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Aanrnarden van persoonlijke denkkaders voor sociaal-ruimtelijk overheidsbeleid 

Ten geleide voor de Lezer. 

Orn de navolgende tekst in een adem te kunnen lezen gelieve men slechts de rechter bladzijden op te 
slaan. Voor verklarende vakliteratuur, evenals voor de afbeeldingen die in de vorm van lichtbeelden 
tijdens het uitspreken van de inaugurele rede zijn vertoond, raadplege men de voetnoten op de linker 
bladzijden. 
Verwijzingen naar deze voetnoten die op de rechter bladzijden tussen haakjes zijn geplaatst, zijn tijdens 
het uitspreken van de rede verzwegen; dit laatste geldt 66k voor de ingevoegde cyclus van persoonlijke 
intermezzo's die bedoeld zijn om de lading van de hoofdtekst met name emotioneel te verzwaren. 

Inhoud 

1. Aangeven van probleemstelling en aanpak. 

2. Centraal stellen van handelingskader van de sociaal-ruimtelijke besluit
vorming: SRBV. 

3. Centraal stellen van SRBV-transactiedriehoek en van twee hoofddomeinen 
hierin. 
3 .1. Een planologisch denktuig wordt in stappen opgebouwd. 
3.2. Het hoofddomein van politiek en bestuurwordt verkend. 
3.3. Het hoofddomein van wetenschap en technologie wordt aangevat. 

4. Persoonlijk aanvaarde denkkaders bepalen de sociaal-ruimtelijke planning
praktijk. 

The life of dialogue always occurs as a relationship between two persons, a You and i. In this 
relationship analytical thinking, moral judgment, feeling and empathy are fused in authentic acts of 
being. The authentic person is an indivisible whole. Nevertheless, four states of his being can be 
distinguished. The permanent dissociation of these may lead to a warping and even to the destruction of 
the person. For intellect alone (The) is barren; moral judgment alone (We) is self-righteous; emotional 
feelings alone (Fe) are destructive, and empathy alone (Pra) is (at the level of society as a whole) 
unresponsive. These four states of being must be held, therefore, in mutual tension so that each may 
regulate the others. The point of intersection among them may be called the center of the fully 
integrated person, whose thought is tempered by moral judgment, whose judgment is tempered by 
feeling, and whose feeling is tempered by empathy. 

The learning person in the life of dialogue can make mistakes, he may be tom by inner doubts and 
conflicts, and he may be incapable of expressing himself integrally, leaving his meanings ambiguous and 
only partially articulated. Nevertheless, the standards of his speech are based not upon the extremes of 
scientific truth , morality, feeling and empatly taken each alone, but on the values that emanate from the 
conjunction of these states. (John Friedmann. Retracking America. A Theory ofTransactive Planning. 
Anchor Books, New York, 1973, p. 178/179). 
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Diaspora 

Al zijt gij in onnoembaarheid, 
glanzende scharen van mijn wil 
zijn uitgegaan om u te tellen: 
een prevelen, niet te verstaan, 
zal eenmaal samenvallen 
met onze kennismaking 
diep in de taal. 

Dan treedt uw lichaam uit mijn som 
want alle moleculen 
roep ik weerom 
uit hun verstrooiing. Alie. 

(Gerrit Achterberg. Voorbij de laatste stad. 
Bloemlezing samengesteld en ingeleid door Paul Rodenko. 
Daamen N. V. Den Haag, 1962, p. 39 en 54). 

De echte subjectiviteit kan slechts dynamisch worden verstaan: als het zich 
bewegen van het lk in zijn eenzame waarheid. Dit is ook de plek waar het 
verlangen naar steeds hoger en onvoorwaardelijker relatie, naar het volkomen 
deelnemen aan het Zijn, wordt gevormd en versterkt. In de subjectiviteit rijpt 
de geestelijke substantie van de persoon. 

(Martin Buber. lk en Gij. Erven J. Bijleveld, Utrecht, 192317 3, p. 68). 

Met grate dank aan M.F. h. Bax, H.J.G.M. Bekke, G.J. van den Berg, B. van Bronckhorst, H.M. 
Goudappel , J.D. Heynen , C.A. van Peursen en W. Salet die mij de laatstejaren op het spoor zetten van 
de domeincntheorie, de tripletten, het jacobsladdertje, de cultuur-sociologische invalshoek en ont
wikkelingstypologie toegepast op het verschijnsel van de sociaal-ruimtelijke planning en ordening.(0) 
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(0) Planologie vormt de methodische reflectie op sociaal-ruimtelijke planning en ordening, c.q. op 
het alledaagse sociaal-ruimtelijke beleid van (inter)nationale tot locale niveaus. 

Als nadere begripsbepalingen gebruikte de Sectie Planologie van de Academische Raad in 1972 ten 
deze: 

- Ruimtelijke Ordenin;;: = het ingrijpen (door overheden) in de ruimtelijke ontwikkeling (als spon
taan maatschappelijk proces) van stad en platteland. 

- Ruimtelijke Planning= de voorbereiding van de ruimtelijke ordening, inhoudende analyse, pro
gramstelling, (stedebouwkundige, bestuurlijke, financiele) model-constructie, planontwikke
ling en actieprogrammering, met inbegrip van de tijdens de voorbereiding plaats hebbende be
sluitvorming in etappes (al dan niet na openbare discussies). 

- Planologie = de wetenschappelijke en methodologische reflectie op de ruimtelijkc ordening en 
planning, inhoudende het streven naar beschrijvende, verklarende en norrnatieve theorievorming 
op basis van empirisch onderzoek van uitgangssituaties, procesinterventies en planresultaten. 

Aan deze begrippen ligt onder meer de navolgende literatuur ten grondslag: 
0.1 . G.J. van den Berg. Kritieke ruimtelijke ordening: kritische planologie. Bouw no. 41 , l l- l 0-1969. 
0.2. W. Steigenga. Modeme planologie. Aula-boeken no. 178 , 1964, hfdst. I. 
0.3. Idem. Ruimtelijke Ordening- Milieu. Stedebouw en Volkshuisvesting, maart 1971, p. 99-102. 
0.4. A. Faludi. Planologie en Wetenschapsbeoefening. Mededelingen van het Planologisch en 

Demografisch Instituut, okt. 1978, pag. 5, waar Planologie opnieuw wordt gedefinieerd als de 
socialc wetenschap of kunde gericht op de bestudering van de ruimtelijke ontwikkeling, (ter 
voorbereiding op en onderbouwing van) de sociale ruimtelijke planning en ruimtelijke ordening. 

( I) Het Urbanisliek-Concept werd rond 197 l als uitgangspunt gen omen voor de ontwikkeling van 
een afstudeerrichting voor zgn. bouwkundig-ingenieursi planners aan de afdeling Bouwkunde 
van de T.H. te Eindhoven. Urbanistiek wordt dan omschreven als een op integratie en prakti
schc toepassing gerichte leer inzake de ontwikkeling en inrichting van onze gebouwde (verste
delijkende) omgeving. 
Urbanistiek vormt eerst en vooral een denkkader, en pretendeert geen nieuwe discipline tc zijn 
in traditioneel wetenschappelijke zin. Haar benadering moge gedeeltclijk berusten op de 
grondslagen van de gangbarc wetenschapsbeoefening a la Ca map ( 1936/ 56) en De Groot 
(1961171), maar Urbanistiek stelt zich niet tevreden met hct versmalde, zo niet een
dimensionale mens- en maatschappij-beeld dat de gebruikelijke sociaal-wetenschappelijke 
mcthoden en technieken vermogen le ontvouwen. Urbanistiek wil daarom een intermediair 
zijn, een inter-discipline of schamierpunt we Ike voor het eerst buiten de T.H. Eindhoven (THE) 
werd ten doop gehouden in de vorm van zgn. tripletten, uitmondend in de Urbanistiek-ster als 
grensoverspannend symbool, door: 

1.0. H.M. Goudappel. Urbanistiek - een ander perspectief voor planologie en stedebouwkunde. 
TNO-Projekt, no. 12, 1976. 

I . I. Idem. Towards an integrated national policy on traffic and transportation in the Netherlands. 
Paper to the !Vth World Transp. Eng. Conference, Mexico City, October 1977. 

1.2. PDOB-Leergang 'Infrastruktuurplanning', Oct. 1979. 

De boven gegeven aanduidingen met naamvcrmelding betreffende uitccnlopen<le opvattingen 
van wetenschapsbeoefening zijn ontleend aan: 

1.3. R.F. Beerling, S.L. Kwee. J.J.A. Mooy en C.A. van Peursen. Inleiding tot de wetenschapsleer. Bij
leveld, Utrecht, 1970178, hfdst. 3, 4 en 6. 

1.4. H. Koningsveld. Het verschijnsel wetenschap. Een inleiding tot de wetenschapsfilosofie. 
Boom/ Meppel/ Amsterdam, 1976177, hfdst. II en III . 
Verwezcn zij tenslotte naar: 

1.5. A.A.J. Pols en P. de Ruiter in: De toekomst van de Planologie. Verkenningen in planologie en de
mografie, nr. 16 GU/ PDI, dee. 1978, p. 47-72. 
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1. 
Aangeven van 
probleemstelling 
enaanpak. 

Gebruik maken van 
beeldspraak: 
binnendrijven van 
luchtschepen. 

Aangeven van 
probleemstelling: 
weinig planideeen 
komen in uitvoering 
terecht. 

Aangeven van aan
pak en steunen 
op beeldspraak. 

Kiezen van voor
beeldig Iuchtschip 
en jacobsladdertjes. 
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Dames en Heren, 

Als doodgewone aardbewoners overkomt ons we! eens het 
volgende: we wandelen langs berg en dal, en moedertje na
tuur drukt ons z6 prangend aan haar boezem, dat ons het 
hart vol schiet. 
Of, om de orgastische cliches van de heren Van Kooten en 
De Bie van het Simplisties Verbond bij u in gedachten te 
roepen (2): dat we alleen nog maar cirkels, sterren, bollen 
en bellen zien . 

Tijdens zulke bos- of bergwandelingen met inbegrip van 
onze dagdromerijen, kan het dan 66k voorkomen dat gi
gantische wolkenpartijen ons blikveld binnendrijven, en 
als kolossale luchtschepen in voile vaart op ons afsteve
nen, - op gevaar af bij wijze van spreken achter onze 
oogappels tot stilstand te komen. 

Z6 dan met een schreeuw van reeds voorvoelde pijn en 
ontzetting tot jezelf te komen, is wat mij de laatste jaren 
vergund is tot in het diepst van mijn bestaan te ondergaan. 
T oen begon ik, namelijk, de resultaten van mijn plannen
makerij van de Jaatste 10-15 jaar op beide helften van deze 
aardbol op afstand te overzien (3), en moest ik dit werk in 
haar oorsprong als het overspannen 'wringen en dringen' 
van de ingenieur-planner binnen in mij ontmaskeren. Im
mers, zeer weinig ideeen uit de planvoorbereiding komen, 
mijns inziens, in de planuitvoering tot hun recht. 

Orn nu niet in een lethargische zelfverwerping te verval
len, heb ik mijn boswandelingen normaal voortgezet; erop 
uit om de denkbeeldige zeppelins die van uiteenlopende 
richtingen op mij afkwamen, in slagorde te plaatsen en hen 
van binnenuit aan een voorlopige inspectie te onderwer
pen. Een exemplaar heb ik mij als voorbeeld voor alle an
dere luchtschepen gekozen, en ik heb mij tevens ten be
hoeve van nadere kennisverwerving voorzien van enige 
wankele , meditatieve jacobsladderUes (4). Ik heb mij aan 
boord begeven en ben mijn rondgang allereerst begonnen 
op de bodem van een der licht zwaaiende gondels, waar 
voor mij als sociaal geengageerd planner de centrale aan
drijfruimte voor het gehele schip zich bevindt; namelijk, 



(2) Terug te vinden op de derde langspeelplaat van het Simplisties Verbond, 1977: Hengstenbal
/ Klisjee Mannetjes. 

(3) Zie hiertoe het THE-diktaat nr. 7910, p. 49-78, evenals Annex G, punt 1.6. 

(4) Van huis en haard verdreven zijnde, bereikte Jacob een plaats waar hij onder de blote hemel 
bleef ovemachten toen de zon was ondergegaan. En hij nam een van de stenen der plaats, leg
de die onder zijn hoofd en ging op die plaats slapen. Tocn droomde Jacob, en zie, op de aarde 
was een ladder opgericht waarvan de top tot aan de hemel reikte, en zie, engelen Gods klom
men daarlangs op en daalden daarlangs neer. En zie, de Here stond bovenaan en zei: Ik ben de 
Here, de God van uw vader Abraham, en de God van Isaak ... 
Bijbel, Genesis 28, verzen l 0-14. Het Ned. Bijbclgenootschap, Amsterdam. 

De symbolischc, c.q. existentieel-psychologische betekenis van dcze bijbeltekst dringt langza
merhand in haar voile reikwijdte voor diverse typen van kennisverwerving tot mij door; wanneer, 
namelijk, onder meer de navolgende, godsdienstwetenschappelijke literatuur wordt geraad
pleegd, zoals hier gegroepeerd rond de boven aangehaalde godsuitspraak uit het memorial van 
Pascal daterend van hetjaar 1654. 

4.1. Romano Guardini ( 1934/62). Christelijk Bewustzijn. Essays over Pascal. Uit de p. 28 , 42-76 en 
137-149 warden twee denkmentaliteiten duidelijk , welke resp. van continui'teiten versus dis
continui·teiten uitgaan bij de beeldvorming van mens-, maatschappij- , wereld- en weten
schapsopvattingen. 

4.2. William James (1902/63). Varianten van Religieuze Beleving. Een onderzoek naar de menselij
ke aard. Op p. 21-23 worden in religie vervat de gevoelens, handeiingen en belevingen van indi
viduele personen in hun eenzaamheid, - voor zover zij overtuigd zijn in relatie te staan tot het
geen zij voor de goddelijkc openbaring c.q. grondwaarheid houden. 

4.3. C.G. Jung (1937/ 38). Psychologie en godsdienst. Opp. 68 en p. 95 e.v. worden archetypische 
droomvisioenen besproken inhoudende een symmctrisch cosmologisch systeem, wereldklok 
of planetarium, -al ofniet met cen god, menselijk ik, ofzelfin het centrum. Hierbij wordt ener
zijds veel verwezen naar boeddhistische mandala's, maar anderzijds naar vroeg-christelijke, 
middelecuwse en kabbalistische vormen van mystieke contemplatie. 

4.4. Charles Ponce (1976). Kabbalah. Achtergrond en essentie. Rond p. 94 wordt het uit meerdere 
tripleuen opgebouwdc wcreldmodel aangetroffen , waarin men opklimmen kan via de 
Jacobs/adder van de kabbalistische mystiek (p. 155). Hierbij wordt op p. 119 gewaarschuwd 
voor de veronderstelling van een empirischc relatie tussen archetypische c.q. goddelijke mani
festaties enerzijds, en bevindingen van de hedendaagse psychologie m.b.t. de ontwikkelingsfa
sen van mensclijke bewustwording anderzijds. Hierdoor zou immers mystieke meditatie war
den teruggebracht tot een psychologische, reflectief-operationele denkgesteldheid zonder 
meer, en zou warden voorbijgegaan aan de quintessens van het mysterie mens. De mysticus 
springt ten deze op de bres voor alle medereizigers die in een reeds Jang bestaand, maar onbe
kend land vcrtolkers en onthullers willen zijn van het verborgene, dat als een dubbele bodem in 
de zichtbare werkelijkheid steeds aanwezig is (p. 173). 

4.5. Jose and Miriam Arguelles ( 1972). Mandala. Shambhala, Berkeley and London. 
4.6. J. Veenstra in Stcdebouw en Volkshuisvesting, maart 1971, in het Epiloog, p. 116/117 . 
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Centraal stellen 
van handelingskader 
als aandrijfruimte. 

Verkennen van twee 
hoofddomeinen c.q. 
gondeldekken. 

In continuum 
plaatsen van 
planologische 
denkkaders. 

Aangeven van bij
bedoeling m.b.t. 
U rbanistiek
concept. 

Aandacht vragen 
van gehoor. 
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het hedendaagse handelingskader voor de praktijk van de 
sociaal-ruimtelijke overheidsplanning en ordening. Na 
een korte kennismaking met de besluitvormingsmechanis
men en speelvelden binnen deze centrale handelingsruim
te, mag ik vervolgens met u in twee hoofdrichtingen de 
aangrenzende gondeldekken binnen onze voorbeeldige 
zeppelin betreden. Daar, immers, waar de hoofddomeinen 
van politiek en bestuur enerzijds en van wetenschap en 
technologie anderzijds zich op een relativerende afstand 
aan ons voordoen. Dit alles heeft de bedoeling om de di
verse onderdelen van ideaal-typisch opgevatte, maar zo u 
wilt ook persoonlijk aanvaarde denkkaders binnen de pla
nologie, z6danig geordend in een continuum te plaatsen en 
met elkaar in verband te brengen, dat hieruit als vanzelf 
tenslotte enige conclusies voortvloeien voor de sociaal
ruimtelijke planningpraktijk. 

In de marge wordt emaar gestreefd om, zij 't slechts een ge
deelte van het handelings- en denkkader uit de Urbanis
tiek (I) aan u te presenteren met inbegrip van een uitvoe
rig voetnoten-apparaat. 
Hierbij wordt de aandacht in het bijzonder gericht op het 
derde niveau binnen het Urbanistiek-concept, namelijk, 
op de zgn. 'ideostructuur' waar de sprang naar de diepte, 
naar de kem of bran van onze sociaal-ruimtelijke vraag
stukken wordt gewaagd (voetnoot 1.2, p. 28/ 1-29). 

Tijdens deze verkenningstocht die een vol uur zal duren, 
vraag ik van u, mijn publiek, wellicht het uiterste aan za
kelijke aandacht, verbeeldingskracht en persoonlijk invoe
lingsvermogen; dit, echter, in de eerbiedige veranderstel
ling dat u bier vanmiddag niet gekomen bent om het radio
pragramma 'kleutertje Iuister' aan te horen, maar om iets 
te vememen over handelings- en denkkaders in de sociaal
ruimtelijke overheidsplanning en ordening. 
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PERSOONLIJK INTERMEZZO 

Vegetatief 

In tropische kassen heerst handen-vol warmte, 
rekt zich het plantenvolk zwoegend omhoog. 

Zweet loopt er tap'lings langs bloed-hete blad'ren; 
plantenrijk wacht op een zon-warme oogst. 

Ik sta onder druk van bewasemde ram en: 
rijpende vrucht tussen groen-zwijgend loof. 

Scheepvaart 

Gedachten varen afen aan, 
vervolgen eigen gang en baan 
stroomop-, stroomafwaarts 
na ontlading in we! overwogen 
ofte snel aangevoerde woorden. 

Gedachten, in beelden opgeslagen 
en regelmatig aangevuld 
waar schepen komen aangevaren, 
laten zich ruim-schoots en geduldig overladen 
in woorden die in gaan en staan 
verouderen en verjaren. 

Gedachten volgen eigen gangen, 
maar woorden azen op gestage of versnelde, 
onafwendbare gedachten-ondergang. 
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Eigen gedachten 

Ineens kwam deze droom 
toen ik te denken zat, 
zo mijn gedachten had 
die ik mijn dromen noemde 
als bijen om een honingraat. 

Hun klank was mij bekend: 
hun onvermoeibaar zijn, 
gezoem, arbeidzaam zijn -
mijn stilzijn als ik werkte 
en bloemenzoetheid om mij was; 
ook dat in rijen staat, 
in stilte weggezet, 
een korvenorde recht 
gericht langs bloesembomen, 
en binnenin vorstinnen zijn. 

Die zijn mij onbekend. 
Hun dwang voel ik temeer. 
Gedachten keer op keer 
gaan in en uit met buit 
die steeds door mijn vorstin wordt opgeeist: 
een hoge ver beminde 
die legioenen richt, 
gevoed door vloeibaar licht 
dat duizenden haar brengen 
uit ware liefdesplicht. 



Sociaal-Ruimtelijke Besluit-en Planvorming (SRBVI 

zich bewegend van glabaal naar gedetailleerd en andersom 

< 1,500 1, 1000 1,25000 > 1, 100000 Schaal 
,, 10000 1, 50000 

11111 Wat zich uiteindelijk op lagere en hogere plan-echelons concretiseert 

~ 
~ zowel in het welvarende t::!,oorden als zich ontwikkelende Zuiden van onze planeet 

(5) Wordt het bovenstaande prototype voor een systeem van sociaal-ruimtelijke besluitvorming 
(SRBV), 'gestotfeerd' met enige voorbeeldige auteurs, dan laat zich de volgende bloemlezing 
samenstellen; zie ten deze het THE-diktaat nr. 7910, SRBV. III.2.5., p. 35-39 in telegramstijl. 
Opvallend hier is dat vanuit uiteenlopende vak- c.q. basisdisciplines, maar bovenal vanuit ver
schillende persoonlijke visies (attitudes) t.a.v. mens, maatschappij en wetenschapsbeoefe
ning, enige aan tijdvak en sociaal-culturele omgeving gebonden afbeeldingen opduiken van zo 
iets als de rationele maatschappelijke besluitvorming op beide halfronden van onze aardbol. 
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2. 
Centraal stellen 
van handelingskader 
van de sociaal
ruimtelij ke 
besluitvorming: 
SRBV. 

W eergeven van 
SRBV-kader. 

In wisselwerking 
staan van plan
rnveaus. 

Centraal stellen 
van SRBV-cyclus 
A t/m E. 
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Wanneer je tegenwoordig als eenvoudig ondememer in 
Den Haag je bedrijf zou willen verplaatsen uit de benarde 
Randstad van ons land naar een nieuw bouwterrein in 
Nieuwegein bij Utrecht, bijvoorbeeld, word je geconfron
teerd met een ongecoordineerd stelsel van overheidsmaat
regelen en plannen, hoofdzakelijk gelegen op de vakdepar
tementale werkgebieden van Economische Zaken en van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Hiernaast 
wordt op een beeldscherm dit stelsel tweedirnensionaal in 
een algemene en vereenvoudigde vorm weergegeven (5). 

Deze manier van afbeelden suggereert allereerst dat overal 
ter wereld in gemengde economieen meer of minder ratio
nele processen van sociaal-ruimtelijke beleidsvorming, 
planvorming en -uitvoering bij overheid en particulier be
drijfsleven met elkaar in verbinding staan, als langs de 
sporten van een verticaal geplaatst laddertje , zoals de pijl
tjes dat aangeven. 

In het geval van de ruimtelijke ordening en planning houdt 
dit in, dat met elkaar in wisselwerking zouden staan: 
nationale sector- en facetplannen, tegenwoordig ook struc
tuurschema's en -schetsen; 

- streek- en gewestplannen van oude en nieuwe stijl (6); 
- gemeentelijke structuur- en bestemmingsplannen voor 

oude en nieuwe stadswijken; en 
- concrete woningbouwprojecten met inbegrip eventueel 

van casco-woningen en hun inbouwpakketten. 
Kortom, nationale plankaders worden - vreemd genoeg 
vanwege het tegenovergestelde haast dat men in de prak
tijk waameemt - verondersteld zich uiteindelijk via-via 
bijna mechanisch te concretiseren in bouwstromen die het 
werken en wonen, het verkeer en de recreatie binnen na
tionale samenlevingen voor korte oflange tijd bepalen. 

Het beeld hiernaast geprojecteerd geeft niettemin voor 
vele ingenie1:tr-planners zoiets als de rationele maatschap
pelijke besluitvorming weer. Cruciaal hierin is dat wat op 
alle bestuursniveaus opduikt als een centrale draaischijf, of 
scharnierpunt; ik bedoel de besluitvormingscycli A t/m E, 
die zich apart 66k weer in afzonderlijk splijtbare deel
schijfjes laten beschrijven (zie hiertoe verder onder meer 
voetnoot 5.4. bij p. 205 en 378-380, en voetnoten 5.13 en 
5.15). 



De diverse planners/ingenieurs/schrijvers richten hun aandacht nog specifiek op uiteenlopende 
bestuursechelons, als daar zijn: 

- de rechts- of verzorgingsstaat als geheel, en hierin te onderscheiden sociaal-economische 
sectoren c.q. vakdepartementen (Nat). 

- de achterblijvende, of op kop lopende regio (Re). 
- de benarde randgemeente in stadsgewestelijk verband (Ste). 
- het particuliere grootbedrijf. 

Beleidswetenschappen: bestuurs-, bedrijfs- besliskunde en politicologie. 
S. I. E.H. Litchfield. Notes on a general theory of administration. Administrative Science Quaterly, 

June 1956, p. 10-29 
S.2. S. Beer. The Aborting Corporate Plan - A cybernetic account of the interface between plan

ning and action. Verschenen in E. Jantsch, Perspectives of Planning. OECD, Paris 1968/69. 
p. 414, Figure 8. 

S.3. Y. Dror (l 968) Public Policy Making Re-examined. Appendix B, p. 311-319. Zie ook THE
diktaat nr. 7890, Annex F. p. 23S-238, evenals THE-diktaat nr. 7910, Annex D, p. IOS-112. 

S.4. U. Rosenthal, M.P.C.M. van Schendelen en G.H. Scholten (1977). Openbaar Bestuur. Orga
nisatie, beleid en politieke omgeving. Deel III, in 't bijzonder p. 229 en 249. 

S.S. J. Friend en A. Hickling. Some practicalities experienced in working with Strategic Choice. 
Tavistock Institute of Human Relations, London, Sept. 1977, in 't bijzonder Figure l en Refe
rences zoals afgedrukt in THE-diktaat nr. 7911, p. S20-S26. 

Ontwikkelings- c.q. beleidssociologie. 
S.6. D.B.W.M. van Dusseldorp (1967). Meerdimensionale Overheidsplanning. Deel II, hoofdst. 2 

met schema's 1 t/m 3. Zie ook THE-diktaat nr. 791 l, p. 499-S07. 
S.7. D. van Houten (1974). Tockomstplanning. (Overheids)Planning als veranderingsstrategie in 

de welvaarts- c.q. verzorgingsstaat, p. 110 e.v. 
5.8. F. van Vught. Planning als leerproces. Toekomststudie en de ontwikkeling van het plannings

teken. Interrnediair, 9 juli 1976. THE-diktaat nr. 7911 p. 307/308. 

Ontwikkelingseconomie en -geografie. 
5.9. D.M. Dunham. A study of the spatial planning process in Britain and the Netherlands. Verken

ningen in planologie en demografie, nr. I. GU/PD!, 1969/70. Zic ook THE-diktaat nr. 7911, 
p. 491. 

5.10. J.G.M. Hilhorst (1971). Regional Planning. A systems approach. 
Chapter V, Figures 5.3ym 5.6 

Voor de minder procedurele, maar meer inhoudelijke kant van <lit vakgebied zij verwezen naar 
Annex Fin THE-diktaat nr. 7910, p. 125-313, in 't bijzonder waar het Derde-Wereld landen 
aangaat. 

Stedebouwkunde en Planologie. 
5.11. W. Steigenga (1964), in 't bijzonder par. 1.7. Zie voetnoot 0.2. 
5.11.1. D.R. Godschalk. Comparative New Community Design, AIP Journal, nov. 1967, p. 371-387. 
5.12. R.S. Bolan. Community Decision Behaviour: the culture of planning. AIP Journal, Sept. 1969, 

Figure 2, p. 303. Zie ook THE-diktaat nr. 7890, Annex F, p. 235-238, evenals THE-diktaat nr. 
7910,AnnexD, p. 105-112. 

S.13. J. Veenstra. Naar een prototype voor sociaal-ruimtelijke management-systemen. Stedebouw 
en Volkshuisvesting, maart 1971, p. I 06, I 07 en 113 resp. met planetarium en kubus
tekening. Zie THE-diktaat nr. 7911, p. 294-302. 

S.14. A. Faludi (1973). Planning Theory, Chapters 4 en II, p. 78 en 220. Zie ook THE-diktaat 
nr. 7911, p. 508 en S20: een pleidooi v66r onderhandelingsplanning. 

5.15. J. Veenstra (197S). THE-diktaat nr. 7890, in het bijzonder de kubustekening en Figure 3 op 
p. 34 en 38/39, evenals Annex C, p. 173-196. Zie ook THE-diktaat nr. 7910, Annex C, 
p.93-105 . 
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SRBV-proces A: 
Beleidsvorming 

Geven van voor
beelden ter 
verduidelijking. 

SRBV-proces B: 
Tijdsprogrammering. 

SRBV-proces C: 
Organisatie. 
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Zo is er allereerst het hoofdproces A van de meer of minder 
fragmentarische, inhoudelijke beleidsvorming en -uit
voering op de korte t/m lange termijn. Dit proces zie ik 
primair gericht op maatschappelijke probleemvelden, ook 
wel in regeringsnota's knelpunten genoemd, die in diverse 
sectoren van de nationale t/m locale samenleving worden 
gesignaleerd, ofwaarop door het formuleren van doelstel
lingen bijv. wordt geanticipeerd. (7). 

Enige voorbeelden kunnen hier verduidelijkend werken. 
Vanafhet begin van deze eeuw, immers, heeft in ons land 
de woningnood het ruimtelijk handelingskader sterk be
paald. Nu worden we alom geconfronteerd met milieupro
blemen en warden wereldwijd onheilstrompetten gestoken 
over eindige grondstofreserves, in 't bijzonder t.a.v. onze 
gas- ofwel olieproblematiek en energie- c.q. kemenergie
voorziening (8.0/ 1 ). 
Bij deze accentverschuivingen in de tijd wordt op diverse 
planniveaus het grate gat evident tussen beleden over
heidsbeleid en actueel uitgevoerde onderdelen hiervan. 
Hoe weinig toch hebben we binnen onze samenhande
lingsstructuren, procesen in de hand als suburbanisatie, 
spreiding van werkgelegenheid e.d. (8.2.). 

Het proces B vervolgens slaat op specifieke activiteiten 
van planvorming en programmering in de tijd, betreffende 
schaarse middelen als geld (9), al of niet gekwalificeerde 
mankracht, maar ook en vooral het gebruik van bodem, 
lucht, water en ruimte, evenals de verdeling van institutio
nele beslissingsbevoegdheden hieromtrent in de particu
liere en overheidssfeer op diverse niveaus. 

Dit voert ons op ons beeldscherm direct naar de letter C 
die verwijst naar de bestuurlijk-organisatorische processen 
van maatschappelijke communicatie, informatie en coor
dinatie ter stimulering van open bare relatienetwerken tus
sen personen en hun organisaties. Speciaal waar het de da
gelijkse praktijk van de ruimtelijke planning en ordening 
betreft, vertonen deze sociale netwerken overal ter wereld 
een ongestructureerd karakter, zowel in horizontale als in 
verticale richting (zie voetnoten 1.5 en 6.3.). 



5.16 . N.A. de Boer. De nieuwe provincies en hun ruimtelijke ordening. Stedebouw en Volkshuisves
ting,juli/aug. 1977, p. 381-383. 

5.17. J. Veenstra (1978). THE-diktaat nr. 79 IO. Spaanse tekening opp. 44. Bij SRBV.III.2.7. 
5.18. A.M.J. Kreukels. Toepassing van strategische planning in de ruimtelijke planning. Planning; 

methodiek en toepassing, no. 6, 1978 , p. 21-31, in 't bijzonder Figuren 2 t/m 4. 
5.19. J.C. Carp. De weg naar het (ultimate SAR) functionalisme. Interrnediair 3 aug. 1979, in 't bij

zonder Figuur l met planniveaus. 

(6) Kortheidshalve kan hier naar de volgende auteurs worden verwezcn: 
6.1 . J. Buit ( 1978). Doelstellingen en ruimtelijke voorstellen. Planologische beschouwingen over 

een 'ongemakkelijke' relatie. In het bijzonder hoofdst. 9 , p. 147-166, daterend vanjuni 1973. 
6.2. A.A. Verduyn en J.C. Coolsma. Het streekplan als uitvoeringsgericht toetsingskader. Stede-

bouw en Volkshuisvesting, maart en april 1979, waar wordt uitgegaan van: 
6.2.1. het RPD-interimadvies 'Verticale coordinatie ruimtelijk beleid', 
6.2.2. de diskussienota van W.A.S. van Mee! t.b.v. het PPD-directeurenberaad van 5 febr. 1977, 
6.2.3. bet PSC/TNO rapport 'Het bewaken en bijstellen van streekplannen ', juli 1977. 
6.3. W.A.S. van Mee! en M. Wingens in: De toekomst van de Planologie. Verkenningen in planolo

gic en demografie, nr. 16, GU/POi, dee. 1978, p. 72-106. 
6.4. NlROV congres 'Recente Streekplannen '. 's-Hertogenbosch, 20 nov. 1979. 
6.5. Min. VRO. Structuurplannen voor Stedelijke gebieden. RPO Studierapp. 13, 1978. 

(7) De wetenschappelijke, maar ook Ievensbeschouwelijke gronden waarop in de loop van de laat
ste I 0 jaar probleemvelden zijn onderscheiden , worden duidelijk bij de volgende schrijvers: 

7.0. H. Ozbekhan. Towards a general theory of planning. Verschenen in E. Jantsch, Perspectives 
of Planning. OECD, Paris, 1968/69, p. 85. Zie ook THE-diktaat nr. 7911, p. 282-293. 

7.l. Y. Oror (1971177). Design for Policy Sciences. Ch. 4. Tables 1t/m4, p. 19-28, waarvan een 
dee I teruggevonden wordt onderin Fig. 6 bij p. 4 7 in THE-diktaat nr. 7890. 

7.2. W.W . Harman. Planning amid forces for institutional change. Ekistics 20 I, August 1972, Ta
ble I, p. 131. Zie ten deze ook THE-diktaat nr. 7911, p. 253-264. 

7.3. J.P. de Waart. Waarom daarhecn? Ontwikkelen van norrnen voor toekomstgericht handelen. 
Intcrmcdiair, 8 juni 1979. Zie ten deze ook Ozbekhan (voetnoot 7 .0) en de diskussie die 
L. van Klinken voert in Intermediair van 2 juni 1978 met P.J. Roscam Abbing (1974), J. Pcn/J. 
Tinbergen (1977) e.a. 

Zonder nu in de controverse te willen treden van doelstellingen-, versus probleemforrnulering 
tijdens de beleidsvorming, worden hier <le volgende schrijvers genoemd: 

7.4. G .K. Myrdal/S.S. King ( 1968/72). Asian Drama: an inquiry into the poverty of nations. Pen
guin Books. Hierin wordt v66r overheidsplanning in Zuidaziatische landen gepleit op grond van 
de aldaar aangehangen waarden (p. 29-45), de fysieke en maatschappelijke uitgangssituaties, 
knelpunten en problemen hierin , evenals van algemeen geaccepteerde kennis hieromtrent 
(p. 49-90); <lat leidt tot ccn karakteristiek van de Asian Third World of Planning (p. 107-166): 
tussen gemengde en centraal geleide, sociaal-economische stelsels in geplaatst. 

7.5. J. Buit (1978). Zie voetnoot 6.1 in Oelen II en III en hoofdst. 8. p. 17-147, geschreven in de 
periode 1971-77. 

7.6. G. Kuypers (1973176). Grondbegrippen van politiek (c.q. beleidsvoering= besluitvorming: op 
pag. 25). Zie in 't bijzondcr Hfdst. 2, 7, 8, 12 , 14. 

7.7 . J. Veenstra (1975). THE-diktaat nr. 7890, Annex E, p. 207-233 en Annex G , p. 239-254. 
7.8 . D.B.W.M. van Ousseldorp. Overheidsplanning in ontwikkelingslanden op een driesprong. 

Centrum Konlakt der Kontinenten, nota nr. 5. Soesterberg, 1975. Zie ook THE-diktaat 
nr. 7911 , p. 499-507 . 

7.9. C.W.W. van Lohuizen. Een kleine verkenning rond het planologisch onderzoek. Oratie TH 
Eindhoven, nov. 1977. Deel I. 
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SRBV-proces D: 
Beheersing. 

SRBV-proces E: 
Evaluatie. 

Planning wordt als 
rationalise rend 
element in SRBV
cyclus opgevat. 

Leggen van een
zijdige nadruk. 
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Het proces D nu, duidt op toezicht, controle en daarmee 
op vormen van vermeende toekomstbeheersing d.m.v. 
budgetten, stringente subsidieregelingen, ruimtelijke stan
daardnormen van zgn. bruine en blauwe boekjes, wetten 
op de Ruimtelijke Ordening, sancties en zelfs salarisstruc
turen. 

Welke functie vervult tenslotte het proces E? Dit zou in 
principe het eindpunt en hernieuwde begin van de besluit
vormingscyclus A t/m D moeten zijn: herwaardering ofte
wel evaluatie achteraf( I 0). 

Belangrijk nu is op te merken dat de laatste 10-20 jaar 
t.a.v. het verschijnsel van de maatschappelijke planning 
op zichzelf beschouwd het inzicht doordringt, maar dit 
geldt te meer voor de sociaal-ruimtelijke planning, dat dit 
verschijnsel de specifiek rationaliserende, d.w.z. de syste
matiserende en op explicitering gerichte ontwerpcompo
nenten omvat binnen alle vijf de bovengenoemde besluit
vormingsprocessen A t/m E (zie voetnoten 5.3 opp. 17 en 
88, 5.13 opp. 110-111, en 7.4 opp. 36 en I 07). 

Niettemin wordt steeds op een van de rationaliserende ele
menten binnen onze vijf SRBV-processen, of zelfs op een 
der onderdelen hier weer van, een overdreven nadruk ge
legd. Welke elementen dit zullen zijn, - te noemen vallen: 
het formuleren van problemen en doelstellingen, van al
ternatieve oplossingen, hun consequenties en onderlinge 
afweging, planuitvoering, -beheer en -herwaardering -, dat 
wordt bepaald door eenzijdige inzichten aangereikt uit 
verschillende basiswetenschappen en door persoonlijke 
levensvisies en attitudes. Maar deze nadruk hangt tevens af 
van verschillen in plaats, tijd, cultuur en hierin opdoe
mende problemen. 
Hierbij wordt dan de aandacht nog hoofdzakelijk gericht 
op verschillende, territoriale bestuursniveaus, tijd
horizonten en op een diversiteit van maatschappelijke sec
toren als de bouwwereld, defensie ofhet onderwijs. ( 11 ). 



7.10. H. Vink. Terugblik op een regionaal planningsproces: mogelijkheden en problemen bij de toe
passing van doelstellingen en strategische keuzebenadering in de praktijk. Planning; me
thodiek en toepassing no. 3, 1977, p. 2-14. 

7.1 l. P. de Ruyter. De Verstedelijkingsnota in het licht van de strategische keuzebenadering. Ver
schenen in: A. Faludi en P. de Ruyter (red.) Planning als Besluitvorming. Samsom, 1977178, 
p. 51-66. 

7.1 2. LA. de Klerk. Politiek en planning in het tijdperk van de doelstellingennota's. Plan, sept. 1978, 
p. 17-24. 

8.0. J. Hamaker. Overwegingen van energievoorziening bij planologie en stedebouw. Stedebouw 
en Volkshuisvesting, nov. 1979, p. 532-541 . 

8.1. W. Wissing. Stedebouw en Energie. Stedebouw en Volkshuisvesting, juni 1979, p. 303-308. 

8.2. P.W.C. van Gestel en Ed. F. Nozeman. Het 'gat' tussen wenselijkheid en werkelijkheid; doel
stellingen en hun verwezenlijking in de groeikem Maarssenbroek. Stedebouw en Volkshuis
vesting,juni 1978. 

(9) Voor de navolgende schrijvers geldt dat de levcnsbeschouwelijke inslag, c.q. waamemingen uit 
de praktijk waardevol zijn, maar dat uiteindelijk een theoretisch raamwerk van analyse a la 
voetnoten 5. l t/ m 5.19 ontbreekt. 

9.1 . A.P.J. van dcr Eyden. Planning-Programmering-Budgeting. 
Bcstuurswetenschappen, jan. 1970, p. 25-41. Zie ook THE-diktaat nr. 7911, p. 343-345. 

9.2. H.R. van Gunsteren (1972/76). The Quest for Control: a critique of the rational-central-rule 
approach in public affairs. Hoofdst. 2 in het bijzonder m.b.t. P.P.B.S. Zie oak THE-diktaat 
nr. 7911,469-479. 

9.3. Idem. Planning en Politiek. Bestuurswetenschappen,jan. 1974, p. 27-48. 
9.4. A. Waterston (1965). Development Planning: Lessons of Experience, Zie ook THE-diktaat 

nr. 7911. p. 494-497. 
9.5 . N. Caiden en A. Wildavsky (1974). Planning and Budgeting in Poor Countries. Hoofdst. 6 t/m 

10. 

(I 0) De volgende schrijvers kunnen hier warden genoemd. Zie THE-diktaat nr. 79 10. SRBV 
lll.2.6. , p. 39-4 l. 

JO. I G.J. Kruyer (1969). Organiseren en Evalueren. 
10.2. E. Suchman (1969). Evaluative Research. 
10.3. C.H. Weiss ( l 972). Evaluation Research. 
10.4. J. Veenstra ( 1975). THE-diktaat nr. 7890, Annex H, p. 255 -264 en THE-diktaat nr. 7910, An

nex G, in 'l bijzonder p. 216. 

(I I) R. Brons en L. Box. Planning van het hoger onderwijs/ 2. Twee pogingen en een alternatief. In
termediair. 8 april 1977. 
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PERSOONLIJK INTERMEZZO 

Ruimtelijke Ordening 

Wij bouwen dammen op, 
creeren ons de ruimte 
en leven er volop in schuimend bruisen 
binnen perken van vermeende orde. 

Dit is dan ons bestaan: 
op de vloedlijn van ons !even 
vanuit zee aan land te kunnen gaan 
de stilte tegemoet. 

Het is een enkeling 
die dit slechts doet. 

Deirdre 

Het laatste woord is tussen ons nog niet gesproken. 
Wij hebben we! van ver gehoord, 
maar angstvallig onderling contact verbroken, 
waar op ons samentreffen kemfysische reacties, 
vemietiging voor beiden van ons volgen zou. 

Dit dachten wij althans en was 't gebleven, 
indien vanmorgen niet een harde lach mij welbewust beseffen deed 
dat naderend geweld slechts te omzeilen valt, 
waar alle zeilen warden bijgezet. 

Zo koers ik opgewekt nu op de einder aan. 

Geluid 

Er klinkt een schallendjuichen 
door onze dagen, dat nauwelijks te dragen, 
naar oorsprong niet de duiden valt. 

Het zwelt soms aan in lange 
sterke golven, waaronder wij bedolven, 
ternauwemood aansporing ondervinden 
om door te gaan. 

Het blijft op afstand of dichtbij 
ons levenslang omringen, 
dwingend opwaarts in steeds wijder kringen 
de eindeloosheid in. 

17 
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PERSOONLIJK INTERMEZZO 

Java 

Eens weken kraterwanden wijd uiteen 
en lava vloeide, bitter geurend, 
rood gloeiend van verlangen 
dwars door transparante damwanden 
van onze harten heen. 

Najouw vertrek vervalt dit land 
tot angstige verstilling, 
nu vloeibaar licht hand over hand 
verkilling ondergaat 
vanjouw lichamelijk afwezig zijn. 

Hier tegenover staat 
mijn vast en zeker weten 
dat los van alle regelmaat 
dit land geregeld opengaat 
als een bevloeide hofvan Eden 
waarmee wij onze eeuwigheden 
tastbaar maken in de tijd. 



Voorbeelden geven 
van eenzijdigheid. 

Overlappen van 
planniveaus. 

Aangeven van 
kaartschalen. 
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Zo valt bij beleidswetenschappers, ontwikkelingsecono
men en -geografen, bijvoorbeeld, de nadruk op maat
schappelijke planning als rationele beleidsvorming A in de 
procedurele ofinhoudelijke zin. 
Dit in tegenstelling dan altijd gezien tot zgn. extra
rationele, intu1tieve processen ad-hoe van politieke 
machts- c.q. coalitievorming en collectieve conflicthante
ring. Oat wat dus populair heet: het politieke spel van ge
ven en nemen (zie het THE-diktaat nr. 7910, SRBV III 
2.314 opp. 30-35). 
De organisatie-sociologen zullen bij voorkeur aandacht 
vragen voor het doorgeven van het beleid, de communica
tiekanalen C omvattende. 
Stedebouwkundigen en planologen ging het oorspronke
lijk meer om de inhoudelijke kanten van de beleidsvor
ming A, en om het d.m.v. zoneringen vastleggen van bo
dembestemmingen D. Anderen uit de financieel
economische sfeer van de planning, programmering en 
budgettering (9) benadrukken de processen A en B. Ten
slotte gaan er heden ten dage steeds meer stemmen op, te 
beluisteren op beide halfronden van onze aardbol, om toch 
vooral eens te gaan leren van onze fouten in de sociaal
ruimtelijke besluitvorming t.a.v. stad en platteland; dit 
d.m.v. evaluatie tussendoor, monitoring genoemd, en eva
luatie achteraf: ex post facto. (zie voetnoten 6.2.3. en 
10.4.). 

Keren we terug naar onze SRBV-afbeelding op het projec
tiedoek (5) dan zien we als verdere bijzonderheid dat de di
verse besluitvormings- ofwel planniveaus t.o.v. elkaar het 
meest effect sorteren, elkaar mogelijk overlappen d.m.v. 
de processen D, en dan tegenwoordig in aanzet ook d.m.v. 
E: respectievelijk de processen van toetsing, evaluatie en 
bijsturing in uitvoerings- en beheerssituaties. Als bij
komstigheid vallen enige kaartschalen langs de horizonta
le as op, welke zijn toegevoegd om het ruimtelijk detail, 
waarop ontworpen wordt, globaal aan te geven. 



Socioal-Ruimtelijke Besluit-en Planvorming (SRBVI 
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Centraal stellen 
van speelvelden en 
basisvormen van 
besluitvorming 
III t/m I. 

Normatieve 
speelveld 1 
(geel). 

Strategische 
speelveld 2 
(groen). 

Operationele 
speelveld 3 
(rood). 

Overstappen van 
handelingskader 
op denkkader. 
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Even cruciaal nu als de besluitvormingscycli A tlm E zijn 
op de verticale SRBV-as de gekleurde speelvelden 1 t/m 3, 
die achtereenvolgens worden beheerst door drie dominan
te basisvormen van maatschappelijke besluitvorming: 
I tlm III. Een nieuwjacobsladdertje met drie sporten, dient 
zich hier al aan! 

Zo is daar in qe eerste plaats het geel gekleurde speelveld I 
waarin idealiter de normatieve lange-termijn besluitvor
ming (:I) op (inter)nationaal niveau zich zou moeten afspe
len in de particuliere en de overheidssfeer met een horizon 
van I 0-20 jaar. 
Ondanks bijgeluiden van strategische en operationele aard 
overheerst hier toch soms de vraag: waartoe, met welke 
min of meer utopische oogmerken gaan we iets uitvoeren 
op sector- en facetplanniveau. 

In het groen gekleurde speelveld 2 treffen we hoofdzakelijk 
de strategiscb regulerende en bemiddelende besluitvor
ming aan (:II) van provinciaal t/m gemeentelijk overbeids
bestuur en bet hiermee corresponderende bedrijfs- en ver
enigingsleven, zich afwikkelend langs de A t/m E cycli 
binnen een tijdsborizon van 5-15 jaar. Ingeklemd tussen, 
bij wijze van spreken heen en weer geslingerd maar ook in
termedierend tussen het heilige normatieve moeten en 
operationele kunnen, dringt zicb bier de alles bebeersende 
vraag naar voren: hoe voeren we gezien onze middelen iets 
gei"ntegreerd uit m.b.v. onze streek- en gemeentelijke 
structuurplannen. 

Tenslotte is daar bet rode speelveld 3 van de operationccl 
uitvoerende, sterk afgegrendelde en op zichzelfbetrokken 
besluitvormingsprocessen (:III) t.b.v. locale bouwprojec
ten in banden van gemeenten, particulier bedrijfs- en ver
enigingsleven met een horizon van 5-7 jaar. 
Het wat dat om concretisering vraagt, beheerst bier bet 
veld zonder dat strategiscbe en normatieve standpuntsbe
palingen nu gebeel en al uit het oog worden verloren. 

Dames en Heren, 
Dit stelsel van maatschappelijke besluitvorming met zijn 
vijf processen A t/m E en drie basisvormen I t/m III die 
te zamen de grondslag leggen voor de drie gekleurde speel
velden I t/m 3, vertegenwoordigt voor mij het handelings
kader waarbinnen de rationaliserende praktijk van de so-



12 SRBV Onderhandelings- of Transoclie - Driehoek 

Pclili~i.I 
B e ,~uLJ<de.-. 

ietJuit? 

8 
Vokwete nsch"P!'e"/A"cli•ten: WAT, we lke vori<Jbel en neml"n we bij welk •:utopiseh) 
ootwikk,.lingsper<peelief in beoehcuwing m.b.t. het SRBV- H=de <inlJ'koder. 

PRO. 

l 

Beleidswetenschappen: 
bestuurs-, bedrijfs
besliskunde en 
politicologie. 

Ontwikkelings- c.q. 
organisatie-, en 
beleidssociologic. 

Planologie/Stedebouwkunde 

SUBST. 

Ontwikkelings
economie en geografie 

lngenieurswetensch.: 
- civiele en cultuur- c.q. 

milieutechniek 
- technisch-constructief 

en fysisch georienteerde 
bouwkunde 

Ste. 

5.1-2 

5.12-14 
en 5.19; 
7.12. 

Re. 

5.5. 

5.6. 

5.15; 
6.l-4; 
7.7; 
7.10. 

5.10 
e.v. 

Verklaring van de lettertekens en cijfers in dezc onderhandclingsdriehoek: 

Nat. 

5.3-4; 
7.1-3; 7.6. 

5.7-8; 7.4; 
7.8. 
5.11; 5.16-18; 
7.0; 7.5; 7.9; 

7.11. 

5.9. 

We 
Fe 
Pra 
The 
Pro 
Subst 
Nat 

= wereldbeschouwing, incl. normatieve mens-, maatschappij- en wetenschapsopvattingen. 
= subjectieve, als feitelijk opgevatte maatschappelijke probleemsituaties. 
=planning- c.q. beheerspraktijk met constructicvc ontwerpaspecten. 
= toegepaste theorie- en hypothese-vorming in diverse vakwetenschappen. 
=procedure le kant van de planningtheorie. 
= substantiele c.q. inhoudelijkc kant van de planningtheorie. 
=uationale bestuursniveaus. 

Re = provinciale/regionale bestuursniveaus. 
Ste = stedelijke/locale projectniveaus. 
De cijfers verwijzen naar de voetnoten 5 .1-19, 6 .1-4 en 7 .0-12. 
------.hiermee warden onderlinge wisselwerkingen c.q. spanningen aangeduid. 
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Terugvallen op 
beeldspraak van 
luchtschip en 
jacobsladdertjes. 

Introduceren van 
transactie
driehoek. 

23 

ciaal-ruimtelijke planning ligt ingebed. Alvorens nu van 
<lit abstracte SRBV-plaatje over te stappen naar een even
eens weer afstandelijke uiteenzetting m.b.t. persoonlijk 
aanvaarde denkkaders van toepassing op <lit handelings
kader, moeten we toch eerst een tussenstapje maken; <lit, 
om tot een zekere mate van vermenselijking van onze 
theoretische voorstelling van zaken te komen, en om het 
statische karakter ervan te verwisselen voor een dyna
misch ontwikkelingsperspectief in de tijd. 

Immers, we zijn onze denkbeeldige zeppelin-gondel m.b.v. 
een jacobsladdertje op de bodem binnengeklauterd om al
lereerst de centrale aandrijfruimte te bezichtigen en bin
nen de drie speelvelden op het rationaliserende gehalte 
van de maatschappelijke planning in vijfvoud (:A t/m E) te 
inspecteren. Nu hebben we al weer twee laddertjes nodig 
om aangrenzende gondeldekken en daar aanwezige, afzon
derlijke wetenschapsvolkjes zo mogelijk in een door mij 
persoonlijk gestructureerde samenhang te kunnen vatten. 

De hiemaast afgebeelde onderhandelings- of transactie
driehoek wil daartoe in de eerste plaats als een vaste gon
delbodem voor onze laddertjes dienst doen ( 12). 



ln de loop der jaren hebben de navolgende auteurs hun licht laten schijnen over onderdelen van de cen
trale onderhandelingsdriehoek. 

l2.1. 

12.2. 

12.3. 

l2.4. 

12.4.L 

12.4.2. 
12.4.3. 
12.5. 

12.6. 

12.7. 

W. Steigenga (1964), in 't bijzonder par. 1.5 en 1.6. Zie voetnoot 0.2. Hier wordt teruggevallen 
op besprekingen binnen de SPO-werkgroep in de winter van 1955-56: dus nu al meer dan 20 
jaar geleden! 
Werkgroep Wonen binnen SPO-verband. Positie enrol van de sociaal-wetenschappelijke on
derzoeker in het besluitvormingsproces bij de realisering van nieuwe woonwijken. Stedebouw 
en Volksh ., maart en april 1975, in 't bijzonder Bijlage II. 
P.J.A. Adriani. Welzijn en Wetenschap. Naar een effectiever wetenschappelijke ondersteu
ning van overheidsbeleid. lntermediair, 9 maart 1975, waarin wordt teruggegrepen naar publi
caties van Have lock (1973) en Rogers en Shoemaker(l 972) m.b.t. de planning van de versprei
ding van vernieuwingen . 
R.P.D. Proceedings of the International Colloquium on Recent Developments in Planning 
Methodology. Committee on Housing, Building and Planning of the United Nations Econo
mic Commission for Europe, The Hague, October 1977, waarin onder meer worden aange
troffen: 
P. Drewe. Planning methods and techniques. Zie ook THE-diktaat nr. 7890, Annex G, en 
THE-diktaat nr. 7911, p. 533-550. 
A. Dekker en J. T.M. Bloem berg. The relation between planning and politics. 
H. ter Heide. Relations between research, planning and policy. 
J. Friedmann. (l 973). Retracking America. A theory of transactive planning. Ch. 4 en 7, in 
't bijzonder p. 110 en 18 7. 
C.W.W. van Lohuizen (l 977). Deel III. Zie voetnoot 7.7. 
Idem. De toekomst van het planologisch onderzoek. Verkenningen in planologie en demogra
fie nr. 16. PD l /GU, dee. 1978, p. 4-24. 

Over het gebruik van sociaal-wetenschappelijke onderzoeksresultaten in het overheidsbeleid, 
en interdisciplinairc samenwerking hiertoe: 
B.E.J .C. Lekanne dit Deprez. Macht en onmacht van interdisciplinair samenwerken. Interme
diair, 5 en 12 nov. 1976. Zie ook THE-diktaat nr. 7911, p. 559 tot het einde. 

Uit dit alles springt de veranderende rol van sociaal-ruimtelijke planners en vormgevers naar 
voren, varierend van de vroegere 'Stedendwingers' tot de huidige vakwetenschappelijke 
'Grensoverspanners '. 

13. 1. W. Salet. Planningtheorie in perspectief. Instituut voor Planologie, Rijksuniversiteit Utrecht, 
dee. 1978, p. 124-129. 

13.2. W. Salct. Enige planningstheoretische perspectieven voor de praktijk van de planning. Insti
tuut voor Planologie, RU , febr. 1979 , p. 26. 

13.3. H. van der Cammen (nov. 1979). De Binnenkant van de Planologie, in ' t bijzonder par. 
6.2-6.8. 
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3. 
Centraal stellen 
van transactie
driehoek en 
hoofddomeinen. 

Formuleren van 
problemen en doel
stellingen. 
(:behoren) 

Uitvoering bepaald 
naar tijd en plaats. 
(:zijnsverbonden) 

Op alle nationale t/m locale bestuursniveaus warden op 
alle drie de gekleurde speelvelden of draaitonelen, immers, 
rond de centrale SRBV-assen A t/m Ede volgende acteurs 
of roldragers aangetroffen: 

- de verantwoordelijke beleidsvoerders in de particuliere en 
overheidssfeer (politici, topbestuurders en beleidsambte
naren) met hun intui."ties en waarde-oordelen op de korte, 
dan wel lange termijn gericht: 
waartoe voeren we iets uit? 

- de maatschappelijke probleemvelden verbonden met ste
delijke en plattelandsdoelgroepen, de laatsten hamerend 
op de vraag: 
wanneer wordt waar iets uitgevoerd? 

- de wetenschappers/analysten in vele kampen verdeeld, 
Ontwikkelingsvisies kibbelend onder meer over het wat, dat met 't oog op een 
deelwetenschappelijk bepaald ontwikkelingsperspectief als variabelen in de be-
verengd. schouwing moet warden betrokken; bestuurskundigen 
(:theoretische en politicologen, economen en sociologen, geografen en 

kennen) planologen dringen zich hi er om strijd naar voren. 

- tenslotte, de sociaal-ruimtelijke planners en vormgevers, 
Rationaliseren van geconfronteerd met het hoe van rationaliserende en con-
ruimtelijke samen- structieve ontwerpaspecten welke liggen besloten in de 
handelingsontwerpen. noodzakelijke samenwerking van de tot nu toe opgesomde, 
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gelijkwaardige partijen. 

Uiteindelijk grijpen de Iettertekens uit de SRBV-transactie
driehoek al vooruit op het klassieke studieobject van de 
planologie, opgevat als methodische reflectie op het alle
daagse sociaal-ruimtelijke overbeidsbeleid (0); d.w.z. op bet 
cultuursociologische spanningsveld waarin bet subjectie
ve, maar als feitelijk opgevatte zijn (FE), het wereldbe
schouwelijke behoren (WE), het toegepaste theoretische 
denken en kennen (THE), en het plannendlontwerpend 
handelen (PRA) op elkaar worden betrokken. ( 13 ). 



( 14) Deelwetenschappelijke Benaderingen van de SRBV-praktijk 

WE/THE--------THE---------1-THE/PRA: 

Fundamentele Basis
disciplines en hun 
scholen c.q. weten
schapsprogramma's. 

Toegepaste Deel
theoretische Vak
wetenschappen. 

Handelingskader van 
Sociaal-Ruimtelijke 
Planning en Besluit
vonning 

14. I. Ontw. Sociologie 
c.a. organisatie
en cultuursocio
logie. - 14.4. Bedrijfs- en 

bestuurskunde - Zie voorgaande voet
noten 5 t/m 9, ge
presenteerd als een 
'zootje ongeregeld'. 

14.2. Ontw. Economie 
en Geografie. 

14.5. Politieke Eco
nomie en Econ. 
Geografie. 

14.3. Sociale 
Psychologie 

14.6. Politicologie 

De uiteenlopende, declwetenschappelijke uitvalspoorten (THE) op de SRBV-praktijk kunnen als volgt 
worden gerubriceerd, - zonder nu al veel acht le slaan op grensoverspanningen die hier verticaal en ho
rizontaal aan de orde zijn. 

14.1. 

14.1.1. 

14.2. 

14.3. 
14.4. 

14.5. 

14.5.1 . 

14.5.2. 

L. Rademaker & H. Bergman (1977). Sociologische stromingen. Aula-boeken 588. Zie F.L. 
Polak (1969). Prognostica. Hoofdst. 6 en 8. 
A.C. Zijderveld (1974). Relativiteit van kennis en werkelijkheid. lnleiding tot de kcnnissocio
logie, in het bijzonder hoofdst. I. 
H. Brookfield (197 5). Interdependent Development, speciaal geschreven m.b.t. Derde Wereld 
landen. Zie hiertoe 66k Annex Fin THE-diktaat nr. 7910 waarin theorieen aan de orde wor
den gesteld aangaande algemeen maatschappelijke, regionaal-rurale en ruimtclijk-urbane ont
wikkelingen in de tijd. Illustratieve, Nederlandse commentaren op deze macro
ontwikkelingstheorieen zijn in Annex F bijgesloten van de handen van Ch.J.L. Bertholet , 
H. Coppens, F. van Dam, L. Emmerij , A.J .M. van de Laar, F. Racke e.d. 
J.A.A. van Leent (1963). Sociale psychologie in drie dimensies. 
Zie voetnoot 5.4. Delen II en IV. Speciaal m.b.t. schema 3 opp. 262 sluit hierop aan: J.C.M. 
van Amhem & J.H. Kernan. Of je nu door de kat of de hond wordt gebeten ... De in
vloed van politieke partijen (e.d.) op het overheidsbeleid (in de Ned. verzorgingsstaat). 
P. Schat. Political Geography: a Review. Tijdschrift voor economische en sociale geografie. 
juli/ aug. 1969, waarvan een toepassing valt tc vinden in voetnoot 5.10 bij Hilhorst ( 1971) op 
p. 36 en in 
D.M. Dunham (1977). Group interests and spatial structures. A study of regional develop
ment in Southern Ghana. 
J. Friedmann (I 978). Urbanization, Planning and National Development. 

Ter illustratie slechts van het macro-economische beleid in Nederland, en de politiek
bestuurlijke besluitvorming hieromtrent is Appendix D.2 in THE-diktaat nr. 7911 opgeno
men opp. 369-414. 

14.6. G.P. Noordzij c.s. Opvattingen over politiek. Enkele interpretaties van een omstreden begrip. 
Intennediair, 3 sept. 1971. Zie THE-diktaat nr. 79 I I p. 422-424, evenals voetnoot 7.6., Kuy
pers 1973176, p. 267-271. 

14.6. 1. A.B. Ringeling. Politieke besluitvorming. Intermediair, 8 juni 1976. THE-diktaat nr. 79 I I, 
p. 425-429 . 

14.6.2. M. Du verger ( 1964/67). The Idea of Politics. The Uses of Power(Connicts) in Society. 
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Deelwetenschappe
lijke benaderingen 
fa I en. 

3.1. 
Planologisch 
Denktuig wordt 
ontworpen. 
(15.a.) 

Methodische stap 1 
m.b.t. twee hoofd
domeinen 
WE en THE. 

Methodische stap 2 
m.b.t. drie spel
vormen I t/m III. 
(15.b.) 
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Maar wanneer we met het oog op ons denkkader op deze 
vier hoofddomeinen meer systematisch ingaan, kan tege
lijkertijd 66k wat meer dynamiek worden aangebracht in 
de tot nu toe gepresenteerde twee voorstellingen (5 en 12) 
van ons SRBV-handelingskader. lmmers, we kunnen elke 
eenzijdige, deelwetenschappelijke benadering ( 14) van dit 
kader we! met vreugde begroeten; toch worden we steeds 
weer geconfronteerd met het volgende: de alledaagse so
ciaal-ruimtelijke planning en besluitvorrning betrokken 
op een grote verscheidenheid van maatschappelijke pro
bleemvelden en op een even groot aantal accentverschui
vingen, gebonden aan plaats en tijd, gaan onze traditioneel 
wetenschappelijke kennisverwerving hieromtrent doodge
woon te boven. Orn niettemin hier iets samenhangends in 
kaart te brengen en, zoals ik mezelf beloofde, enigszins 
gestructureerd op orde te stellen, worden nog twee 
jacobsladdertjes (4.4) gebruikt om het navolgende drie
slagstelsel samen met u stukje bij beetje op te bouwen, ea 
als planologisch denktuig aan te wenden ( 15). 

Binnen de twee hoofddomeinen, geel en groen, van de po
litiek-bestuurlijke beleidsvoerders (WE) enerzijds en van 
de analyserende wetenschappers en technici (THE) ander
zijds, alien in de weer met hun al ofniet terecht geformu
leerde problematieken (FE), worden in de eerste plaats 
weer tweemaal vier sub-domeinen in hun eigensoortige 
spanningsdriehoeken onderscheiden; dit met inbegrip en 
uitgaande nu van twee aparte handelingsruimten (Ha), na
melijk, die van de maatschappelijke besluitvorming en van 
het rationaliserende wetenschapsbedrijf, die bij wijze van 
spreken ieder een der onderste sporten uitmaken van de 
twee jacobsladdertjes welke door ons ter hand worden ge
nomen om deze twee hoofddomeinen, of gondeldekken 
van ons luchtschip, te verkennen. 

(N.B. Aan invoering van een tweede ronde van zes afgelei
de spanningsdriehoeken, ieder met hun eigen centrale 
handelingsruimte (Ha), kan wel worden gedacht, maar 
hieraan wordt als idee verder geen uitwerking gegeven: 
jacobsladdertjes schieten ons hi er tekort). 

In de tweede plaats worden binnen deze acht sub
domeinen drie ideaal-typische spelvormen, rood, groen en 
geel, in een ontwikkelingstypologie achter elkaar gezet. 
Het onderscheid tussen de spelvormen I t/m III berust op 



14.6.3. D. Easton(l965). Asystemsanalysisofpolitical life. 
14.6 .4. Dror(l 968). Zie voetnoot 5.3, maarnu Parts JJI en IV . 
14.6.5. Idem ( 197 1177). Zie voctnoot 7.1. , maarnu Ch. 3 en 4. 

Ook hier wordt slcchts ter illustratie van voetnoten 14.4. en 14.6. vervvezen naar THE-diktaat 
nr. 7911, p. 437-451 , evenals naar de Haagse Post van 10-3-1979 en 14-7 -1979 resp. opp. 33-39 en 
p. 5-9. Zieverder Annex F in THE-di ktaat nr. 7890enAnnex Din nr. 79 10. 

De bovenstaande literatuuropgave met illustraties maakt dan duidelijk dat in de SRBV-benadering van 
voetnoten 5.13 en 5.15 door mij hoofdzakelijk de - onpersoonlijke - cybernetische systeemopvatting is 
gevolgd, waarbij tevens. leentje-buur is gespeeld bij diverse deelweten schappclijke interpretaties. Zo 
wordt de conflicthantering, bijvoorbeeld, apart ter hand genomcn in SRBV III-2.3. van THE-diktaat 
nr. 79 10, p. 30, en in Appendix D. I van nr. 7911. 

(l5a) ONTWERP IN DRIE METHODISCHE STAPPEN VAN PLANOLOGISCH DENKTUIG 

Methodische Stop 1. Reflectie op SRBV-Handelingskader in Primaire Zin. 

Politiek
Bestuurl ijk 
Hoofddomein 

FE 
WE 
THE 
PRA 

HA 

(WE) 

Zi[n 
Behoren (geel) 
Denken en Kennen (green) 
Rational iseren van Ruimtel i jke 
Samenhondel ingsontwerpen (rood) 
Handel ingsruimten van WE en THE 

111 Behoud van Status Ouo (rood) 
11 Strukturele Verondering (green) 
I Vernieuwing van Normen en Waarden 

(gee I) 

Onderl inge wisselwerking 
c.q. spanning tussen antagonismen 
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Maatschappelijke Werkelijkheid 
met Probleemvelden: VOOR WIE 

WAN NEER 
WAAR 

Hoofddomein van 
Wetenschap en 
Technologie (THE) 



III. 

t 
II. 

t 

het westers-hellenistische principe van de geboeide, maar 
oak bevrijde Prometheus: 
De operationele spelvorm (rood) richt zich immers voor
namelijk op het menselijke streven naar beslotenheid, en 
behoud van gegroeide situaties. 
De strategische spelvorm (groen) staat voomamelijk ge
richt op structurele veranderingen hierin; dit reeds in het 
licht van 

I. De normatieve spelvorm (geel) welke streeft naar vemieu
wing van maatschappelijke normen, waarden en doelstel
lingen. 

Dichter bij huis dan ons hellenistische verleden, doet zich 
hi er de calvinistische trits gelden uit de Heidelbergse Cate
chism us: van onze ellende, verlossing en dankbaarheid. De 
spelvormen zijn dus samengesteld uit drie antagonistisch 
opgevatte, maar tegelUkertijd elkaar oak wederzijds aan
vullende componenten waarvan er een per spelvorm en 
sub-domein dominant is. In continuum geplaatst zullen 
deze drie ideaal-typische spelvormen (:IIl->I) met hun uit
eenlopende onderdelen per sub-domein, menselijke sa
menhandelingsstructuren voor ons oproepen, zoals die 
meer of minder bekend zijn uit verleden, heden en toe
komst; m.a.w. het denkbeeld springt hopelijk naar voren 
van een aantal veelkleurige Chinese draken die in kringen 
achter elkaar aanjagen en over elkaar heen tuimelen, hard 
doende om hun eigen staarten te pakken te krijgen. 

Methodische stap 3. In de derde en laatste plaats warden de ideaal-typische 
voorstellingen van onze twee hoofddomeinen met elkaar 
in verband gebracht d.m.v. een vierkantentabel, of drie
kleurige matrix van 3x4 x 3x4 = 144 vakjes; dit met de be
doeling om de praktijk van de sociaal-ruimtelijke vormge
ving en planning (PRA), opgevat als de primair rationali
serende, ruimtelijke ontwerpcomponent binnen de maat
schappelijke besluitvorming, in kaart te brengen. Aldus 
wordt voor mij pas de planologische, d.w.z. methodische, 
systematische en expliciterende reflectie pur sang mogelijk 
in secundaire zin op de sociaal-ruimtelijke planningprak
tijk zelf. 
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De problematische, maatschappelijke werkelijkheid ten
slotte, (FE) blijft bij dit alles de onuitputtelijke bran voor 
het menselijk handelen, waarop wij ons dagelijks beraden 
binnen onze drie hoofddomeinen. 



(l5b) ONTWERP IN DRIE METHOD!SCHE STAPPEN VAN PLANOLOGISCH DENKTUIG 

Hoofddomein van 
Wetenschap en 
T echnol og i e (THE) 

111 

~Tho~ 
I 

Maatschappel ijke 
Werkelijkheid met 
Probleemvelden 

Praktijk van Sociaal
Ruimtelijke Planning 
en Vormgeving 

En ik zag en zie, een storm wind kwam uit het noorden, een zware wolk met flikkerend vuur en omgeven 
door een glans; daarbinncn, midden in het vuur, was water uitzag als blinkend metaal. En in hct mid
den daar weer van was wat geleek op vier wezcns; en dit was hun voorkomen: zij hadden de gedaante 
van een mens, ieder had vier aangezichten en ieder van hen vier v leugels ... 
En wat de gedaante van de wezens betreft, hun aanblik was als die van brandende vuurkolen, als van 
fakkcls- zich bewegend tussen de wezcns; en het vuur glansde en blikscmen schoten daaruit. De wezens 
snelden heen en weer als bliksemschichten. 
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3.2. 
Politiek
bestuurlijke 
hoofddomein 
wordt verkend. 

Passen we het aldus ontworpen denktuig toe op het do
mein van politiek en bestuur (WE), dan verschijnt ons op 
het beeldscherm het navolgende overzicht. In de tabel 16.1 
groeperen zich binnen de verticale kolommen achtereen
volgens de operationele, strategische en normatieve spel
vormen, terwijl horizontaal de vier sporten van ons 
jacobsladdertje, d.w.z. de 3x4 = 12 antagonistische compo
nenten binnen onze vier sub-domeinen warden aangetrof
fen. 

Laddersport 1 van 
Maatschappijvormen 
(WE/Fe). 

In de loop van de menselijke geestesgeschiedenis is ons zijn 
(Fe), - dit is de problematische werkelijkheid die ons altijd 
tot handelen noopt, ook al doen we niets -, onder meer 
geobjectiveerd tot: 

Laddersport 2 van 
SRBV-Bestuurs
kaders (WE/Ha). 
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111. archai'sche of vroeg-kapitalistische landbouwsamenlevin
gen uit het verleden. Hierin baadden hoofdzakelijk op ba-
sis van hun grand- en waterrechten enige familiale aristo
cratieen zich in hun we/stand; dit te zamen met een stads
bourgeoisie die woekerde met haar handelskapitaal en ad
ministratieve, commerciele en hand-vaardigheden. 

II. De industriele verzorgingsstaat vormt heden ten dage het 
becritiseerde model vanwege de dreigende kongsie - oak in 
de bouwwereld - tussen 'captains of industry' en over
heidsapparaten, die hun kennis, informatie en kapitaal 
aanwenden om welvaart in afhankelijk consumentisme om 
te zetten. 

I. Tenslotte ligt er in de toekomst zoiets als een post
industriele maatschappijvorm in het verschiet, waarin het 
begrip 'algemeen welzijn' wereldwijd, steeds opnieuw om 
z'n bevrijdende invulling vraagt. Operationele definities 
van welzijn als dat wat te meten valt d.m.v. economische 
ofsociale indicatoren, hoogte van overheidsbudgetten e.d., 
moeten hier als tussentijdse benaderingen warden be
schouwd van het algemeen menselijke emancipatiestre-

111. 

ven. 

Onze verbondenheid met het zijn brengt met zich mee dat 
we er niet over kunnen piekeren ons van vandaag op mor
gen te ontdoen van alledaagse maatschappelijke besluit
vormingskaders (Ha) welke binnen de drie spelvormen 
achtereenvolgens warden bepaald door: 
Sterk autoritaire, pyramidaal opgebouwde beheersstructu
ren uit het verleden met de nadruk voomamelijk op naar 
binnen gekeerde processen van relatief eenvoudige be
leidsvorming (A) en legitieme controle (D); het integratie
of harmonie-model domineert hi er de politieke spelregels. 



En ik zag naar de wezens en zie, op de grond naast de wezens, aan de voorzijde van alle vier, was een rad. 
De aanblik en het maaksel van de (vier) raderen was als de schittering van een turkoois (blauwgroen); 
zij hadden alle viereen zelfde vorm; hun aanblik en maaksel was, alsofer een rad was midden in een rad. 
Als zij gingen, konden zij naar alle vier zijden gaan; zij keerden zich niet om als zij gingen. Hun velgen 
waren hoog en ontzagwekkend; en bij alle vier waren deze velgen rondom vol ogen. Als de wezens gin
gen, gingen de raderen naast hen; en als de wezens zich van de grond verhieven, verhieven zich ook de 
raderen. Waarheen de geest wilde gaan, gingen zij ... , want de geest van de wezens was ook in de rade
ren. 
Boven de hoofden van de wezens was wat geleek op een uitspansel als ontzagwekkend ijskristal, uit
gespreid boven over hun hoofden. En onder het uitspansel stonden bun vleugels recht naar elkander uit
gestrekt; ieder had er twee, die van voren en van achteren zijn lichaam bedekten. Als zij gingen, hoorde 
ik het geruis van hun vleugels als het gebruis van vele wateren, als de stem van de Almachtige: een dreu
nend geluid als van een leger .. . 

Zie nu verder voetnoot 4.4 bij p. 48 naar aanleiding van dit visioen uit de Bijbel, Ezechiel I , verzen 
1-28 . Het Ned. Bijbelgenootschap, Amsterdam. 

(15) Opzet, uitwerking en toepassing van het alhier gebruikte denktuig kunnen als volgt worden ge
traceerd bij: 

15.1. J.A.A. van Leent (1961 /63). Zie voetnoot 14.3. Hoofdst. III+ VI, in ' t bijzonder opp. 182-185 
en p. 196-204. 

15.2. P.J .N. Bouman (1965). ECn onzer dagen. 't Voorhistorisch heden . Inleiding (p. 9/ 10) en nabe
schouwing (p. 299-313). 

15.3 . C.A. van Peursen. Phases in the development of human thought. Technology and Society. 
Bath University Press. Vol. 4, nr. 3, sept. 1968, p. 9-12. 

15.4. Idem. ( 1970). Strategie van de cultuur. Een beeld van de vcranderingen in de hedendaagse 
denk- en leefwereld, p. 22-26 en hoofdst. II, III en IV. 

I 5.5. A. Peper. De Nederlandse arbeidsverhoudingen: coalitiemodel in wording. ESB 11-10-1972 , 
als reactie op artikel uit ESB van 13-1-1971. Zic ook THE-diktaat nr. 791 l, pag. 369-3 77. 

15.6. J. Veenstra. Historical notes on an eventual regionalization of national development efforts in 
Sierra Leone, West Africa. Neth. Journal of Agric. Sciences 18, 1970; Civilisations, vol. XX, 
no. I. 1970. Zie 66k voetnoot 5.13. bij hct Historisch Perspectief en het Toekomstperspectief, 
dee I 2.1.1-3, waarin wel een fase-model wordt gepresenteerd z6nder direct in ecn evolutionair 
detcrminisme te willen vervallen. 

15.7. Idem (1975). Zie voetnoot 5.15 in Ch. V opp. 84-96 en Annex I met Table 10 en Figure I. , 
zoals (le) kort weer samengevat in Annex B van het THE-diktaat nr. 7910, p. 79-93. Parallel
len worden hier gezocht tussen de interdiscipline 'semiotiek ' (:D. Nauta in Intermediair van 
30 maart 1973), processen van omzetting van informatie binnen ons centrale zenuwstelsel, en 
van min of meer creatieve leerprocessen binnen de menselijke geest en cultuur (Intermediair, 
23 juni 1972. THE-diktaat nr. 7911 , pag. 273 /8.) 

15 .8. W.D. ten Houten en C.D. Kaplan ( l 973). Science and its Mirror Image. A theory of inquiry. 
Zie in 't bijzonder hoofdst. 3, 8 en 9. op pag. 35, 39, 174, 175 en 199 waar de tripletten uit de 
TA ROT , I CHING en uit Levi-Strauss' beschrijving van de Winnebago-stam onstuimig door
eenschuiven. 

15 .9 . M.F.Th. Bax. 3x3=9, ieder zingt zijn eigen lied. Keuzevrijheid als beginsel van ruimtelijk orde
nen. Technische Hogeschool Eindhoven, 17 juni 1977, waar vanaf p. 20 expliciet de domei
nentheorie ter sprake komt. 

15 . l 0. H.M.G.J. Trum. Over het Normbcgrip in de Bouwkunde. TH-Eindhoven , nov. ! 979, waarop 
p. 37-60 de domeinentheorie wordt samengevat. 

Uit dcze summiere opsomming kan - terecht - worden afgeleid dat nu naar een cultuursociologische 
diepte-dimensie in mijn planologische denken wordt afgcstoken, zonder dat de fragmentarische theorie
vorming in de breedte, of systeem-cybemetische hoogbouw daarbij uit het oog worden vcrloren. Zie 
voetnoot 14.1 ill hoofdst. IV bij Max Weber en Alfred Schutz, vis-a-vis hoofdst. VII met de systeembe
nadering van Luhman, ofhoofdst. III met de conflictbenadering van Coser/Simmel, Dahrendorf/Marx 
enGaltung. 
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Laddersport 3 van 
Sociale Filosofieen 
(WE/We) 

II. Heden ten dage treden open en doorzichtige netwerkplan
nings-, programmerings- en projectmanagementmethoden 
op de voorgrond (Ben C), de aanpakken van zgn. 'interor
ganizational networks' incluis; dit ter verbetering van 
communicatie, inspraak, coordinatie en informatie onder 
de reeds afbrokkelende aegis van het voorheen beleden 
coalitiemodel binnen onze overlegeconomie. 

I. In de toekomst zullen d.m.v. directe terugkoppeling van 
vrijkomende informatie, dat wil zeggen d.m.v. voortduren
de monitoring en evaluatie achteraf (E), procesbewaking 
en -bijsturing op diverse bestuursniveaus de SRBV-cycli 
A tlm E in de regel we! gaan beheersen; wanneer, immers, 
de maatschappelijke spelregels meer en meer gaan tende
ren naar het conflict-model, zelfs tot op het wereldwijde ni
veau van onderhandelingen tussen een grote verscheiden
heid van machtsblokken t.b.v. een verwachte, nieuwe in
ternationale economische orde (NIEO). 

Het culturele wereldbeeld (We) van politici en topbestuur
ders heeft zich na de Franse Revolutie aanvankelijk sterk 
laten bepalen door: 

III. Het liberaal-individualistische vrijheidsstreven met alle 
maatschappelijke uitwassen vandien. 

II. Toen trad het socialistische ideaal aan met gelijke kansen 
voor alien, terwijl dit duo van vrijheid en gelijkheid o.i.v. 

I. Derde-Wereld armoede, maar ook van onze eigen milieu
en energieproblemen in de toekomst hopelijk zal worden 
aangevuld met mondiale solidariteit tussen uiteenlopende 
belangengroepen, reikend over de grenzen van hedendaag
se souvereine staten heen. 

Hier dient zich t.b.v. een nadere uitbreiding van ons drie
slagstelsel het kruitvat aan van religieuze, ethische, mys
tieke, esoterische, kortom, van levensbeschouwelijke op
vattingen met inbegrip van hun inherente meervoudige 
antagonism en. 

Laddersport 4 van 
Deelwetenschap
pelijke Beeldvorming 
(WE/The) 

Tenslotte kunnen we er niet onderuit, dat maatschappelij
ke uitgangssituaties (Fe), sociaal-ruimtelijke bestuurska
ders (Ha), en uiteenlopende sociale filosofieen (We) bin
nen de versmalde kokers (cocons) zijn gedrukt, - en dan 
nog vaak als rationalisaties achteraf -, van en door de deel
wetenschappelijke theorievorming (The); als daar zijn de: 

III. 
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Materialistisch-economische groeiconcepties in het verle
den waarin het 'economically gainful' de modelvorming 



16.l Ontwikkelingstypologie als Denkkader voor Sociaal-Ruimtelijke Planningpraktiik 

@ Politiek-Bestuurlijke Domein 

Sport 1. Sub-domein von Mootschappij
vormen (Fe) 

Sport 2. Sub-domein von SRBV-Bestuurs
koders (Ho) 

Sport 3. Sub-domein von Cultureel Poten
tiecl 01'/e) 

Sport 4. Sub-domein van Deelweten
schoppel ijke Beeldvorming (The) 

@= Denkloder voor Hoofddomein van 
Politiek en Bestuur (Behoren) 

FE =-- Zijn 
WE= Behoren (geel) 
THE = Denken en Kennnen(groen) 
PRA"' Rotionaliseren van Ruimtelijke 

Somenhandelingsontwerpen (rood) 
Ha = Hondelingsruimte von WE:bestuurs

koders 

111 = Behoud vt:m Status Ouo (rood) 
II - Strukturclc Verondering {groen) 
I = Vernieuwing Yan Normen en Woar-

den (geel) 

Onderlinge wisselwerking, c,q. sponningen 
tunen ontagonismen. 
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Triplet van da Politiek-Bestuurlijka 
Zingeving: WAARTOE ? 

Sociole 
FilosofieE.in 

Mootschoppi' 
Vormen 

Deelwetern;chappel ijke Beeldvorming 

Vroeg-kopi tol istische 
{Landbouw)Samenlevingen 

Autocratische Beheersstruk
turen(A+O) beru:;tend op 
Hormonie-model 

l iberool-individuol istische 
Vrijheidsstreven 

Econcmische Groeiconcepties 

lndustriele Verzorgings
stoten 

PPBS, lnspraok ,Coiirdinotie 
(A t/m D) t.b.v. Coolitie
model 

Sociolistische ldcalen von 
Gelijkheid 

Sociaal-Politieke Herver
delingsconsepties 

~8=1"'",-------j------
0 

Ec05ysteem 

Conceptie 

l.Nonnotieve Spelvorm: 
Vemieuwing van Normen 
en Woorden 

Po~t- lndustiCle Maatschappii-

Continue SRBV-Procesbewaking 
t. b,v. (mondiool) ConFlictmodel 

Ecosysteem-Solidariteit 

E col og i sche- Syste emconcep ties 

VOORWIE 
WAN NEER 
WAAR 



Politiek-Bestuur
lijke Domein. 
wordt samengevat. 
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(van het Centraal Planbureau bijv.) domineerde. Groot
schalige infrastructuurprojecten voerden de boventoon, 
evenals functioneel-hierarchische centrale-plaatsen theo
rieen, bijvoorbeeld. 

II. Hier staan tegenwoordig collectieve herverdelingsconcep
ties tegenover betreffende materiele en immateriele goede
ren; de sociaal-politiek beredeneerde spreiding van kennis, 
macht en inkomen beheersen hier het veld. 

I. In de toekomst zullen mondiale ecologische systeemcon
cepties ons de wacht aanzeggen, wanneer we souverein 
binnen eigen rechtsstaatgebied, het economische winst
streven en gelijkmatige verdeling van de nationale 'koek' 
trachten te optimaliseren, voorbijziende aan wat ook tech
nisch-ecologisch ons fiat kan wegdragen. Te denken valt 
bier aan het zout uit de Elzas in ons Rijnwater. 

Richten we onze blik nu nog eenmaal op ons overzicht 
16.1, en wel in het bijzonder op het bijbehorende, wankele 
jacobsladdertje met de gevisualiseerde drieslagen, of tri
pletten. 
Vast gegrondvest op de gondelbodem van onze SRBV
transactiedriehoek (12), hebben we het aangrenzende gon
deldek van politiek en bestuur verkend, en daarbij als een 
grondstructuur ontdekt: 

- dat binnen uiteenlopende maatschappijvormen welstand, 
welvaart en welzijn om de voorrang strijden. 

- dat binnen uiteenlopende bestuurskaders het harmonie-, 
coalitie- en conflict-model elkaar de loef afsteken. 

- dat binnen uiteenlopende sociaal-religieuze filosofieen, 
individuele vrijheid, sociale gelijkheid en mondiale solida
riteit elkaar het !even bemoeilijken. 

- dat de deelwetenschappelijke beeldvorming ons drie ogen
schijnlijk antagonistische concepten heeft aangereikt. 
Hier dan moet het antagonistische element in ons dyna
misch wentelend drieslagstelsel voorgoed en afdoende 
warden ondervangen. 
Wij willen uitdrukkelijk spreken van tegelijkertijd elkaar 
wederzijds aanvullende standpunten binnen het hoofddo
mein van politiek en bestuur. 



(16) Aan de literatuur zoals opgeslagen in voorgaande voetnoten, in het bijzonder voetnoten 5. 7, 
14.2 t/m 14.6 en 15, kunnen ter nadere verklaring van het SRBV-Denkkader uit overzicht 
16. l nog de volgende schrijvers warden toegevoegd. 

Maatschappijvurmen WE/Fe III/II 
16. l.O. I. Wallerstein (1974178) Europese Wereld-Economie in de zestiende eeuw. Het modeme we

reld-systeem. 
16.1.1. A. Lindbeck. Tot beter begrip van economische ordes. Intermediair, 20 april 1973. 
16.l.2. J.A.A. van Doom en C.J.M. Schuyt (1978). De Stagnerende Verzorgingsstaat. Zie THE

diktaat nr. 7911. p. 246-252. 

Maatschappijvormen WE/Fe I en Ha.I 
16.1.3. J. Galtung in Verslagboek Nationale Ecologie-Conferentie, 8/9 febr. 1975. Humanistisch 

Verbond, Rotterdam, p. I 07-132. 
Zie ook andere publikaties van het International Peace Research Institute te Oslo, Noorwegen, 
bijv. 'Konflict als een wijze van !even'. 

Socialefilosofieen, ofwereldbeschouwingen WE/We III-. I. 
16.1.4. P. Tillich ( 19 55/1963). Demoed om te zijn. Over de redding der menselijke persoonlijkheid, 

p. 38-58. 
16.1.5. W. Brede Kristensen (1961). Symbool en Werkelijkheid. Godsdiensthistorische studien. 
16.1.6. H. Kraemer ( 1963). Godsdiensten en Culturen. De komende dialoog. 
16.1. 7. T. Lemaire ( 1970). Filosofie van het landschap. In 't bijzonder hoofdst. I. 
16. l.8. W.A. de Pree (1971). Maatschappijkritieken en Theologiekritiek. 

Een onderzoek naar hun onderlinge samenhang (bij Ernst Bloch: 'analytische koude stroom 
versus utopische warme stroom'). Zie ook THE-diktaat nr. 7911, p. 263-277. 

16.1.9. G.C. de Haas. Georges Dumezil. Ontdekker van de (trifunctionele) structuur van onze (Indo
Europese) Beschaving. Intermediair, 7 maart. 1975. 

16. l. l 0. J.H. van den Berg. (1977). Gedane Zaken. Twee omwentelingen in de westerse geschiedenis 
(Metabletica van de materie, dee! II). Hoofdst. XII. Zie ook A.E. Klijnhout. Twintigjaar meta
bletica. Intermediair, 22 april 1977. THE-diktaat nr. 7911, p. 239-241. 

16. l. l l. S. W. Couwenberg. Vrijheid of Gelijkheid? De liberate democratie in een kritieke fase. Inter
mediair, 5 aug. 1977. Zie THE-diktaat nr. 7911 p. 246-252. 

16.1.12. H. Smit. Liberalen en socialisten op zoek naar elkaars redelijkheid: compromissen in de ver
zorgingsstaat. VN. 7 april 1979. 

Deelwetenschappelijke Beeldvorminf( WE/The III-I 
16.1.13. W. Firey ( 1960). Man, mind and land. A theory of resource use. In 't bijzonder Ch. II. 
16.1.14. L.H. Klaassen. De rol van de sociale infrastruktuur en het milieu in de regionaal-economische 

groei. ESB, 19.4.1972, p. 380-386. 
16.l.15. Rapport van de Rijksplanologische Commissie (1971). De ontwikkeling van Zuid-West 

Nederland. In 't bijzonder de werkmethode: p. 12-14. 
16.1.1 6. Stichting Ned. Economisch Instituut (NE!). Dynamiek van de Stedelijke Ontwikkeling. 
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Jubileum Congres 4-5 sept. 1979. Paper van A. Peper. Welzijn, stedelijke ontwikkeling, so
ciaal-economisch beleid en sociaal-economische orde, p. 5. 
Paper van P.C.M. Huigsloot, J.G. Lambooy, R.E. van de Lustgraaf. Welzijn en (maatschappe
lijke) besluitvorming in de stad, p. l 6 en 30. 
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PERSOONLIJK INTERMEZZO 

Bezwering 

Dit is een liedje van verlangen: 
vergeet, vergeet, vergeet toch niet 
hoe beiden wij werden bevangen 
door 't oude klokkenspel in dit lied. 

Vergeet, vergeet, vergeet toch niet 
hoe tijdeloos is ons verlangen: 
constante tingeling in dit lied 
dat twintig jaar ons hie Id bevangen. 

Vergeet, vergeet dit dan ook niet: 
hoe grijs de wereld lag gevangen, 
maar plots haar helder witte stilte schiep; 
hoe zij aan zij door tijdloos niets 
wij hoog over de heuvels liepen, 
en jij uit volle borst plots riep: 
"Top of the world". Meer was het niet. 

Vergeet, mijn lief, de kostbaarheden 
van het verschieten van de diepten in je ogen niet: 
't inwendige getinkel in dit lied 
waarmee tijdloosheid wordt gevangen 
als vrijwaring voor het verdriet 
van twintig jaar die kreet niet horen schallen: 
"Top of the world". Meer, maar ook minder 
is bier niet. 



16.2 Ontwikkelingstypologie als Denkkader voor Sociaal-Ruimtelijke Planningpraktijk 

Sport 5 

Sport 6 

Sparr 7 

Sport8 

Wetenschappe\ijk- Techno
logische Domain 
Sub-domeinen 11an octuele 
Wetemchapsbeoefening (Fe) 

Sub-domein 11an Wetenschap
peli jk e Handwerk (Ha) 

Sub-domeinvanWetenschops
leer c.q. programme~ (We) 

Sub-dcmein van Toepa»ing 
op de Planningstheorie c.q. 
11an Plonningstijlen (The) 

@
1 ~:~:~~~~~pve~T~c0h0::~g~ei~e~~~n 

en Kennen). 

FE : Zijn 
WE :Behoren (geel) 
THE : Denken en Kennen (green) 
PRA - Rotionaliseren van Ruimtel ijke Somen

hondel ingsontwerpen (rood) 
Ha - HandelingHuimte van THE: 

wetenschoppelijk hondwerk 

Ill = Behoud van Status Ouo (rood) 
II '." Strukturele Verondering (graen) 

= Vemieuwing van Normen en Woorden 
{gee I) 

Onderlinge wiuelwerking, c.q. spanning 
tussen antogonismen. 
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Triplet 11an (Bui ten) Weten schap
pelijke Kennisverwerving: WAT 

Gnostici 

Natuur-en lngenieurs
welenschappen 

Empirische Cyclus incl. 
Bio-CybernetischeWe tcn
s.:hop 

Scientistem 

Beheers-of Blouwdruk
Plonning 

Politiek-

Mens-en Maatschappii
wetenschoppen 

ldeool-Typische Ver
beelding c.q. ln'<'aelings
vermogen (Empathy) 

Dialectici 

Systeem-af Pracesplan· 
ning 

I. Narmatieve Sp• lvam: 
Vernieuwing van Norrnen 
•n Woord• n 

Cultuur-af Geestesweten
schappen 

Symbool tool leidend tot 
GnostiekeWijsheid 

Gnostieke Wijsheidsz.oekcrs 

"Tromoctieve" or Onder
handelingsplonning 

WERKELIJKHEID: VOOR WIE WANNEER WMR 

Nol\Jur 

Persoonlijk getinl!! Onderhandelingsplonning 



3.3. 
W etenschappeJijk
TechnoJogische 
domein wordt 
aangevat. 

Nu het denktuig van de cultuursociologische drieslagen of 
tripletten, ingebed binnen drie sterk op elkaar betrokken, 
ideaal-typische spelvormen oftewel menselijke samenhan
delingsstructuren, dan enigszins herkend wordt, kunnen 
we kort en goed andermaal een wankel jacobsladdertje 
oprichten naar het belendende gondeldek van wetenschap 
en technologie (THE) in ons overzicht 16.2 op het beeld
scherm. 

Laddersport 5 van 
Wetenschapsgebieden 
(THE/Fe). 

Hier springen in het eerste triplet, of op de eerste sport van 
ons laddertje, de historisch gegroeide scheidslijnen (Fe) 
naar voren in de methodische kennisverwerving: 

lll. zoals die in het verleden empirisch tot grote hoogten is ge
stegen met inbegrip van de functionele, biologische sys-
teem-benadering; dit in confrontatie op afstand met de le
venloze en levende natuur die ook wij als doodgewone 
aardbewoners in ons dragen. 

II. Naam en faam van de natuurwetenschappers hebben tot 
op de dag van vandaag vele sociaal-wetenschappelijke on
derzoekers constant ervan weerhouden om het specifiek 
maatschappel!jke in ons mens zijn te lijf te gaan, onder 
meer in de cultuursociologie en sociale psychologie, met 
de bijbehorende dialectiek tussen ons zijn, behoren, ken
nen en plannend/ontwerpend handelen. 

I. Tenslotte mogen we in de toekomst een toenemende be
langstelling verwachten voor het specifiek menselijke, of
tewel cultuurlijke in ons; d.w.z. voor de bovenzinnelijk 
transcenderende, aan de menselijke perceptie en empirie 
ontstijgende processen van persoonlijke bewustwording en 
integrale zingeving van onze samenlevingsverbanden. 
Deze collectieve bewustwordingsprocessen zijn van ouds
her bestudeerd door godsdienstwetenschappers, (kunst) 
historici, letterkundigen, cultuurpsychologen e.d. 

Laddersport 6 van 
(Bui ten) W etenschap
pelijke Handwerk 
(THE/Ha). 

De hier kort aangeduide territoria van uiteenlopende we
tenschapsvolkjes warden in onderlinge wedijver en strijd 
ambachtelijk bewerkt (Ha), zo u wilt afgegraasd op zoek 
naar waarheid omtrent onze werkelijkheid m.b.v. 

III. 
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het reducerende denktuig van de (inductief-cum-deduc
tief) empirische cyclus, of bet bio-cybernetische sys
teem-concept; hierdoor krijgt de werkelijkheid binnen 
verschillende wetenschapsimperia het goedgekeurde stem
pel opgedrukt van feitelijke waarheid, - wanneer im
mers oorzakelijke, genetische, finale of functionele ver
banden voor ieder hiertoe getraind oog in theorie zonne
klaar warden . 



Naast de literatuur reeds vermeld in voetnoten 1.3, t .4 (maar nu 66k hoofdst. IV t/m Vll), 5 t/m 9, 13.2 
(p. 27-37), 14.1.1. (maar nu hoofdst. 3) en 16.1.4-12 kunnen tot nadere verklaring van het SRBV
Denkkader uit overzicht 16.2 nog de volgende auteurs worden genoemd. 

Wetenschapsgehieden THE/Fe I1 f _,I. 
16.2.0. S. Bern. De constructie van ons wereldbeeld. Visies op techniek. lntermediair, 4 aug. 1978. 

THE-diktaat nr. 7911, p. 253-257. Zie ook J.M.A. Lenihan over wetenschap en technologie 
in NRC, 19 sept. 1979. 

16.2. l. H. Singer. Technologies for basic needs. ILO, Geneve, 1977. 
16.2.2. H. Fortman ( 1971 ). Inleiding tot de cultuurpsychologie. Deel I, waarin de uiteenlopende ver

klaringsniveaus t.a.v. onze werkelijkheid worden gereleveerd opp. 106-107, 164-171 , 179, 
211-214, 250, 341-342. 

(Bui ten) Wetenschappelijk Handwerk THE/Ha III-. I. 
16.2.3. S. Strasser (1962/65). Fenomenologie en Empirische Menskunde. Bijdrage tot een nieuw 

ideaal van wetenschappelijkheid, waar o.a. opp. 218 de drie vormen van objectiviteit worden 
aangerocrd. Zic verder ook: 

16.2.4. R.C. Kwant(l 962). De fenomenologie van Merleau-Ponty. 
16.2.5. W. Luypen ( 1959/64). Existentiele fenomenologie. 
16.2.6. H. bij de Weg. De mogelijkheid van Waarheid, Intermediair van 6 febr. 1976 en 1 ju:ii 1979, 

waar geput wordt uit: 
- Karl-Otto Apel: 'Szientistik, Hermeneutik, Ideologiekritik. Entwurf einer Wissenschaftslehre 

in erkenntnisanthropologischer Sicht' in: 'Hermeneutik und Ideologickritik'. Suhrkamp Ver
lag, Frankfurt am Main, 1971 . 

- Hans-Georg Gadamer. Wahrhcit und Methode. Grundziige einer philosophischen Herme
neutik. Tiibingen, 1960. 

Wetenschappelijke Zienswijzen, oJResearch Program ma's THE/We III- I. 
16.2.7. W.J. Beek. De vemufteling en zijn ambacht. Intermediair, 1 sept. t 978 . 
16.2.8. C. Boers. De anti-technologiebeweging: de diskussie over de technologic. Intermediair, 7 juli 

1978. THE-diktaat nr. 7911, p. 258-262. 
16.2.9. M. von Brentano. De onbescheiden filosofie. Wetenschaps-Thcoretische diskussie in de socia

le welenschappen. Eurosboekje 1970/4. Werkgroep 2000. 
I 6.2. I 0. H. Hoefnagels ( 1974). Kritische Sociologie. Inleiding tot het Sociologisch denken der 'Frank

furter Schute', in 't bijzonder p. 10 I, 138, 160-164. 
16.2.11. G. Huizer (1970176). Boerenvcrzet in Latijns-Amerika. Een onderzoek naar oorsprongen en 

vormen van boerenorganisaties. Hoofdst. I, 3 en 6. Zie ook THE-diktaat nr. 7911, p. 263-277 , 
cvcnals voor aclie-onderzoek THE-diktaat nr. 7910, p. 39 onderaan te zamen met hct IM
WOO bulletin, dee. 1978, p. 5-10. M.b.t. actie-onderzoek leze men verderbij: 

- C.J. Zwart ( 1972) Professionele Organisatic-ontwikkeling. Een bijdrage tot synthese van orga
nisatie- en veranderingskunde. 

- A.J.G.M. Bekke. (1976). Duurzaamheid en Verandering in Organisaties: confrontatie van in
dividu, organisatie en maatschappij. 

16.2. 12 . B. Tromp (1977). De samenleving als Oplichterij. Opstellen over sociologie op politiek. 
Hoofdst. I, 7 en 8, waaraan de uitspraak kan worden ontleend (p. 181) m.b. t. de convergentie 
tussen marxisme en functionalisme, namelijk 'het geval van de meest pedante formalistische 
versies van het marxisme zoals de structuralistische theorie van Althuser die verrassende over
eenkomsten vertoonr met de meest fomrnlistische, pedante vormen van Parsonianisme'. Zie 
ook A. Gouldner in lnlermediair van 22 april 1979, p. 11. 
B.A.G.M. Tromp. De strijd tegen het vakidiotisme. Intermediair, 30 april 1976. THE-diktaat 
nr. 791 l , p. 230-236. 

16.2.13 . R. Wippler (1977) in voetnoot 14. l p. 296-306, waar als taakstelling voor de socioloog drie 
orientaties met hun eigen antagonistische zwaartepunten worden onderscheiden: 

- het opstellen van sociaal-filosofische richtlijnen t.b. v. het beleid (WE/We III~ I). 
- empirisch-theoretisch onderzoek (:THE/Pra Ill-> I). 
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II. Ideaal-typische constructies, als die van onze spelvormen I 
t/m III, worden door cultuursociologen onder meer als 
methodisch idee gehanteerd om t.a. v. onze weerbarstige 
werkelijkheid het schone doe! waarnaar wij streven in 
zicht te krijgen; d.w.z. om een utopische, op structurele 
verandering gerichte vorm voor ons maatschappelijk han
delen te ontwerpen met inbegrip van de hieruit noodzake
lijk voortvloeiende, empirische hypothese- en theorievor
ming, geruggesteund door diverse vormen van actie
onderzoek. 

I. Tenslotte bewijst ons eigen drieslagstelsel dat en de empi
rie, en de cybernetica, en de ideaal-typische verbeelding, 
ingevuld door actie-onderzoek, systematisch geduid moe
ten worden binnen symbolische wereldbeelden waarvan 
onze tripletten slechts een flauwe afspiegeling vormen. 
Naar deze boventijdelijk synthetiserende symbooltaal is in 
heden en verleden naarstig, als naar de steen der wijzen, ge
zocht onder andere binnen min of meer besloten, gnostie
ke leerscholen (4.4, p. 223), als die van de middeleeuws
joodse kabbalistiek, chassidisme, tarot, I Ching, boeddhis
me, e.d. Juist hiervan wordt u vanmiddag een bescheiden 
staaltje weggegeven m.b.v. ideaal-typisch verbeelde spel
of samenlevingsvormen (Ill-. I) die in een symbolisch drie
slagstelsel worden samengebracht. 

Laddersport 7 van 
Wetenschapspro
gramma's (THE/We). 

Stellen we uiteindelijk de zienswijzen (We) op orde zoals 
die nog verhuld bleven binnen de tot nu toe opgesomde, 
ambachtelijke methodieken, dan dienen zich op het eerste 
gezicht drie vormen van weloverwogen menselijke reflec
tie aan, welke elkaar dagelijks wederzijds aanvullen; om 
niet te spreken van de voornoemde over elkaar heen tui
melende Chinese draken! 
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De voor deze reflectie gangbare aanduidingen van rationa
liteit of objectiviteit bedoelen een wetenschapsprogram
ma, d.w.z. een systeem van regels aan te geven, die inter
subjectief gelding hebben verkregen en aldus t.o.v. onze 
werkelijkheid een spelvorm (III-I), zo u wilt een maat
schappelijke beheers- of levensvorm atbakenen van theo
retische waarheidsbeweringen (THE) aan de ene kant en 
normatieve handelingskaders (WE) aan de andere kant, 
we Ike door ieder 'for the time being' als zinvol, herkenbaar 
en bruikbaar worden ervaren (l 7). 
Wanneer we ons vertrekpunt hier nemen in ons gezonde 
verstand, of zo u wilt in het traditionele, nai"ef-intui'tieve 
waarheidsbegrip van relatief kleine, parochiale werk- en 



- uitwerken van wetenschapsprogramma's (:THE/We III-> I). 
16.2.14. T. Nederhof. De discutabele vooruitgang van de sociale wetenschappen (:i.e. de sociale psy

chologie). Intermediair, 10 aug. 1979. 

Wetenschapsprofiramma 'sin de Planningtheorie THE/The III-> I 
16.2.15. B. Lievegoed ( 1977). De levensloop van de mens. Ontwikkeling ~n ontwikkelingsmogelijkhe

den in verschillende levensfasen . Hoofdst. VI, waar uiteenlopende mensbeelden c.q. psycholo
gische wetenschapsprogramma 's worden weergegeven. 

Parallel hieraan laten zich de volgende, maar ook voorgaande planningtheoretici uit het 'zootje onge
regeld' van voetnoten 5 t/m 7 hierna onderbrengen: eerst dus nog een aanvulling, en dan een indeling 
van schrijvers overeenkomstig het gepresenteerde ontwikkelingscontinutim, zowel op locale, regionale 
als nationale bestuursniveaus slaande. 

16.2.16 . J. Friedmann (197 l/73). Zie voetnoot 12.5, Ch. 3, 7, 9. 
t 6.2.17 . M. Maruyama. Hierarchists, Individualists and Mutualists. Three paradigms among planners. 

Futures, April 1974. 
16.2.18. H.R. van Gunsteren. Politiek Nieuws van het Planning-Front. Politieke betekenis van plan

ningstheorieen. Verschenen in Politisering van het Openbaar Bestuur, VNG, 1974, p. 123-
147. 

16.2.19. A. Bendavid-Val en P.P. Waller (1975). Action-Oriented Approaches to Regional Develop
ment Planning. 

16.2.20. A.A. Wentink (1975). Socialc Planning in de Verzorgingsstaat. Mogelijkheden en beperkin
gen. 

16.2.2 1. D. Gillingwater en D.A. Hart ( 1978). The Regional Planning Process (in Great-Britain). 
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17. Rational iteit wordt als systeem van regels opgevat waardoor 

waarheid omtrent onze werkelijkheid intersubjectief gelding 

verkrijgt: 

DE WERKEL IJKHE ID Objectief Subjectief 

is dan: ---- Gegeven Gegeven 

Objectief Ill 

Waarneembaar en SC ENTISTEN 

Overdraagbaar 

Subjectief 

Waarneembaar en GNOSTIC I 

Overd raag boar 
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leefgemeenschappen, dan heeft zich in het westen: 
III. de formeel-logische waarheidsopvatting hieraan al vroeg 

ontworsteld; (neo)-positivisten en critische rationalisten 
steken elkaar hierbij naar de kroon, maar zijn het er we! 
met elkaar over eens, dat om een theoretische waarheid te 
kunnen beoordelen, men er op z'n rninst vanuit moet 
gaan, dat de natuurlijke werkelijkheid objectief gegeven is, 
en intersubjectief waameembaar en overdraagbaar; dit 
laatste dan op basis van tussen wetenschappers overeenge
komen universele criteria van de empirische cyclus, of 
van de functionele systeembenadering. 

II. Tegen dit gerenommeerde scientistische standpunt treden 
sinds lang de dialectici in het strijdperk om duidelijk te ma
ken dat hun niet allereerst inhoudelijk-theoretische waar
heidsbeweringen voor ogen staan, maar doelstellingen 
voor het maatschappelijk handelen. Hedendaagse fenome
nologen moeten hier al gauw t.o.v. de (neo)-marxisten en 
critische theoretici van de Frankfurter Schule, bijvoor
beeld, een eigen weg bewandelen, wanneer de eersten hun 
proletarische doelstellingen tot absolute, bijna quasi
natuurwetenschappelijke waarheid verheffen, en de laat
sten hun emancipatorisch elan laten wegebben op de 
stroom des tijds. Dialectici zijn het er echter met elkaar 
over eens, dat de werkelijkheid veranderd moet warden, 
naar waarheid in de toekomst pas tot stand wordt gebracht, 
en dus hier en nu vanuit een logisch-empirisch standpunt 
gezien, subjectief gegeven en subjectief op basis van de 
emancipatoire norm interpreteerbaar is. 

I. Tenslotte speelt door de twee voomoemde denkstijlen van 
scientisten en dialectici heen de specifiek menselijke hang 
naar intersubjectief herkenbare, maar ook beheersbare 
zingehelen voor het samenhandelen. Ons drieslagstelsel 
staat hier ten voorbeeld om, zij 't slechts een gedeelte van 
de constante kem van ons bestaan bloot te leggen. Gnostie
ke wzjsheidzoekers moeten hier evenwel aannemen, dat 
wat men beschouwt, op een bepaalde wijze bestaat, maar 
voor meerdere uitleg vatbaar is. 
Hier dient zich een existentiele keuze aan voor een min of 
meer esoterisch opgevatte werkelijkheidsconstructie, on
derwezen binnen de beslotenheid van een leerstoel , die op 
deze wijze van menselijke zingeving gericht is. Onze tri
plettenschema's spreken ten deze voor velen, hopelijk een 
duidelijke taal. 
Parallel nu aan wetenschapsprogramma's (We) die zich 
evenzeer in de sociologie en (sociale) psychologie laten on-



PROEVE VAN INDELING PLANNINGTHEORETICI UIT VOETNOTEN 5 T /M 7 
V ANUIT PERSOONLIJKE (GNOSTIEKE) ST ANDPUNT (THE/WE I). 

Wetenschappelijke Scientisten(:THE/We III) 
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Rationaliteit 
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(1956) 
5.317. I. Dror 

(1968171) 

5.5. Strategischc 
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SKB ( 1969177) 
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(l973) 
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(1967) 
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(1971) 
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7.2. Harman 
(1972) 

7.4. Myrdal (1968) 
7.3. DeWaart(l979) 
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Laddersport 8 van 
Planningstijlen 
(THE/The). 
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derscheiden, doen zich heden ten dage 66k in de planning
theorie (The) in verband met het voorgaande de volgende 
stromingen voor, - welke zich tegelijkertijd zowel op na
tionale, regionale als locale bestuursniveaus in hun ge
mengde vormen laten herkennen. Hier keren we immers 
weer terug naar het grondvlak, d.w.z. de centrale aandrijf
ruimte in onze zeppelin-gondel waar we drie speelvelden 
(:geel, groen, rood) hebben onderscheiden in ons SRBV
handelingskader (5) met inbegrip van de drie dominante 
basisvormen van maatschappelijke besluitvorming I t/m 
III. 

Zo dan laat zich bij wijze van voorlopige werkhypothese in 
deze dagen een ideaal-typisch ontwikkelingscontinuiim 
construeren van tegelijkertijd elkaar aanvullende, rationa
liserende, maatschappelijke planningstijlen; dit met inbe
grip van hun inhoudelijk-theoretische (THE) en procedu
rele handelingscomponenten (WE). Orn met onze wester
se, maatschappelijke planningsgenese aan te vangen: 

III. In den beginne was, en is daar immers nog steeds onder het 

l 
harmonie-model de beheersplanning alom te vinden; deze 
wordt van bovenaf inhoudelijk gedomineerd door het eco
nomisch-rationele groeidenken, en door rechttoe-rechtaan 
instant of blauwdruk-achtige planvormen t.b. v. eenduidig 
opgevatte engineering-problemen. 

II. Het integrale, eventueel bio-cybemetische systeem- of 
procesdenken in de planning komt momenteel vanuit de 
theorie naar voren, en wordt beheerst door sociaal
politieke verdelings-, milieu- en participatie-opties in 
overlegprocedures, waaraan het formuleren van doelstel
lingen dreigt te ontvallen en waar meerduidige sociaal
structurele problemen op de voorgrond treden. 

I. Als tegenhanger van de twee voomoemde natuurlijke 
planningstijlen, dringt zich heden ten dage oak een socia
le planningstijl op, waarbij in een symbolisch geheel het 
maatschappelijk, maar ook sterk het persoonlijk, zo u wilt 
cultuurlijk getinte leer- of onderhandelingsproces in het 
oog der ideaal-typische verbeelding wordt gevat; en dit op 
onderling conflicterende niveaus van locale t/m (inter)na
tionale samenlevingsverbanden, waarbinnen doodgewone 
aardbewoners zich bewust worden van de wederzijds op el
kaar betrokken complexen van (boven)nationale, dan wel 
wereldproblemen. 
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16.3 Ontwikkelingstypologie als Denkkader voor Sociaal- Ruimtelijke Planningpraktijk (PRA) 
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4. 
Persoonlijk aan
vaarde denkkaders 
bepalen sociaal
ruimtelijke plan
ningpraktijk. 

V erschijnen van 
SRBV-denkkader. 

Matrix lijkt hand
zaam voor analyse 
en taakstelling. 

Onderzoeksvragen 
dringen op. 
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Dames en Heren, 
Op <lit punt van mijn uiteenzetting aangekomen, moeten 
we constateren m.b.v. ons planologisch denktuig (15) twee 
hoofddomeinen (WE en THE), of gondeldekken van ons 
luchtschip vluchtig te hebben verkend. Zetten we nu de 
hierbij (cultuur-sociologisch) onderscheiden, tweemaal 
vier sub-domeinen af op de beide hoofdassen van onze 
kruistabel 16.3, dan doemt tot onze schrik en verbazing in 
de zestien hoofdvakken een denkkader op voor de praktijk 
van de sociaal-ruimtelijke overheidsplanning (PRA). Deze 
abstractie in secundaire zin doet wellicht vanwege het 
haast boventijdelijke karakter van de matrix-vorm kafka
niaans aan; de systematiek mag doen denken aan een bo
ven tijd en plaats zwevend schaakbord, of aan de middel
eeuwse graal op ons luchtschip. 
T och behoeven we ons hierdoor niet te laten afschrikken, 
ten volle beseffend hoe wankel dejacobsladdertjes zijn ge
construeerd, die we op onze inspectietocht in de zeppelin
gondel hebben gehanteerd. 

Integendeel, <lit schaakbord mag blijken handzaam te zijn, 
enerzijds, bij het formuleren van werkhypotheses en hier
op volgende, sociaal-ruimtelijke analyses, en anderzijds, 
bij het opstellen van functie-eisen voor de ingenieur
planners werkzaam in ons derde hoofddomein van de pri
mair rationaliserende en constructieve ontwerppraktijk 
van de sociaal-ruimtelijke overheidsplanning en vormge
ving (zie voetnoot 13.3 bij paragrafen 3.11-14, 5.26 en 
5.27 waar langs parallelle lijnen H. van der Cammen de 
binnenkant van de Nederlandse planologie kortelings 
heeft 'uitgepakt'). 

Zo dringen zich vanuit de hoofdvakken 1 t/m 16 intrige
rende onderzoeksvragen naar voren betreffende aan tijd en 
plaats gebonden betrekkingen op diverse territoriale be
sluitvormingsniveaus (Nat. t/m Ste.). 
Verbanden vallen, immers, vergelijkenderwijs na te gaan 
tussen: 

- aan de ene kant, uiteenlopende maatschappijvormen · 
(WE/Fe lll-.J), bestuurskaders (WE/Ha III->!), sociaal
religieuze filosofieen (WE/We III- I) en deelwetenschap
pelijke benaderingen (WE/The III- I) van <lit politiek
bestuurlijke veld; en 

- aan de andere kant, de ontwikkeling van uiteenlopende ge
bieden van menselijke kennisverwerving met de nadruk 
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PERSOONLIJK INTERMEZZO 

Dubbele Bodems 

III. 
Bij keiharde zekerheid van heldere vrieskou 
bestaan wij het bijna als opgewekte wijsneuzen 
over ruimtelijke en tijds-begrenzingen. 
van ons omringende ijsvlakten heen te tuimelen. 

II. 
Maarbij invallende dooi en kwakkelend weer 
verstaan wij nauwelijks de kunst 
zwemmend ons hoofd boven water te houden. 

I. 
Laat staan dat wij hoog en droog 
voor enige tijd maar terug kunnen vallen 
op werkelijk vaste grand 
onder onze wanhopig spartelende voeten. 

V erwachting 

III . 
Vast ligt dit hart gemeerd nog 
zich keer op keer bezerend 
aan stijve steigers van de tijd. 

II. 
Het wachten is op hijsen van de zeilen 
wanneer-ballast van verleden overboard gegooid -
onder krakend want, getooid met vlag en wimpels, 
ons beider boegbeeld hoog zich heff en zal 
de toekomst in 't kompas. 

I. 
Dan zal ook halverwege onze reis 
temidden van de leegten van het water 
ons lied uit volle borst het later 
van de nieuwe tijd bezingen 
ten aanhore van niemand, 
geheel om niet en niemendal. 



Derde Wereld wordt 
als voorbeeld 
genomen. 

Vivisectie op 
Derde Wereld. 
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varierend van natuwwetenschappelijke tot culturele 
aspecten (THE/Fe Ill- I), het hieri n ten toon gespreide 
handwerk van wetenschap en technologie (THE/Ha 
III- I), de hierbij behorende zienswijzen van scientisten, 
dialectici en gnostici , bijvoorbeeld (THE/We III__, I), en 
'last but not least' de hierop berustende, rationaliserende, 
maatschappelijke planningstijlen (THE/The III- I). 
Bovenal moet hier andermaal de indruk worden weggeno
men dat de pijltjes, die herinneren aan de antagonistische 
kringlopen (IIl-->1) binnen ons drieslagstelsel , -- onze veel
kleurige Chinese draken dus - , dat deze pijltjes bij wijze 
van voorbeeld vanuit de hoofdvakken I t/m 4 de unieke 
westeuropese ontwikkelingservaringen (:van rood naar 
gee! in kleur verschietend) zouden dicteren bij het opios
sen van hedendaagse Derde Wereld problemen. Dergelijke 
eenduidige wetmatigheden en directe verbanden kent de 
menselijke geschiedenis op beide halfronden van onze 
aardbol mijns inziens niet. Integendeel, hier moet mij van 
het hart dat we als westerse ontwikkelingsbrigade (THE), 
weer bestaande uit een 'natuurlijk tot cultuurlijk' mengel
moes van economen en sociologen, bestuurskundigen en 
politicologen, ingenieurs en planologen, van ongehoorde 
zelf-projectie kunnen worden beticht, - ja zelfs van maat
schappelijke vivisectie; wanneer, immers, in ontwikke
lingssamenwerking met de Derde Wereld (in welke van de 
drie spelvormen rn-1 dan ook men de individuele ont
wikkelingslanden zou willen plaatsen, - if any) wij in dezc 
intemationale politiek-bestuurlijke arena (WE), zonder 
weerga in onze wereldgeschiedenis, vanuit eigen besloten 
kringetjes emancipatie-frustraties afreageren en vanuit 
modieuze personele unies al te zeer van de volgende pre
missen uitgaan: 

- van 6nze eigen verworvenheden in de verzorgingsstaat 
(groen); 

- van 6nze meer of minder open, democratische spelregels 
onder het coalitie-model (groen); 

- van 6nze sociale opvattingen over spreiding van macht, 
kennis en inkomen (groen): van gelijke kansen voor allen 
dus; 

- van sociaal-politieke herverdelingsideeen, op micro
(doelgroep)niveau zich centrerend rand de basisbehoeften 
-filosofie (groen); en 
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PERSOONLIJK INTERMEZZO 

Renaissance 

III. 
Dag aan dag keren woorden 
terug tot vast behoren; 
als beurtschippers 
die door de jaren heen 
hun trossen gooien 
rond afgesleten steigerkoppen: 
veel gebruikte haltepalen binnen de tijd. 

Denkbeelden, in woorden opgeslagen, 
laten zich door de dagen dragen 
6ndanks gehate regelmaat 
van beurtschippers 
die door de jaren 
afmeren aan palen van de tijd. 

II. 
Dit waren dan mijn vaste pun ten: 
gedachten komen aangevaren 
in woorden die verouderen en verjaren; 
en beurtschippers 
die regelmaat betrachten in de tijd. 

I. 
Hier rijst ook mijn verzet: 
dit woordbeeld mag 
als trouwe schippershond 
mijn leven lang mij niet bewaken; 
verlangen staat weer op 
om overboord te slaan, ontdaan van alle tijd. 



Titelblad. 

Taak voor 
ingenieur-planners. 

- van een statisch en ongedifferentieerd macro-wereld
systeem waarin de zuidelijke periferie van Derde Wereld 
landen in gespannen, zo niet onverzoenlijke verhoudingen 
zou leven met onze welvarende centrum-landen. 

Evenmin kunnen we uit onze samenwerking met de Derde 
Wereld ongenuanceerde lessen trekken voor ons eigen 
huis, dat zozeer op diverse territoriale niveaus van maat
schappelijke besluitvorming in verwarring verkeert op de 
grens tussen de (groene) strategische en (gele) normatieve 
spel- oflevensvormen (IT-. I). 

Probleemstelling 
van ingenieur
planner ontmaskerd. 

Cruciaal is hier de conclusie dat het op beide helften van 
onze aardbol uiteindelijk gaat om het persoonlijk aanvaar
den van, - dan ook natuurlijkerwijs - , botsende standpun
ten t.a.v. de dynamische matrix-verbanden binnen ons 
denkkader 16 .3. Voor sociaal-ruimtelijke ontwikkelings
planners en vormgevers (PRA) komt zo als eerste vereiste 
naar voren om ieder voor zich levensgroot elke dag de 
kernvraag voor ogen te houden: wat mag en kan ik hier en 
nu onder het kruisvuur in het grensgebied tussen beleids
en wetenschapsvolkjes (WE/THE), heen en weer onder
handelend, als mijn samenhandelingsontwerp naar voren 
brengen, z6nder belerende vingertjes hierbij op te steken 
en z6nder 'te wringen en te dringen' vanuit vooringeno
men planideeen, - als het ware voorgeprogrammeerd op 
ons schaakbord 16.3. Anderszins mag de probleemstelling 
gewoon geen verwondering wekken waarmee wij deze rede 
met een schreeuw van ontzetting begonnen ... 
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Deze zelf-ontmaskering nu, leidt als vanzelf tot critische 
kanttekeningen bij mijn eigen voorlopige werkhypothese 
met de drieslag van westerse, maatschappelijke planning
stijlen (THE/The III-. I) uit de hoofdvakken 9 tlm 12 van 
ons schaakbord. Hoe willekeurig toch aan plaats en tijd ge
bonden, hoe vakdisciplinair bepaald ook, en hoe verschil
lend van wetenschapsprogrammatische komaf, zijn met 
name in hoofdvak 11 de blauwdruk, proces- en onderhan
delingsplanning als zinvolle en herkenbare, d.z. bruikbare 
maatschappelijke sturingsontwerpen (PRA) in een ont
wikkelingscontinuiim samengebracht; dit met inbegrip 
van hun respectievelijke denk- en handelingscomponen
ten (THE/WE) in de overige vakken 9, 10 en 12. Een sterk 
pleidooi zou in deze dagen dan ook te houden zijn v66r het 
gebruik van de schijnbaar achterhaalde hlauwdrukplan-
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Tetelestai 

Wat ik eens was, is afgelegd: 
na deze dag geen vrijdag meer. 
Het is volbracht, heb ik gezegd: 
aan overmacht geen vrijheid meer. 

In zacht fijn lijnwaad neergelegd 
heb ik een taak ten eind gebracht. 
Uw hand is mijn, heb ik gezegd. 
Ik had we! pijn, maar lachte zacht. 

De nacht in slaap voorbijgegaan 
omgaf mij met een bange droom. 
lk ben klaar-wakker opgestaan. 
Het graf verliest voor mij zijn hoon. 

Nu wacht de zon voor dit vertrek. 
Mijn doeken heb ik afgelegd. 
Dit was het opgemaakt bestek 
zoals het ons was aangezegd. 



Streekplanner wordt 
gezien als grens
overspanner. 

Dialectische 
spanningsdriehoek 
naar voren halen 
in onderwijs. 
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ning uit het verleden; wanneer wij althans systematisch en 
financieel-economisch efficient de laag-bij-de-grondse en 
duidelijk afgebakende, operationale problemen van onze 
verzorgingsstaat te lijf will en gaan in onderwijs en gezond
heidszorg, bijv. (zie voetnoten 7.1 en 16.1.2. bij p. 35). 
Vraagtekens moeten voorlopig nog warden gezet bij de on
derhandelings- of p/eitplanning, 'van onderop en van bin
nenuit' komend, zich voltrekkend onder meer in ontwik
kelingslanden op strategische, maar bovenal normatieve 
niveaus (WE/We II -.J), in solidariteit met minvermogen
de, stedelijke en plattelandsdoelgroepen (zie voetnoten 
16.2.11 en 16.2.16); wanneer althans <lit nog al te kortade
mige, rationaliserende samenhandelingsontwerp als al
leenzaligmakend naar voren wordt geschoven bij het vol
gende: 

-- om aanzetten te plegen tot een nieuwe intemationale eco
nomische orde op wereldschaal; 

-- om milieu-bederf op nationale of regionale schaal tegen te 
gaan; te denken valt hier weer aan het zout in onze Rijn, of 
aan de kemcentrales t.b.v. energievoorziening; en 

- om vermindering van de sub-urbanisatie in het zgn. groene 
hart van de Randstad bijv. bewust aan de orde te stellen. 

Waar hier het micro- en het macroniveau zozeer op elkaar 
gebeten zijn, zou de regionale procesplanning bet verbin
dende, zij 't nog nauwelijks effectieve schamierpunt kun
nen vormen tussen de centrale overheidsplanning, min of 
meer in blauwdruk-formaat gestoken, en de locale actie
planning (zie voetnoten 5.6., 5.10, 5.15, 6, 16.2.19 en 
16.2.21.) 
Kort en goed komen, algemeen gesproken, de pijltjes in de 
hoofdvakken 9 t!m 12 erop neer dat juist in de grensover
spanning, d. w.z. in het naar tijd en plaats afgewogen simul
taan gebruik van alle drie de planningstijlen uit hoofdvak 
11, de ultieme functie van de ingenieur-planner is gelegen, 
werkzaam op diverse complementaire bestuursniveaus. 

Deze taakstelling voor de praktijk heeft tenslotte 66k con
sequenties voor het planningtheoretische onderwijs en on
derzoek (THE/The); hier behoort het scientistische denk
kader van empiristen en bio-cybemetici te warden over
stegen m.b.v. de ideaal-typische invoelingsmethodiek o.a. 
van cultuursociologen. Dat wil dus zeggen, m.b.v. de 
dialectische spanningsdriehoek van ons z(jn, plannend/
ontwerpend handelen, kennen en hehoren, zoals die op 
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Schalkse Terugblik 

Jij kwam van ver: 
dit mythische verlangen 
dat ik in liederen had verpakt 
van water en van dromen, 
van bloesembomen, 
het gaan en komen van gedachten, 
en binnenin vorstinnen zijn. 

Die binnengeur, 
ons zoet geheim, 
heb ik voor jaren weggestopt. 

Nu weer ontpopt, 
staan bont gekleurde vlinders in mij op 
die ik metjou wil delen. 
Zij aan zij gelegen 
wil ikje mijn vorstinnen laten hoeden 
die binnenin mij woeden, 
wil ikje slaan met roeden van plezier. 

PERSOONLIJK INTERMEZZO 

Persiflage 

Als kind van mijn tijd 
en op mijn eigen wijze 
ben ik op zoek 
naar wat in oude tijden 
graalridders verbeidden: 
de schaal 
waarop de laatste waarheid 
hun werd aangereikt; 
de eenheid van het al; 
't gevecht om niemendal. 

ik stand erbij en keek emaar,
maar Jach mij mite barsten 



Persoonlijke keuze 
wordt uitgepakt. 
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de beide hoofdassen van onze kruistabel 16.3 als de vier ge
kleurde sporten van ons voorbeeldig jacobsladdertje zijn 
afgezet: blauw, rood, groen en geel. 

Uiteindelijk gaat het echter toch weer om een persaanlijke 
plaatsbepaling: kleur moet warden bekend; de keuze uit 
rood, gee! of groen moet warden gemaakt in behoudende, 
dan we! vernieuwende zin (voetnoot 16.2.12, tweede dee!). 
Zelf heb ik vaor deze periade van mijn bestaan als doodge
wone aardbewoner gekazen voar een relativerende, ideaal
typische benadering, verpakt in een open en dynamisch , 
gnostiek drieslagstelsel. 
Hiervan heb ik u vanmiddag getuigenis afgelegd. 
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Rondreis 1961 

III. 
Van Groningen tot Rome 
staan huizen langs de weg, 
en waterbuizen dromen 
in ruisen langs die weg; 
zo stroomden oude dromen 
door mijn gedachten weg. 

Van Rome tot Athene 
nam dit gestadig af; 
ik hoorde mensen wenen 
waar niemand water gaf; 
waar huizen zijn verdwenen 
neemt droogte dromen af. 

II 
Tot Belgrado te komen 
is reizen langs de he!, 
inferno's van een droogte 
en eenzaamheid z6 fel, 
dat daar we! moesten komen 
gedachten, scherp en fel, 
het vast en zeker weten 
van pijnen langs de weg 
die slechts zijn te vergeten 
in nieuw gegoten dromen 
van water en van !even; 
dan pas gaan pijnen weg. 

Daarna terug te keren 
waar nieuwe dromen staan, 
is een voortdurend weren 
van huizen binnengaan 
en luisterend mij keren 
waar oude dromen gaan. 


