeg 'Dat IS Henk', dIent men te
begnJpen dat Ik geen samensrel van VIer letters of klanken aanWIJ, maar dat Ik hem (C\'entueel 111 navolgmg "an anderen)
Henk noem
Ik leg een eersre verband, met russen mIJ en de bedoelde persoon of met de ouders d,e hem HenK genoemd hebben, maar
met de naamgevll1g zelf. met een maatschappelIjKe relatie (een
tweede verband) tussen d,e persoon en zIJn naam De naam
'Henk' IS op zIchzelf met 'waar' of 'onwaar'
Wat nemen \\ïJ nu 'waar', verbanden) cc. verschIllen en
yerandenngen ZIJn dat dan geen verbanden? ee, het zIJn de
noodzakeltJke vooronderstellmgen van verbanden
70. Dit IS de emge effectieve tegenwerpIng dIe IK heb Kunnen
vll1den wanneer mensen tegen mIJ zeggen dat alles met alles verband houdt en vervolgens m een hemelse stemmll1g tot de orde
van de dag overgaan: 'Ja, maar er IS verschtlm verband'.
Als de stand van de sterren volgen velen bIJ onze geboorte
111vloed op onze toekomst UItoefent, bIJ voorbeeld omdat de
wetten van Newton ook op grote afstand werkzaam bltJVen,
komt mIJn tegenwerplllg erop neer dat mIjns mZlens de band
met mIJn ouders meer II1vloed heeft dan de stand "an het sterren beeld de Leeu w.
71

71 Het sterrenbeeld de Leeuw maakt dus geen deel UIt van
I11IJn wereld als het erom gaat besllssmgen voor de toekomst te
nemen Daartoe reduceer Ik de ver chlJn e1en 0111 mIJ heen met
een wat grovere korrel tot een hanteerbare agenda
Hetzelfde doet de arctutect d,e met blijft stilstaan bIJ elke atomaIre verblndmg van elke baksteen d,e hiJ WIl toepassen: dat gebIed, dIe schaal hoort met tot zIJn wereld. De stedebouwkundIge taat op zIJn beurt met stil bIJ de vormgevmg van elke dcurklink In het gebIed waarvoor van hem een ontwerp wordt gevraagd.
72 Dat betekent dus met dat er om te kunnen waarnemen
ook een tweede verband moet zIJn Wu kunnen eenmalig verschillen en veranderingen waarnClnen \\.'aanTl geen duur te bekennen valt, zodat ZIJ met mets In verband kunllen worden gebracht. Wu 'nemen' dus voor 'waar' aan dat WIJ hebben gezIen
wat WIJ hebben gezIen, maar zonder een tweede waarnemmg
waaruIt blIjkt dat er van duur prake IS, IS dat mets meer dan een
tau tologle.
Overigens dreIgt hIer een strijdIgheId met het eerste hoofdstuk, waarin 'waarnemen' ten tonele werd gevoerd als Indruk
d,e gelijkheId van plaats enlof tijdstip vooronderstelt. In dit
hoofdstuk vooronderstelt waarnemen bovend,en een 'eerste
verband', zodat het UIt een oogpunt van strikte voorwaardeliJkheId m het eerste hoofdstuk met aan de orde had 1110gen komen.
Men kan deze fout herstellen door het eer te hoofdstuk te herschriJven met vervangmg van begrippen als 'waarnemen', 'indruk' en 'ultdrukkmg' door begrippen die men ZIch met emge
moeite wel kan voorstellen, maar waarvoor de taal geen naam
besch,kbaar heeft. D,t maakt het betoog met begrijpelijker en
nodeloos mgewlkkdd. Desgewenst kan men tot Iller lezen
'waarnemmg-zander-verband' en vanaf l11er 'waarncn1mgmet-verband'. vergelijkbaar met het oudere psychologIsche onde"cheld tussen perceptie en apperceptie
Men treft hIer een van de voorbeelden van verstrikt raken In
begrippen wanneer men over het denken denkt Men raakt onherroepelIJk m C1rkelredenerlllgen verward. wanneer men met
ergens een beglIl kiest. De eerste stelling van het tractaat kon
ook al met geschreven worden zonder de vooronderstelllllg dat
cr een taal IS die door levende wezens met l'en functionerend

hersenstelsel begrepen wordt en dus zelf dIt alles vooronderstellen Verderop zal Ik betogen dat dat ook de laatste vooronderstellIng IS waarop Ik terecht kan komen. zodat de slang zICh 111
zIJn staart bIJL
Men kan het tractaat dus pas lezen als men het gelezen heeft.
GelukkIg heeft het leven u al leren lezen. zodat Ik mJJ daarover
geen zorgen hoef te maken MIJ el1lg overblIjvende zorg IS \'an
de vooronderstellIngen \'an dit proces een eenvoudIge voorstellIng te maken.
73. (1978) Onze zllHulgen reageren op pnkkels WIJ kunnen
slechts \vaarncmcn wanneer cr verschillen of vcrandcrmgcn IJ)
de omgevll1g optreden. In het totaal van waargenomen verschIllen en verandermgen trachten WIJ vervolgens door vergellJkll1g gelijkheden en herhalll1gen te ontdekken dIe WIJ 111 categoncën en begrippen kunnen bewaren 0111 ze later weer te 'herkennen' Zo ontstaat de subtiele anlphtudo Vdn \vaarncmt:n Cll herkennen waaruit onze conceptuele \'cnnogcns zIJn opgebouwd.
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Van Leeuwen (197J) heeft een II1teressante ecologIsche
theone ontwIkkeld. dIe op verschIllende plaatsen 111 het tractaat
herkenbaar IS. HIeronder leId Ik er de hypothese UIt af dat mensen 111 verschIllende culturen het kel1\'ermogen ontwIkkelen dat
ZIJ 111 de gegeven ecologIsche omstandIgheden nodIg hebben.
Volgens Van Leeuwen IS het ecologIsch gemakkelIjker om
verschIllen af te breken. dan om ze te laten ontstaan. maar tegelIJkertiJd IS het gemakkelIjker om verandenngen te II1troduccren
dan om duur te waarborgen.
73

Dl' ontwikkellllg naar mccr vcr.uldcrIng ligt ,nl'cr \'oor de hand.
omdJt zo'n ont\\I~~ellIl~op ?lchzelfJI \'erJlldenng bete~ent en
dus pcr defil11tll' l'cn 7l'kcrc vcrstonng van Jc bc~tJJnde toc~tand
Illet 71ch mccbrengt.
Dit IS lil pnnClpe een ele~Jnte herformulenng van de Tweede
Iloofdwl,t van de ThermodynamIca (V,lIl Leeuwen, 1971),
VJn belJng voor mIJn betoo~ IS voorlopIg d,lt het versclllJnsel
'}evcn' tegen hct ml'l'~t wa,lrschlJnhJke proccs VJn storcn l'n cgaIIsCtl'n opkll111t lil de nchtlll~ \',ln stJb,lltelt en verscheIdenheid,
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[n \-\-at doen mensen en hun cultuur 111 Jlt subtIele evenwicht
tussen de doue en Je levcndc natuur? Na een perIode V.111 COI1ceptvormIng ontstJJt een neurofysIOlogISche behoefte Jan 111drukken, men WIl lets 'beleven', men gaJt op zoek nJJr verJndenn~ en/of verscheIdenheId, d,lt IS de werklll~ vJn de conceptuelc amplItudo. Na cen overmaat aan YerrJs~tngen en llJeuws
ontstaat v..·"('cr behoefte aan rust cn overzicht om alle opgedane
ervJrIngen te kunnen verwl'rkcn
In het tractaat wordt de conccptuele VJnatll' nJar rUIllltclukc
en temporele Jspecten ontleed
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variatie

0--:'::':":=':"- - -

hohstisch

syntheusch
analytisch

temporeel - conceptuele
, .
vanatle
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Ik onderscheId dan het analytische en het causale denken als hoge waarden van rUimtelijke el1 temporele conceptuele variatie.
Hun nul waarden worden gedekt met de termen 'hohstlsch' denken en 'synchroon' denken W,e hohstlSch denkt, denkt de wereld met 111 onderdelen zoals de analyticus ot de techmcus. dIe
lets 111 elkaar zet Uit onderdelen (synthese). HohStlsch denken IS
dus lets anders dan synthetisch denken.
W,e synchroon denkt, denkt de tiJd met 111 zIJn onderdelen,
zoals de cau ale denker d,e de tiJd verdeelt 111 reeksen van oorzaak en gevolg. HIJ maakt du' 111 prll1C1pe ook geen plannen
voor de toekomst, hIJ leeft 'spontaan'
Wanneer \vc met dit I11strumentanUI11 kijken naar de hoofdfasen van onze cultuur: de fase van hetpgen en verzamelen, de fase van de landbouw en de fase van het commerCleel-lI1dustrlec1
bestaan. dan kunnen WIJ ons afvragen welke vorm \'an denken
aan deze bestaan vormen het best IS aangepast
De pgers en verzamelaars moeten hun bUIt meteen verdelen,
want vlees en frUIt kunnen met tot de volgende dag bewaard
worden ZIJ leven bIJ de dag, maken ZIch met veel zorgen over
gIsteren en morgen, maar moeten wel behoorlIjk rulmtehJk
thul zIJn om bIjtijds eten te kunnen '·l11den. Hun dagelIjks leven
vereIst dus 111zIcht 111 rUlmtehJke verdehng, maar met veel 111ZIcht 111 temporele verdelll1g Hun alledaagse aandacht IS vooral
synchroon-anal ytlsch van aa rd.
ruimtelijk- conceptuele
variatie
0---":'='::'::""- - holistisch
symhetisch
analytisch

temporeel - conceptuele
variatie

0-----'---synchroon
•
SUl causa
spontaan

diachroon
causaaJ
projectief

t_--:--t
jagers en verzamelaars

Dat betckent mct dat bUltcn de dagelIjkse beslommer1l1gen het
hohstlsch-causale denken geen rol speelt. Dit complex wordt
echter 'gestald' bIJ de medICIjnman 111 een amstlek-rehgleuze tegencultuur van het dagelIjkse leven
75

BIJ de landbouwers IS dat JUISt het dagelijkse leven' er IS een
tijd van zaaIen. een tijd van beheer. een tIjd van oogsten en een
tijd van opslag. een tijd van produktie en een tijd van consumptie. Men heeft zICh gevestigd op een plek en zIJn land afgeperkt.
Men gaat daar met gauw van af. want dan wordt de oog t gestolen. Zo wordt het eIgen land een wereld op zIch. met een plantcn~oort dIe men moet kennen 0111 hen1 In veelvoud te kunnen
benutten. Het d,achrone (causale, projectieve) denken paart zIch
lil deze omstandlghC1d aan het holistISche denken
De artIStiek-religIeuze tegencultuur van het dagelijkse leven
omvat alles wat met causaal verklaarbaar IS. geen oorzaak lijkt te
hebben (SUl causa). zoals de scarabee waarvan de Egyptenaren
geen eitje konden vll1den. zodat d,t beest wel goddelijk moest
zIJn. In Egypte werd het opmeten en verdelen van het land na de
vloed overgelaten aan de farao en zIJn priesters: het analytische
deel van het dagelijkse leven
De christelijke cultuur IS een landbouwerscultuur waarin de
onbevlekte ontvangenos tot de religIe behoort. evenals het analytISche onderscheId tussen goed en kwaad
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Het commercieel-Illdustriële bestaan legt de plaats van produktie cn consumptie uiteen. Nu ll) tlIet alleen noodzakelijk dat men
de stadia van produktie 111 het oog houdt. maar ook de consumenten weet te vIJlden voor

llJIl

produktcn

Zo ontstaat het

causaal-analytische complex van het westerse denken. waarbIJ
het hollstlsch-smcau ale naar het rijk van de artistiek-religIeuze
tl'!~l:n(ultuur \vordt verwezen

ruimtelijk· conceptuele
O
v;,;8:..;r..:;ia::.t:..;i::.e___

temporeel· conceptuele
0
variatie
__

holistisch

synchroon
SUl causa
spontaan

synthetisch
analytisch
•

diachroon
causaal
proi'tllef

commercieel-industrieerbëstaan

tanistiek-religieuu tegencultuurt

75 Het bIjVoeglIjk naamwoord 'afzonderliJk' lUIdt mandere
con (cxt dlscrect'
76. 'Mmder waarschIJnlIJk' betekent hIer m overeenstemmmg met J 9 'vergt meer evenwlclusvooronderstellmgen Uit
de tatlca'
77. Holten en omsluItmgen zIJn m het perspectld van elke
aantrekkende krachtswerkmg (111\\aarts verband) op ZIchzelf
onwaarschIJnlIJk.
Hun onwaarschlJnlIJkllt:ld komt tot ultdrukkmg m de mogelIJkheId van hun meenstortIng (concentratie naar hun mIddelpunt ofnaar het aardoppervlak, rotatie om hun oplegpunt. ofm
bI tlsche systemen het wegvallen van de druk lil een cel door
lekkage).
Hun voortbestaan IS slechts waar chlJnlIJk m het kader van
een Inechalllschc theOrie (t'l/ftlll'lclll) waarm tegenover elke inwaartse \vcrkmg een Ul(\\.1artse rcactll" (druk) staat, tegenover
elke ultwaartse werkmg een mwaartse reactie (trek) en tegenover elke draatende wcrkmg een tegengesteld draaIende (1110I

IlIelll)
78 Optel/clI vooronderstelt vcrelllgen uit een veelheId van gcIlJke eenheden
AftrekkclI vooronderstelt een veelhCld van geltJke eenheden.
79 Salllt'llSlcl/lII.~ vooronderstelt aaneensluitende eenheden
van verschtllende aard.
8Ijt'ctlbrctl,{?ftl. bÜfCtlhoudol. "'It't't1halt't1 en 1II1l't't1houdt,tl vooronderstellen respectievelIjk concentratie opeenhoplllg, deconcentratie en spreldmg.
77

80. Parallelle processelI, gebeurtenIssen dIe zowel een parallel
als een seneel verloop hebben, zIJn voor ons moelilJk geluk tiJdig
voor te stellen. De wetenschap van de logIstiek houdt zich hJermee bezig. Een interessant begnp IS In dit verband 'groupage'.
Hiermee wordt bIJ voorbeeld bedoeld het proces In de hal van
een bloemenve.lIng: de kwekers komen met grote homogene
parnJen chrysanten, rozen enzovoort, maar de afnemers wIllen
na hun bestellIngen aan de veliIngklok naar huIS met heterogene
partijen Tussen de seneIe srad,a van aan- en afvoer speelt zICh
dus een groot aantal parallelle processen af(karretjes die door elkaar af en aan nJden), die centraal gestuurd moeten worden.
8 I Ik ga cr vanuit dat wij In het dagelijks leven een grens van
bUitenaf 'zIJde' noemen en van bInnenuit 'kant'. Zo zetten WIJ
de meubels In een kamer aan de kant, het hUIs heeft echter een
noord- en een zUIdzIJde, wu zitten graag biJ het raam aan de
zuIdkant.
De wal heeft een waterkant en een landzijde
82. Indien een eenheid In enIge nchtIng meer dan twee zIjden
heeft, moet het lichaam door InstulpIng een holle zijde hebben,
een holte door uitstulpIng een bolle kant.
83. In de natuur bestaat enkelvoudige en meervoudige omSIUltlllg:
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Dit brengt 1-, 2- 3-voudlge Inwendigheld teweeg en maakt
dleno\'ereenkomsng verschil In toestand mogeliJk.
Ab stad,a met ecn toenemend aantal verschIllende toe tanden
stellen ZIJ een embryologIsche ontwIkkeling voor
De derde vorm van lllwendigheld komt In de natuur vaak

voor als komvormIge openheId dIe afgesloten kan worden. Het
IS dan een fraaI voorbeeld van selectIe waarbIj contmultelt (van
de bll1nen- naar de bllltenwereld) 111 afzondenng (tussen bll1nenen bUItenwereld) wordt voorondersteld.
84 Omsluiting en haar naar enkele zIjden genchte vanant beslotenheId beperkt de bewegll1gsvnJhe.d naar plaats
Kom, blllS (P"p), Sr/IOCII, .~oot, hoek, haak, I.ld~ en "lak (dek of
dak) vooronderstellen respectlevehJke een-, twee- , twee-, dne-,
drie-, Vler-, vler- en vIJfzIJdIge openheId ofwel vIJf-, Vler-,
Vler-, dne-, dne-, twee-, twee- en eenzIjdIge heslarellheid.
85. Inslultll1g en haar naar een of enkele zIjden genchte vanant opslUltmg vermmdert de bewegll1gsvnJheld van het mgeloten deel naar plaats en aard (bIJ voorbeeld tot rotatie of translatie).
Peil 'gal, as' logo, 111 leg , aalll~~ of opleg en aml.<llI((1/1.~ voorondcrstellen respectlevehJk een-, twee-, dne-, vler- en vIJfzIJdIge
losheId ofwel vIJf-, Vler-, dne-, twee- en eenzIjdIge opsillirill,~.
LOSS/llg vooronderstelt beweging mmslUItIng. Een zwaluwstaartverbll1dmg vooronderstelt 10ssll1g 111 een nchtlng en 1',151held m de nchtmg loodrecht daarop.
86. cheldll1g en verbmdll1g kunnen dus m dit stadlllm van
begnpsplaatsmg zowel betrekkmg hebben op het scheldend of
verbll1dend element als op de toestand waarvan ook de gescheIden of verbonden elementen deel uitmaken.
87. Deze loodrechtheldsrelatIe laat zIch Illustreren aan de aanleg van een weg dIe bedoeld IS om twee punten te verbll1den.
TegehJkertlJd krUgt de weg een onbedoeld scheldende werkmg
loodrecht op de verbmdmg nchtmg. Wil men nu ook m deze
nchtmg verbmden (knllslll,~), dan belemmeren belde verbll1dmgen elkaar. Deze belemmerll1g kan men opheffen door scheldmg In de derde dllnensle ("lOdllcl) of door scheldmg m de tiJd
(af",isscllll,~ door stophchten)
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Gesteld dat belde onderstaande tckenmgen vertICale doorsneden zIJn yan bouwconstructl('s
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Oe schodmg «+ +» m de Imker tekenmg kan een kolom of
wand voorstellen. de verbmdmg (> + + <) m de rechter tekeI1Ing een gemetselde "oeg tussen twee bakstenen of een icIdmg.
In beldc eerste gevallen (koJom en VOlog) hcbbcn ZIJ sta ti ch
lTn scheldende (>druk <) of verbmdende «trek» wcrkmg. m
belde tweede gnallen (wand en icIdmg) dynamIsch tussen twee
beweeglIjke massa's Het statISche vcr! op staat telkens loodrecht op het dynamIsche.
S9 Een.~c1")lIl1' als reservOIr vooronderstelt tatlsche en dynamische afz ndenng aan een zijde van de aarde.
Droge/! vooronderstelt verticaal statIsche afzondermg. OI'CI~/Jd",It'" ook hOrizontaal.

Oe Gnek T tempel en de Romemse baSIlIek verschillen van elkaar door respectievelIjk hOrizontaal ult- en mwaartse afzondering van dragende delen .
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Deze Introgerende combinatie van statISch en d)nanllsch
sdccw..:vc wcrklllg van dl' z\\'aartckracht 111 COlllbmJtH.~ met
massa aan het aardoppervlak treft men ook aan bIJ de selectie
van kiel, zand en grond m stromende beddmgen
91 Volgens Rodenacker (1970) staat koppdmg op een lIjn
<)0.

met r.~c)lfldl".~ en "fS/lIltl".~
92. Ook een eIdetische reductie (wezensschouw volgens Husserl, '91 J) vooronderstelt veranderlIjkheId, samenhang afzonderlIjkheld en electeerbaarheId van het fenomeen
9J Zo voldoet het door Van Leeuwen en Van W"dum ontWIkkelde 'ecodeVlce'-model uitstekend om de abIotische besraansvoof\\'aardctl van afzondering. InLut, uitlaat. vasthouden
en tegcllhoudcll sJlncn te vanen en bloot te ~tl"llC'n aan doch"arlabden zoals 'beperk \Trbrlllk ':
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DUljvesteIn (1990) en Tplhngn (1989) hebben meI dIt model als
ondergrond voor het (stede)bouwkundlg ontwerpen twee strategIeën ontwIkkeld dIL respectievelIjk meer doelgericht (droestappenschema) en meer ITIlddeicngerocht (PROSA-methode)
ZIJn

DRIEST APPlNS( BEMA ALS DOU (.lRIC, III 51 RA TE(.ll
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Voorkom onnodIg \Trbrlllk
C.ebrulk emdeloze bronnen
(.ebrlllk emd.ge bronnen
verstandig

voorkom onnodIg afval
hergebnnk al\al
conCentrecr onbnllkbaar
afval

Hierin zun de eerste drie bIOtische bestaansvoorwaarden (verbrUIk, feed-back, orgal1lsatle) als waarden (doel variabelen) herkenbaar
In een wat beperkte II1terpretatle van de PRosA-methode, die
hem overigens tUet volledig recht doet. kan men de abIOtiSche
bestaansvo rwaarden herkennen. Als belangrijkste doel geldt
hier B I het op elk schaall1lveau vermll1deren van verbrUIk (voedll1g en 10zll1g).
PROSA-MEl HO DE ALS MiDDELE GERI lirE 0 TWERPSTRATEGIE

Pro.t?ramml1

(mventarIseer rUlmtcwensen)

Rww..

(II1ventarIseer tijd omstandigheden)
(samenhang met zon en voorZienIngen)
(object als deel van een groter geheel)
(toepass1l1g van doelmatige selectlemechal1lsmen)
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Deze strategieën voldoen vooral goed op de schaall1lveaus van
het gebouwen zun omgev1l1g. Op de hogere schaalmveaus (bij
een grotere korrel) verschijnen culturele elementen echter met
alleen als doel, maar ook als middel.
onceptuele middelen
zoals II1formatle over het mIlieu ( I) en JUridische regelll1gen
(C2) worden toepasbaar Een affeCtIef ITIlddel ( 3) I bIJ voorbeeld het soongerIcht beleId zoals het centraal stellen van de
'schattlge' pandabeer, de zeehond of de otter, waarbIJ het grote
publiek zich betrokken kan voelen Daarna wordt aanspraak op
de eIgen verantwoordelIjkheid (C.~) mogehjk. uitmondend 111
een besef dat men er ook lets aan kan doen ( 5).
Dergehjke middelen "ergen een ander m del van de wereld
dan hetecodevlce-model. Wat IS hun doeI> Be>taansvoorwaarden vellig
, tellen'
Dae culturele middelen kunnen 111 een ,'olgende
ronde door
,
dl' fecks bestJansvoorwaarden abiotische (mJtcnadl- en cnergle\'rIendehjk bouwen), bIotische (natuurvrIendelijk bouwen)

,

-

en/of conceptuele (mensvriendelijk bouwen) doelemden dienen.

94. De MethodologiecommissIe van de Faculteit Bouwkunde
van de Techlllsehe Univer Itelt Delft heeft onderscheId gemaakt tussen doelgericht en middelengerIcht onderzoek
doe/gem/"

f(D)=M

f(M)=D

Verklarend, probleemsIgnalerend en voorspellend,
2 Programmerend,
3 Opumaliserend,
4 Evaluerend onderzoek

5 Ontwerp-onderzoek

I

6
7
8
9

Ontwerpend,
üntwerpstrateglsch,
Techlllsch onderzoek
InstrumentontwIkkelIng

In het eerste geval (I tlm 4) kiest men maatschappelijke doelemden (0) als onafhankelijk variabele om middelen (M) te vmden,
m het tweede geval varieert men de middelen (M) om te kijken
wie daarbij gebaat IS (0).
Als bIJ voorbeeld won1l1gnood, werkloosheId of dlserlmmatie op de bestuurlijke agenda verschIJnt. komt het doelgericht
onderz ek m het geweer Om te kijken hoc deze agendapunten 111
onderzoekbare probleemstellingen en onderzocksdoelstellmgen
kunnen worden omgezet. Het IS omgekeerd voor deze onderzoekers uiteraard van belang maatschappelijke problemen te
sIgnaleren en op de bestuurlIjke agenda te krijgen
Ontwerpers kunnen UIt dit onderzoek vooral leren 111 hoeverre bestaande, uItgevoerde ontwerpen tegemoetkomen aan deelbelangen en hoe deelbelangen m een ontwerp kunnen worden
geopumaliseerd
Dit leIdt tot 'ontwerprlchtIiJnen' vanuit maatschappeliJke,
psychologl che, bIOlogIsche en natuurwetenschappelijke sectoren.

RUllllteliJk relevante 1I1dlvlduele en maatschappelijke doelstellingen zIJn echter uJd- en plaatsgebonden. Hun aantal groeit
Imealr met het uJdvak dat In beschouwmg moet worden genomen en kwadratISch met het bebouwde oppervlak.

Gesteld dat UIt al deze doelstellingen ontwerprIchtlljncn werden geformuleerd, dan kwam dc stcdcbouwkundlgc llIet meer
aan het ontwerpen toe. Hct klassIcke doclgerIchte ondcrzock
lijdt daardoor voor ontwcrpcrs aan ecn vermmdcrende meeropbrengst Het IntddelengcrIcht onderzoek werpt dan ook zIJn
netten aan de andere ZIjde UIt en varIeert de ontwerp mIddelen
onafllankellJk om na te gaan welke doelemden daarbIj gebaat
zIJn
Men kan terecht tcgenwerpen dat het onder cheld tussen
doelemden en mlddelcn met op één punt kan worden vastgelegd, maar van persoon tot persoon cn van onderzoek tot onderzoek verschIlt en verschUIft. Wat voor de één een mIddel ten
behoeve van maatschappelijke doelstellingen IS, het ontwerp bIJ
voorbeeld, IS voor ecn ander een doel, voor hem zIJn VIltstift en
potlood weer mIddelen tot het ontwerp. Geldt dat echter ook
voor de tegengestelde kIjkrIchtmgen van doel- en mlddelen~e

mht'
Neen.
Waar de grens tusscn doel en mIddelen ook ligt. men kan altIJd twec dIametraal verschlllcndc rIchtmgen UItkIJken. Dezc
rIchting van kIjken nu bcpaalt dc ondcrzoeksmcthode Vervolgen doemt de cruCIale vraag op langs welkc tweezIjdige ZIchtliJn doelemden en mIddelen verschUIven. Hoe kan men de grens
aangeven van waaraf een persoon of instantie IJl een gegeven SItuatie heenkIJkend lets doelemde noemt cn tot waar terugkIJkend lets 'mIddel' heet.
Als men over cen varIabele beschIkt waarop zowel doelemden als mIddelen kunnen worden uItgezet, kan men hct punt
aangeven waar voor een gegeven probleemstelling dc omslag
van mIddelen naar doelemden valt. Dan kunncn ook belde kIJkrIchtingen dUIdelIjk onderscheIden worden
In deze varIabele IS met dIt tractaat voorzIen
9)· In dit perspectief kan men vervolgens wcer meer doelgerIcht tetllgredeneren van vooropgestelde waarden (doelemden)
naar de formulermg van voorwaarden (middelen) om deze
waarden al> ctTeet te kunnen bereIken.
Stelt men bIJ voorbeeld verschIllende korrels van autonolllle
voorop (mdl\'lduele autonomIe als liberaal begm el. gezmsautonomll~ als chn~tcn-dclnocra[Isch bcgmscl. autonomie van socia-

Ie categorteën als sOCIalistisch begmsel), dan zou I11l'n het verschil In voorwaarden voor deze beginselen ontwl,,:rpl'nd kunnen
onderzoeken, zoals de Stlchtmg ederland u AI, Ontwerp
(N AO) tussen '9 4 en 1989 heeft gedaan
96. D,t IS biJ voorbl'e1d wat m het computerspel IOl11entul11,
dat door
AO ontWikkeld IS, gebeurt: lederl mgreep van de
speler (het veranderen van legendakleur van een km' ederland) wordt op drie nl0I11e'ntanc effecten g,C(octst {cchl1lsrhc.
economISche en maatschappelijke eHecten
ederland zonder
de mgreep (rderentle Al wordt vergeleken met
ederlandmet-mgreep (B \ Dat brengt de ontwerpdIScusSIe op een wdgedeiimeerd onderwerp: de mgreep op een wdgeddimeerd
schaalnlS'eau Op dat mOment houden wc op 0111 O\Tr ederland te praten
ederland IS bUilen haakjes geplaatst, het gaat nu
om het verschIl of de verandenng tussen belde ederlanden.
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