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Voorwoord 
Medio 1967 kochten Meis en ik samen een boek van de 

Sjaloom-groep: De tafel van een. In deze documentaire 

wordt nadrukkelijk een relatie gelegd tussen het begrip 

oecumene en economie. Immers "in de griekse bijbeltaal 

betekent oecumene: de bewoonde wereld, beter nog de aar

de als een bewoond, goed beheerd huis. Oikos betekent na

melijk huis, niet zomaar alleen het gebouw, maar ook 

de bewoners, de orde en samenhang, het huis als thuis. 

En niet alleen de huidige bewoners, maar ook die van 

vroeger en de nakomende met heel hun families.( .•.• )De 

mensen die zich steeds weer verspreken en vergissen door 

de woorden economisch en oecumenisch dooreen te haspelen 

hebben het gelet op de oorsprong van de woorden, bij het 

rechte eind.( •••• ) In de griekse tekst komen we het woord 

oekonomoi tegen, waar onze vertaling beheerders zegt. 

Het huis op orde brengen, de aarde geed bewaren en behe

ren, goede economen zijn (houders, beheerders van de 

waning die de wereld is), dat is dan tevens, naar de 

bijbelse betekenis, oecumenisch zijn. 11 

Dit verband heeft mij de daaropvolgende jaren geinspi

reerd en geintrigeerd, waarbij succesievelijk ook de 

begrippen ecologie, ecosofie en ekistiek in de beschouw

ing werden betrokken. 

Tot 1971 kwam dat tot uiting in theoretisch en praktisch 

werk binnen de aan de TH-Delft gestarte projektgroep Moer

dijk en de projektgroep Rijn-Schelde Delta. Daarop volg

den twee jaren van activiteiten t.b.v. de internationale 

vredesbeweging "Dai Dong 11 die een onderbreking inhielden 
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van de praktische uitwerking, hoewel de ontwikkeling van 

de theoretische concepten ook toen doorging. De gedeel

telijk afgebroken draad kon in 1973 weer worden opgepakt 

met het opzetten van een onderzoek naar de invulling van 

en de samenhang tussen de vijf genoemde begrippen. De 

vooral in het begin meer intuitieve invulling van de met 

deze begrippen samenhangende vijf probleemvelden gaf aan

leiding tot diepgaande discussies met de mentoren, De 

Graaf, I.apple, Schroevers, Kwee en Goudappel, die mij de 

laatste vijf jaar hebben geholpen bij de nadere precise

ring en concretisering van het onderscheid en verband 

tussen deze probleemvelden. Gaandeweg veranderde het 

karakter van onze bijeenkomsten dan ook van brainstorming 

in een meer systematische behandeling van concrete onder

werpen. Het eerste resultaat daarvan bestond uit drie in 

1975 in het tijdschrift PLAN gepubliceerde artikelen: Het 

Nederlandse volk op de elektrische stoel?, De belangen 

achter olie en kernenergie en Naar een maatschappelijke 

planologie en planning. Het laatste artikel bevatte 

tevens de probleemstelling voor deze studie. 

Gelijk met de opzet van het onderzoek in 1973 formeerden 

aan de TH-eindhoven een aantal medewerkers en studenten 

van de vakgroep Urbanistiek en Ruimtelijke Organisatie 

de Themagroep Planning met als doel: "het kritisch analy

seren van de ruimtelijke ontwikkelingen in een breder 

maatschappelijk verband en het ontwikkelen van alterna

tieven voor de thans gangbare werkwijzen. Het dienstbaar 

maken van de door studie verkr~gen resultaten, zowel bin

nen als buiten de afdeling, vormt een integraal bestand-
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deel van de werkzaamheden. 

Van deze Themagroep maakte sinds de oprichting opnieuw 

een projectgroep Rijn-Schelde Delta deel uit. Deze groep 

had op haar beurt een aandeel in de oprichting, begin 1975, 

van het Rijn-Schelde Instituut te Middelburg. De voort

zetting van het onderzoek zoals dat in de jaren daarvoor 

van de grond was gekomen werd van toen af mede gekanali

seerd via het Onderzoekcentrum-RSI, met als doel "een 

bijdrage te leveren aan de opbouw van een ander maatschap

pelij k systeem, waarin de bevolking zelf beslissingen 

neemt over haar eigen toekomst op sociaal, politiek en 

economisch gebied." 

De mogelijkheid mijn studie binnen deze beide werkver

banden te kunnen verrichten heeft, ondanks de soms 

heftige discussies met betrekking tot de inhoud van het 

vakgebied in het eerste en met betrekking tot de relatie 

theorie/praktijk in het tweede verband, een positieve 

uitwerking op het verloop van de werkzaamheden gehad. 

Aad Vervoorn en Piet Uit Den Boogaart, als neerlandici 

verbonden aan de THE, hebben mij behoed voor al te grot~ 

zonden tegen de Nederlandse taal. Bun waardevolle op

merkingen zijn de leesbaarheid van de -tekst op veel 

plaatsen ten goede gekomen. Zonder de hulp van Mia Monen 

en Mieke Geven van het U + RO-secretariaat was deze studie 

nooit in druk verschenen. Zij namen het bijzonder omvang

rijke typewerk voor hun rekening en de daarmee verbonden 

administratieve rompslomp en bleven bovendien geinteres

seerd in de voortgang van het werk en de daarbij optreden

de moeilijkheden. Hetzelfde geldt voor Jan van Arkel van 
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de Ekologische Uitgeverij die in de laatste fase van de 

werkzaamheden mij hielp het manuscript drukklaar te krij

gen. 

Terugblikkend op een periode van ruim 10 jaar heeft Meis, 

met wie ik in 1967 de krachttoer begon waarvan deze studie 

een voorlopig eindpunt is, mij de meeste steun en stimu

lansen gegeven. De druk van de omstandigheden gevoegd bij 

mijn vaak te voortvarend karakter hebben haar geduld met 

mij soms zwaar op de proef gesteld. Wat dat betreft rust 

er nog een hoge hypotheek op dit werkstuk. 

12 
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"Ten gevolge van contradieties binnen de samenleving zijn tegenstromingen 

binnen de wetenschap mogelijk. Deze tegenstromingen zijn noodzakelijkerwijs 

relatief gering, maar zij kunnen wel leiden tot contradicties binnen de 

wetenschappelijke wereld. Deze contradicties kunnen soms een aanzet geven 

tot politieke bewustwording". 

Rudy Koopmans (1) 

Inleiding. 

Volgens een in 1971 door de Commissie Van Veen gegeven 

omschrijving is Ruimtelijke Ordening "het zoeken naar en 

het tot stand brengen van de best denkbare wederkerige 

aanpassing van ruimte en samenleving, zulks ter wille van 

die samenleving" (2). In deze,ook door de Verkennings

conmissie Onderzoek van belang voor het Ruimtelijk Beleid 

gehanteerde1 definitie is vooral de laatste bepaling: 

"zulks ter wille van die samen:keving" van belang. Daaruit 

blijkt immers dat ook in officiele kring wordt erkend 

dat ruimtelijke ordening en dus planologie en planning 

een maatschappelijk karakter hebben. Met andere woorden 

planologie en (ruimtelijk}planning zijn maatschappelijke 

planologie en planning. Ondanks deze formele erkenning 

is er materieel nog steeds sprake van een verwaarlozing 

van bepaalde maatschapPelijke aspecten in de bestaande 

presentaties en modellen van planologie en (ruimtelijke) 

planning. Daarnaast was er tot voor kort sprake van een 

soortgelijke verwaarlozing van bepaalde natuurlijke 
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aspecten. Werd in het eerste geval de "ruimte" te veel 

als fysieke ruimte opgevat los van de in de ruimte 

plaatsvindende economische activiteiten, in het tweede 

geval hing de verwaarlozing van bepaalde aspecten voor

al samen met de reductie van de "ruimte" tot de fysisch

geografische ruimte waarbij geabstraheerd werd van de 

in die ruimte plaatsvindende ecologische processen. 

Ook op dit punt was desondanks sprake van een formele 

erkenning van de natuurlijke bepaaldheid van de 

ruimtelijke ontwikkelingen. Illustratief daarvoor 

is een andere veelvuldig gehanteerde omschrijving van 

Hazelhoff: "Ruimtelijke ordening is een overheidsbeleid 

dat de best denkbare wederkerige aanpassing nastreeft 

van de ruimte (daaronder begrepen het natuurlijk milieu) 

enerzijds en de samenleving anderzijds." (3) Door deze 

twee lacunes die overigens vrij snel na de publicatie 

van de Tweede Neta Ruimtelijke Ordening werden onder

kend, ontbrak de samenhang van de ruimtelijke ontwik

keling met enerzijds natuur, biosfeer, ecologie en 

anderzijds met cultuur, sociosfeer, economie. 

De studie Naar een Globaal Ecologisch Model behelst 

een gedeeltelijk geslaagde poging in een van deze 

lacunes te voorzien. Met des te meer nadruk stelt zich 

daarmee echter het probleem van de economische bepaald

heid van de ruimtelijke ontwikkelingen. Dit te meer om

dat ender kapitalistische verhoudingen deze economische 

bepaaldheid het karakter krijgt van een "tweede natuur". 

(4) Vandaar dat er vooralsnog slechts sprake kan zijn 

van een op weg zijn naar een maatschappelijke planologie 
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en planning. 

De verwaarlozing van de economische bepaaldheid van de 

ruimtelijke ontwikkelingen is symptomatisch voor de 

verregaande ondergeschiktheid van planologie en planning 

aan de zich in principe autonoom voltrekkende economische 

ontwikkelingen. Bijzonder duidelijk bleek dat, eind '68, 

bij de gang van zaken rand de vestiging van Shell aan de 

Moerdijk. Het is dan oak geenszins verwonderlijk dat 

juist deze affaire een stroomversnelling in bet denken 

over een ruimtelijke ordening en planning heeft ver

oorzaakt. Als een van de uitkomsten van dat ontwikkelings

proces kan de Derde Nota Ruimtelijke Ordening, de 

Orienteringsnota, warden gezien; ook de planningsconceptie 

veranderde van eindtoestandplanning naar procesplanning. 

Tegenover deze, zich aan de economische omstandigheden 

aanpassende, planningspraktijk komt verzet op gang als 

oppositionele praktijk en,theorie. De oppositionele 

theoretische praktijk, die zoals Koopmans in zijn studie 

"Tegenspraak brengt ons verder" omschrijft, een vorm van 

oppositie voeren is "die geworteld is in de dagelijkse 

beroepspraktijk en die met name gevoerd wordt om die 

dagelijkse beroepspraktijk", bevindt zich nog in een statu 

nascendi(S). Te constateren valt een streven naar ver

ruiming van de inspraakmogelijkheden voor de bevolking bij 

nationale beleidsbeslissingen. Daarnaast is er op het 

vlak van de ruimtelijke ordening, milieu en energievoor

ziening sprake van een groeiend bondgenootschap tussen 

plannings-subject en actiesubject c.q. tussen organisa

ties van wetenschappers en groepen zoals de vakbeweging 
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die zich al langer in oppositie tegen bestaande structuren 

bevinden maar eerst recent genoemde terreinen in hun 

praktische strijd betrekken.(6} 

Deze studie beoogt de hiervoor geschetste samenhang van 

ruimtelijke ontwikkelingen met economische activiteiten 

en ecologische processen systematisch te ontvouwen zowel 

in relatie tot de vigerende "theorie" als in verband met 

de huidige planningspraktijk. Het gaat daarbij om een 

eerste verkenning als kritiek op de gangbare praxis en 

vervolgens om een selectie van theoretische aanzetten met 

als gemeenschappelijk vertrekpunt Marx systeem van kri

tiek op de politieke economie. Getracht wordt die aanzet

ten te bundelen tot een integraal samenhangend systeem. 

Deze doelstelling lijkt ambitieus en kan ook niet in vol

le omvang door een onderzoeker worden uitgevoerd. De 

pretenties van deze paging zijn bescheiden, het gaat er 

vooral om, zoals de ondertitel van studie weergeeft, om 

perspectieven te openen voor verdere theoretische en 

praktisch-politieke ontwikkelingen in relatie tot de 

sociaal-ruimtelijke problematiek(7). 

Tevens wordt in deze studie geprobeerd aan een aantal 

basisbegrippen nader inhoud te geven. In de eerste plaats 

betreft dit een aantal theoretische en ideologische 

modaliteiten die zijn afgeleid van het griekse woord 

oikos, wat huis of thuis betekent en dat op zijn beurt 

is afgeleid van het griekse woord oikeo, wat "zich ves

tigen" betekent(8): ecomene/ecomenologie/ecosofie/ 

ecologie/ economie/ ekistiek. Daarbij neemt het laatste 

begrip, ontleend aan Doxiades en door hem gepropageerd als 
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ekistics, the science of human settlements, een centrale 

plaats in. De ook door hem aangegeven noodzaak tot 

verdergaande verwetenschappelijking van een van origine 

technische "wetenschap", vormt bet belangrijkste motief 

een weg van stedebouwkunde naar ekistiek te (onder)zoeken 

(9). De verschillende modaliteiten blijken inpasbaar in 

een metamodel, een ecomenologisch schema, op grond waar

van de verschillende in deze studie onderscheiden ni

veaus in verband met de bestudering van de "ruimte": 

praktisch, technisch, empirisch, filosofisch met elkaar 

in verband gebracht kunnen worden. Op technisch niveau 

wordt aansluiting gezocht en gevonden bij gangbare 

begrippen zoals sectorale en territoriale planning, as

pecten en facetten. Voorgesteld wordt de "ruimtelijke" 

planning hetzij op te vatten als ecologische ~acetplan

ning, hetzij als integrale terri toriale planning waarvan 

het ecologisch, sociaal(-cultureel) en economisch facet 

integrale complementaire bestanddelen zijn. Deze com

plementari tei t wordt bereikt door een koppeling van deze 

facetten aan drie door Marx nader gepreciseerde en gere

lateerde processen: stofwisselingsproces, arbeidsproces 

en (meer)waardevormingsproces. Geconstateerd wordt dat 

in planologie en planning bet arbeidsproces, de produc

tie en instandhouding van gebruikswaarden, centraal staat. 

Daarom is in de ondertitel van deze studie sprake van een 

ruimtelijke theorie en politiek van de arbeid. 

De methode is een systematische kritiek op gangbare plan

ningsmodellen en -opvattingen, waarbij met name de hier

voor reeds SUlllllier aangeduide lacunes en tekortkomingen 
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worden opgespoord, toegelicht en becommentarieerd. Nadat 

een raamwerk is geconstrueerd waarin de hiervoor benoemde 

basisbegrippen een sleutelfunctie hebben is het mogelijk 

een schets te geven van de ontwikkelingen met betrekking 

tot de ruimtelijke theorie en politiek in de officiele 

stroming en de "tegenstroming". Daarna vindt op de 

verschillende onderscheiden niveaus een confrontatie 

tussen deze twee "stromingen" plaats, waarbij verschil

lende optieken mogelijk zijn en posities kunnen worden 

aangeduid en geevalueerd. De keuze van aanzetten tot 

theorievorming is gebaseerd op recente literatuur. 

Samenvattingen van deze aanzetten kunnen binnen het 

meta-model worden geplaatst en met elkaar in verband ge

bracht (10). Geprobeerd wordt het "ecomenologisch schema" 

zo integraal mogelijk in te vullen, naar volledigheid 

wordt niet gestreefd. Centraal staat integrale model

vorming en theorievorming. 

In dit verkerinende stadium is een dergelijke opzet (nog) 

moeilijk te verenigen met criteria van "empirische 

verificatie" en "objectiviteit". Een zekere mate van 

subjectiviteit, persoonlijke voorkeur en stellingname 

zijn onder deze omstandigheden niet te vermijden. Wel is 

door een uitgebreid noten-apparaat op te nemen, gestreefd 

naar een zo groot mogelijke openbaarheid van het bronnen

materiaal. Voorzover naar concrete ontwikkelingen wordt 

verwezen vervullen die steeds meer een exemplarische dan 

empirische functie in de uiteenzetting. Uiteraard berust 

de verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke tekst, 

tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, bij de schrijver. 
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onderzoek van belang voor bet ruimtelijk beleid, p.4, 
hoofdstuk 1. In het rapport wordt o.m. geconcludeerd 
dat er in het bijzonder tekorten bestaan op het gebied 
van bet fundamenteel gericht onderzoek. Met deze studie 
wordt beoogd met name op dit gebied een bijdrage te leveren-. 

3. D.Hazelhoff, Bedrijfsleven en Ruimtelijke Ordening; 
RPD uitgave. •s-Gravenbage 1976. 

4. Het begrip "tweede natuur" dat in deze studie een sleu
telbegrip vormt, is ontleend aan G.Harmsen, Natuur, 
geschiedenis, filosofie, Nijmegen 1974,p.35 

5. R.Koopmans, Tegenspraak brengt ons verder,t.a.p.p.17. 
6. Het kader waarbinnen bet onderzoek dat de grond-

slag voor-deze studie vormde, zich zou moeten afspelen 
werd in de toelichting op het onderzoeksvoorstel eind 
1973 aangeduid met: "via een bondgenoten-politiek werken 
aan de bewustwording van in de verdrukking rakende 
groepen, inclusief de eigen groep; onderzoek naar de 
mogelijkheden hieraan gestalte te geven in het kader 
van een op te richten Rijn-Schelde Instituut (RSI) te 
Middelburg en zo mogelijk de afstemming van onderwijs 
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en onderzoek daarop." Vergelijk ook de bundel bij de 
cyclus "_beroepspraktijk van de ingenieur". In het bijzon
der de bijdrage van G.Harmsen, toenmalig voorzitter van 
het Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers (VWO): 
De veranderde positie van de wetenschapper. THE dictaat 
9.007; Eindhoven 1973,pp.7-20. 

7. Vgl. J.Goedman, Naar een maatschappelijke planologie en 
planning; opgenomen in PLAN 12-1975,p.63:"Met de 
maatschappelijke ecologie en economie heeft deze maat
schappeli jke ekistiek een afhankeli)kheidsrelatie. 
Dit betekent dat, als er geen antwoord komt op de vragen 
in beide richtingen, de maatschappelijke planologen en 
planners zich zelf gedwongen"zien zelf hieraan te werken. 
Dit is dan ook een zeer algemene praktijk. Op langere 
termijn moet wel geprobeerd warden door samenwerking 
deze problemen op te lessen. Voor het ontwikkelen van 
perspectieven in theorie en praktijk om dit te 
bewerkstelligen zitten de maatschappelijke planologen en 
planners wel in een {zeer moeilijke) sleutelpositie." 

8. C.Doxiades, Objectives of Ekistics;augustus 1967,p.131. 
9. Ekistiek is in deze studie synoniem met planologie en plan

ning. 
10. Voorzover samenvattingen niet~becommentarieerd zijn 

overgenomen in de vorm van intermezzo's is dit door in
springing van de tekst en een kleiner lettertype duidelijk 
aangegeven. De lezer die de betreffende publicatie reeds 
kent kan deze gedeelten zonder problemen overslaan. 
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"Meti heeft gezegd: Denken is iets, dat op moeiiijkheden volgt en aan het 

handelen vool'af gaat". 

Bertold Brecht (1) 

Hoofdstuk I 
PADEN NAAR DE 
VERWETENSCHAPPELIJKING VAN EEN 
TECHNISCHE ,,WETENSCHAP" 

o. Een anomalie in de planologische praktijk, de kwestie 

Moerdijk 

De in het veelbewogen jaar 1968 genomen beslissing van de 

Nederlandse overheid om de Koninklijke Shell vergunning te 

verlenen zich aan de Moerdijk te vestigen, heeft veel men

sen werkzaam op het gebied van planologie en (ruimtelijke) 

planning aan het denken gezet over de mogelijkheden de 

ruimtelijke ontwikkelingen te beinvloeden in overeenstem

ming met de maatscbappelijke behoeften. Immers bet opbla

zen van een industriegebied van beperkte omva~gvia 

enige juridiscbe kunstgrepen tot een vier maal zo groot 

gebied was volledig in strijd met de tweede nota ruimte-

li jke ordening, die twee jaar eerder met veel instenming 

als beleidslijn was vastgesteld. Zeker wanneer men de kwes

tie Moerdijk plaatst·in de context van de overige ontwik

kelingen in de Delta wordt bet steeds moeilijker de vraag 

te beantwoorden welke rol planologen en planners bierbij 

nog kunnen spelen. 

Kuhn wijst er in "the structure of scientific revolutions" 

op, dat naast theoretiscbe ook technische verwachtingen 

een belangrijke rol hebben gespeeld in de wetenscbappelij-
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ke ontwikkeling (3). Een verschijnsel of ontwikkeling in 

de werkelijkheid die met deze verwachtingen in strijd is, 

kan zijns inziens warden opgevat als een "anomalie" in 

normaal wetenschappelijk bedrijfl4). De anomalie, of een 

reeks van anomalieen, is aanleiding bestaande paradigma's 

ter discussie te stellen respectievelijk een nieuw systeem 

van theorieen en methoden om een verschijnsel of ontwikke

ling te verklaren, te ontwikkeien (5). De kwestie Moerdijk 

kan in deze zin opgevat worden als een anomalie in de pla

nologische praktijk en heeft in feite ook het door Kuhn 

omschreven effect gehad op de theorievorming en methoden

ontwikkeling ten behoeve van de ruimtelijke planninq in 

Nederland. 

Meer concreet had de voornaamste kritiek betrekking op een 

aantal min of meer samerthangende aspecten. In de eerste 

plaats was er sprake van een volslagen gebrek aan inspraak, 

dat tot uiting kwam in de indiening van een recordaantal 

bezwaarschriften. De Tweede Kamer beperkte zich bovendien 

slechts tot het openbreken van de normale bestemmings

plan-procedure, opdat daardoor met de uitvoering van het 

project begonnen kon worden overeenkomstig het door 

Shell opgestelde tijdschema. In de tweede plaats bleek 

duidelijk, dat alle niet-economische overwegingen moesten 

wijken voor niet redelijk onderbouwde werkgelegertheids

argumenten en de "noodzaak" in concurrentie met Antwerpen 

de Shell-vestiging voor Nederland te behouden. De 

coordinatie van het economisch en niet-economisch beleid 

in het algemeen en'het ruimtelijk beleid in het bijzonder 

was volledig zoek. In de derde plaats konden bezwaren 
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tegen b.v. het verlies van een belangrijk ganzengebied, 

de dreigende luchtverontreiniging voor Dordrecht e.o. en 

de localisatie van landbouwbedrijven in bufferzones niet 

warden geplaatst tegen de achtergrond van de functie van 

het natuurlijk milieu in het algemeeen. Ook het onvol

doende in de beschouwing nemen van economische ont

wikkelings tendenties wreekte zich duidelijk. In de vierde 

plaats bleek nu zonneklaar dat een vorm van planning 

waarin de eindtoestand in 2000 richtsnoer is, niet in 

overeenstemming kan zijn met de onzekerheid t.a.v. 

toekomstige ontwikkelingen en de partiele beheersbaarheid 

daarvan. Ruimtelijke planning diende voortaan veeleer als 

een vorm van staatsingrijpen in zich autonoom voltrekkende 

maatschappelijke processen te warden gezien. 

In beleidskringen werd naar aanleiding van deze kwestie 

dan ook geconstateerd, dat een verbetering van de in

spraakprocedures op nationaal niveau noodzakelijk was; dat 

een betere afstemming van de verschillende beleidssectoren 

onderling moest warden nagestreefd; dat de lacunes vooral 

op economisch en ecologisch gebied in de Tweede Nota Ruim

teli jke Ordening moesten worden opgevuld en dat de sta

tische eindplanning moest worden vervangen door een meer 

dynamische procesplanning (6). 

Omdat deze tekortkomingen ook daadwerkelijk bestonden kon 

de illusie ontstaan, dat het opheffen van deze tekortko

mingen all~~n voldoende zou zijn om de effectiviteit van 

de ruimtelijke planning in de toekomst te verhogen. De ver

anderingen waren vooral gericht op het verbeteren van de 

instrumenten om de ruimtelijke.ontwikkelingen te beheersen 
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enerzijds en op de aanpassing van het paradigma van de 

eindplanning aan de empirisch te constateren geringe be

heersbaarheid van de ruimteli.jke ontwikkelingen anderzijds. 

Een p9ging niet alleen technisch maar ook theoretisch te 

verklaren waarom ontwikkelingen als rond de kwestie Moer

dijk zich voordoen, bleef grotendeels achterwege (7). 

Projectgroep "Moerdijk", een groep studenten en hooglera

ren van de THD, die een belangrijke rol speelde in het aan

zwengelen van de discussie over deze kwestie en samen met 

het actiecommite Shell-Moerdijk zich ook practisch te weer 

stelde tegen deze als ondemocratisch ervaren beslissing, 

zocht de oorzaak voorlopig in het "ontbreken van integrale 

interdisciplinaire perspectieven, direct veroorzaakt door 

bestaande machtsverhoudingen, die de neiging hebben zich 

niet of zeer langzaam te wijzigen"(8). 

Met andere woorden, het op basis van het verband tussen 

politiek, milieuverontreiniging en economische machtsver

houdingen rijpende inzicht, dat planning in het algemeen 

en ruimtelijke planning in het bijzonder gezien moest wor

den als politiek instrument, werd aangevuld met het ver

moeden, dat het ontbreken van een meer omvattende visie 

op theoretisch niveau samenhing met de economische machts

verhoudingen in de maatschappelijke praktijk. Oat het als 

gevolg daarvan weinig zin zou hebben interdisciplinaire 

integrale perspectieven te ontwikkelen als basis voor de 

ruimtelijke planning, indien niet tevens die duidelijk ge

constateerde machtsverhoudingen in de beschouwing zouden 

warden betrokken, was een voor de hand liggende conclusie 

in deze gedachtengang. In het verlengde daarvan heeft zich 
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een "traditie" ontwikkeld die·~ op zoek ging naar theo

retische verklaringen voor de geobserveerde ontwikkelingen 

en waarbij diegenen die daarbinnen werkten zich ondertus

sen, net als bij de kwestie Moerdijk, verzetten tegen on

gewenst geachte ruimtelijke ontwikkelingen. 

De systematische confrontatie van deze beide "stromingen" 

met als gemeenschappelijk vertrekpunt de kwestie Moerdijk 

staat, na tien jaar ontwikkeling, in deze studie centraal. 

Alvorens echter tot deze confrontatie te kunnen overgaan 

moeten beide ontwikkelingen beknopt warden weergegeven en 

moet een kader worden geschapen waarbinnen de confrontatie 

kan plaats vinden. In dit hoofdstuk wordt een meta-model 

ontwikkeld m.b.t. bet onderscheid tussen en de samenhang 

van technische,empirische en filosofische wetenschappen met 

als doel dat kader te scheppen. 

1. Een experiment om theorie en actie opnieuw met elkaar 

te verbinden 

Zoals hiervoor reeds aangegeven was de kwestie Moerdijk 

voor projectgroep Moerdijk vooral aanleiding zich te be

zinnen op de relatie theorie/praktijk. Ook in de daar-

op volgende periode bleef de behoefte bestaan deze relatie 

verder op te helderen. Enerzijds om de kritiek op de tra

ditionele theorie verder te articuleren en anderzijds toch 

vooral om een antwoord te vinden op concrete vragen uit de 

praktijk rond kwesties als de vestiging van de Hoogovens 

op de Maasvlakte, de aluminiumfabriek van P~chiney en de 

olieraffinaderij van Total in het Sloegebied en tenslotte 

de bouw van kerncentrales in ditzelfde gebied. 
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Toen in 1975 het Rijn-Schelde Instituut (RSI) werd opgericht 

vormden deze ervaringen de practische basis waarop de later 

ontwikkelde werkwijze berust. Naast de eigen ervaringen en 

de mentale verwerking aaarvan waren er nog twee aanwijs

bare inspiratiebronnen die, aanvankelijk meer impliciet, 

bepalend zijn geweest voor de binnen het RSI ontwikkelde 

aanpak (9). 

De eerste was het Cambridge-Institute in de USA, waar 

reeds enkele jaren wordt geprobeerd theorie en actie op 

een nieuwe manier met elkaar te verbinden, zodat ze van 

elkaar kunnen leren en elkaar informatie kunnen verschaf

fen. De doelen van het instituut zijn daarbij niet in ab

stracte termen gedefinieerd maar in relatie tot sociale 

verandering (10). 

De tweede was een studie van een afstudeer-collectief aan 

de TU te Berlijn waarin, als kritiek op de bestaande ver

houding tussen planningsubject en actiesubject in de wo

ningbouw, een model werd ontwikkeld voor een planningspro

ces in een Mieter-Selbst-Organisation (MSO). Het informa~ 

tieverwerkend en informatieverstrekkend proces tussen 

planningsubject en actiesubject wordt in deze studie aan

geduid als een Lehr-Lern proces (11). 

Het verband tussen deze drie ingangen werd in 1971 weerge~ 

geven in een model waarvan het schema uit een volgende pa

ragraaf als een verdergaande formalisering moet warden ge

zien (12). 

Wanneer vooral het cyclische karakter en het verband met· 

de vraagstelling uit de praktijk moeten worden benadrukt 

kan een schema in iets vereenvoudigde vorm gehanteerd wor-
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den, waarbij te onderscheiden zijn: een technisch, een 

empirisch en een logisch/filosofisch niveau. De volgorde 

van de niveaus correspondeert met een toenemende graad 

van abstractie. 

Binnen het RSI.blijft daarbij altijd het verband met de 

vraagstukken uit de praktijk bestaan. Het onderzoeken en 

uitwerken van bijvoorbeeld de relatie tussen economie, 

ecologie en planologie en planning, c.q. ekistiek, waar

van ook in deze studie een neerslag te vinden is, was in 

eerste instantie ingegeven door de praktische problemen 

van overontwikkeling enerzijds en ongelijkmatige ontwik

keling aan de andere kant in de Rijn-Schelde Delta. 

Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de ontwikkelingen 

na Moerdijk in de officiele planologie en de planning. Het 

streven naar meer inspraak bij het ruimtelijk beleid, de 

nagestreefde betere afstemming van beleidssectoren, de 

pogingen tot integratie van de "ecologische problematiek" 

en de koerswijziging in de richting van systeembenadering 

en procesplanning zijn evenzovele manifestaties van po

gingen om practisch ondervonden problemen op de verschil

lende abstractieniveaus het hoofd te bieden. 

Zowel bij de officiele als bij de RSI ontwikkelingen vorm

de de kwestie Moerdijk, geplaatst in de context van de 

overontwikkeling en ongelijkmatige ontwikkeling in de Rijn

Schelde Delta, het vertrekpunt van de werkzaamheden. 

Het hierboven gemaakte onderscheid tussen de verschillende 

niveaus geeft nu de mogelijkheid een voorlopig beeld te 

schetsen van de in deze studie nagestreefde confrontatie 

op de verschillende niveaus: 
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l\J ALGEMEEN: 
()) 

PRAKTISCH NIVEAU: 

praktisch gericht 
(HOOFDSTUK VII) 

TECHNlSCH NIVEAU: 

instrumenteel gericht 
(HOOFDSTUK VI) 

EMPIRISCH NIVEAU: 

kennis gericht 
(HOOFDSTUK V) 

LOGISCH/FILOSOFISCH NIVEAU: 

gericht op stellingen 
(HOOFDSTUK IV) 

uitgangspunt Moerdijk in Rijn-Schelde Delta 

overontwikkeling en ongelijkmatige ontwikkeling 

(HOOFDSTUK II) 
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tiek 
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figuUP 1: theoPieen en praktijken in de Delta. 



Bij dit schema moet de kanttekening warden gemaakt dat het 

onderzoeken van problemen op een steeds hoger abstractie

ni veau vanuit praktisch oogpunt vooral te maken heeft met 

het slecht of niet oplosbaar zijn van dat probleem op een 

lager abstractieniveau. Omdat bepaalde problemen toch on

middellijk handelen vereisen moet vaak om tijdsredenen be

sloten warden tot de l:ehandeling van dat probleem op een 

lager abstractieniveau ondanks het zeer voorlopige karak

ter van de op die wijze geproduceerde of vergaarde kennis. 

2. Stedebouw en ruimtelijke planning: Kunst, Kunde of 

Wetenschap? 

Bij de kwestie Moerdijk is opnieuw een tegenstelling 

aan de dag getreden tussen de pretenties van stedebou~ 

wers en planners om de ruimtelijke ontwikkelingen wer

kelijk te kunnen sturen enerzijds en de ondergeschikt

heid van de ruimtelijke ontwikkelingen aan de nauwe-

lij ks in hun plannen betrokken economische ontwikke

lingen anderzijds. Deze tegenstelling dateert niet van 

vandaag of gisteren. In deze paragraaf warden enkele pun

ten uit de geschiedenis van de stedebouwtheorie aangestipt 

om de historische achtergrond van deze zelfoverschatting 

aan te duiden en wordt tegelijk het perspectief geopend 

voor een meer realistische ontwikkeling (13). 

Stedebouw als opgave staat op een kruispunt van maatschap

pelijke ontwikkelingen enerzijds en artistieke, technische 

en wetenschappelijke ontwikkelingen anderzijds. Met andere 

woorde~, stedebouw is een maatschappelijke activiteit ge

richt op bet bewoonbaar maken van de bewoonde wereld 
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(OIKOS) respectievelijk het bewoonbaarder maken van de be

woonde wereld (OIKOUMENE). In deze maatschappelijke acti

viteit zijn artistieke, technische en wetenschappelijke 

momenten te herkennen, die allemaal een te onderscheiden 

ontwikkeling in relatie tot de maatschappelijke ontwikke

ling hebben doorgemaakt en nog doormaken. Met andere woor

den er is met betrekking tot de stedebouw sprake van: 

- een artistieke traditie, 

-. een technische traditie en 

- een wetenschappelijke traditie (in statu nascendi) 

De volgorde is niet willekeurig gekozen, maar uitdrukking 

van de opeenvolgende bemoeienis van deze verschillende 

tradities met het probleemveld van de stedebouw. De vraag 

of stedebouw primair een artistieke dan wel technische dan 

wel wetenschappelijk gefundeerde activiteit is, is dan ook 

alleen in historisch perspectief te beantwoorden. Een 

diepgaande studie van de invloed van bet artistiek, tech

nisch en wetenschappelijk moment in de geschiedenis van de 

stedebouw is van bijzonder gewicht, gegeven de meningsver

schillen die hierover onder vakgenoten bestaan. (14) 

Nog belangrijker is het•,aarschijnlijk deze geschiedenis 

te bestuderen als maatschappelijk proces. Zijn de vragen 

met betrekking tot dit probleem opgelost, dan is ook wel 

consensus bereikbaar over de relatieve betekenis van kunst, 

kunde en wetenschap bij het oplossen van stedebouw-proble

men in een specifieke historische en geografische context. 

(15) In het kader van deze studie was een dergelijke ana

lyse niet mogelijk. (16) 
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Geurtsen voor wie de kwestie Moerdijk mede aanleiding was 

zich te verdiepen in de geschiedenis van stedebouw en 

ruimtelijke planning heeft in zijn artikelen over het 

ruimtelijk overheidsbeleid van 1902 tot 1972 enkeie hoofd

lijnen aangegeven. Uit zijn analyse blijkt dat de kwestie 

Moerdijk in historisch perspectief niet zo'n donderslag 

bij heldere hemel was als op het eerste gezicht leek, ge

let op bepaalde stagnaties in de ontwikkeling van de ste

debouwtheorie. De belangrijkste in dit verband is, dat de 

imperatieve planningsopvatting, afkomstig uit een periode 

waarin de planningsopgave vooral betrekking had op de 

nieuwbouw van woningen; al lang niet meer correspondeerde 

met een planningsopgave, gericht op de totaliteit van 

ruimtevraagstukken. Ook de schaalvergroting van de ruimte

lijke plannen, gevolg van de tendens tot centralisering 

van de planning en decentralisering van de uitvoering en 

de daarmee gepaard gaande afnemende beheersbaarheid van de 

ruimtelijke ontwikkelingen, werd tot .Moerdijk onvoldoende 

in de beschouwing betrokken. Dit leidde tot voortdurende 

overschatting van de mogelijkheden ruimtelijke ontwikke

lingen door ruimtelijke plannen te beinvloeden. (17). De 

historische bron van deze illusies mbet in de twintiger 

jaren worden gelocaliseerd. 

Wanneer Granpre Moliere, hoogleraar aan de THD het 

college stedebouw van professor Van de Steur overneemt en 

uitbreidt tot stede-bouw, gericht op de totaliteit van de 

ruimtelijke vraagstukken, geeft hij uitdrukking aan een 

verschuiving in het object van de stedebouwtheorie. "Aan

vankelijk alleen gericht op de grote en middelgrote 
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steden, verbreedde de planning zich (nu) tot het hele ur

bane en rurale gebied, de dorpen en gehuchten, het natuur

schoon, de recreatie en de agrarische aspecten. Vanuit de

ze politiek-economische verandering, samen met de versnel

de industrialisatie, is de opkomst van het streekplan ver

klaarbaar". (18) 

Daarnaast was in de introductie van de term stedebouw, 

samengesteld gedacht uit stede (plaats) en bouw (vervol

making) , een poging herkenbaar bet vakgebied, te behouden 

als exclusief werkterrein voor de kunstenaar-architect, 

ondanks de uitbreiding van het studieobject. (19) 

Het begrip ~in de term stedebouwkunde (vervolmaken) 

sugge~eert immers een inmiddellijke identiteit met het 

begrip ~in de term bouwkunde (technische maken). De 

identiteit kan alleen op een hoger abstractieniveau wor

den hersteld door bijvoorbeeld bouwen op te vatten "als 

het geheel van activiteiten, welke de inrichting en vorm

qeving van onze omgeving beogen". (20) 

In zijn in 1926 verschenen boek "Stedebouw" past De Casse

res dit begrip consequent toe door onder meer de notie 

"regionale stedebouw" te introduceren als vertaling van 

de in Engeland opkomende "regional townplanning". Tege

lijkertijd echter pleit hij er voor van deze term verder 

af te zien, omdat door de herkenning in het begrip stede

bouw van het begrip stad ten onrechte de indruk zou kun

nen bestaan als handelde het om een discipline, die 

slechts het verschijnsel stad zou bestuderen. Voor de 

studie van de stedelijke problematiek introduceert hij de 

term urbanistiek eventueel ook toepasbaar op regio's die 

zich in een verstedelijkingsproces bevinden, getuige 
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zijn gebruik van de alternatieve aanduiding "regionale 

urbanistiek" voor de studie van dergelijke gebieden. (21) 

De Casseres, die overigens naast de term urbanistiek ook 

de introductie van de term planologie op zijn naam heeft 

staan, is zich er in 1926, in tegenstelling tot Granpre 

Moliere, al van bewust dat een uitbreiding van het stu

dieobject dwingt tot verwetenschappelijking van het vak

.qebied. (22) 

In Griekenland tenslotte wordt door Doxiades in de dertig

er en veertiger jaren eveneens gezocht naar een begrip 

dat een adequate uitdrukking zou zijn van de nieuwe ont

wikkelingen in het vakgebied. Aanvankelijk propageert hij 

een vertaling van het Duitse Raumordnung, ook nag terug 

te vinden in het Nederlandse begrip ruimtelijke ordening, 

De term "Chorataxia", die d!e discipline moest aanduiden, 

die de ordening van de .ruimte op elke schaal zou bestu

deren, vond echter weinig ingang. (23) Alhoewel de vol

ledige formulering van het "ekistiek'!..concept, opgevat 

als de "science of human settlements" 1 moest .wachten tot 

1968 W!'lrden de belangrijkste lijnen al in het begin van 

de veertiger jaren ontwikkeld in het bureau voor stede

lijke planning van Doxiades. (24) 

In deze studie wordt aansluiting gezocht bij dit laatste 

begrip, ekistiek, op te vatten als de toegepaste weten

schap, -techniek en -kunst gericht op het bewoonbaar 

maken en houden van de oikos en wordt vooral de relatie 

met de ecologie en economie verder uitgewerkt. In beide 

gevallen en ook met betrekking tot de ekistiek zelf moet 

daarbij niet alleen worden gedacht aan de wetenschaps-
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velden die daar traditioneel toe worden gerekend, maar 

eerder in termen van een ekistisch, economisch en ecolo

gisch complex van verschillende wetenschappen (respectie

velijk van OIKISTI~, OIKONOMIA, OIKOLOGICA). 

De Casseres stelde in 1926: "Langen tijd was de urbanis

tiek qefundeerd op artistieke overwegingen en zelden op 

sociologische. Maar langzamerhand begint men te beseffen, 

dat de sociologie de belangrijkste basis voor het stede

bouwkundig werk is En met de verdere ontwikkeling van de 

stedebouw zal men tot de erkenning moeten komen dat deze 

geen onderdeel is van de architectuur, zoals door velen 

werd en wordt geloofd, maar een door en door sociaal werk 

is, dat zijn basis vindt in de samenleving en grondt op 

drie uiterst belangrijke sociale verschijnselen: de be

volkingsbeweginqen, de sociale verhoudingen en de econo

mische toestanden". (25} 

Hij kon toen niet voorzien dat de sociologie de hoge ver

wachtingen die hij daarvan had niet waar zou maken en 

evenmin dat zich in de zestiqer jaren een nieuw studie

object zou aandienen, de milieuproblematiek, waarmee de 

sociologie zich in het geheel niet bezig houdt. (26) 

Met het ekistiek concept, voorzover in deze studie uitge

werkt, wordt beoogd een stap verder te zetten op de weg, 

die met de stap van stedebouw naar urbanistiek door De 

Casseres in 1926 werd betreden. Een ontwikkeling die het 

beste met de term verwetenschappelijking kan warden aan

geduid, zonder daarbij de oorspronkelijke artistieke en 

technische componenten van het vakqebied uit het oog te 

verliezen. (27) 
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3. Verwetenschappelijking als dialectisch proces 

Het in een vorige paragraaf in vereenvoudigde vorm weer

gegeven schema van de relatie theorie/praktijk kan na 

enige aanpassing ook dienst doen om de opeenvolging in de 

tijd (diachroon) van de onderscheiden denkwijzen voor de 

oplossing van een bepaalde stedebouwopgave aan te duiden. 

Bovendien kan aan de hand van dit schema de verhouding van 

deze denkwijzen tegelijkertijd (synchroon) warden verdui

delijkt. Dit laatste gebeurt in de volgende paragraaf, 

waarbij tevens een plaatsaanduiding van het ekistisch, 

economisch en ecologisch complex van wetenschappen kan 

warden gegeven. 

De aanpassing berust in de eerste.plaats op de verwerking 

van de door Kwee ontwikkelde denkbeelden in "Denktuig en 

werktuig, een wi jsgerige antropologie van de techniek ·~ / 

waarin hij aangeeft dat de verhouding van de filosofie tot 

het denken vergelijkbaar is met de verhouding van de tech

niek tot het handelen. (28) 

In de tweede plaats is het door Elders in "Analyseer, de

conditioneer" gepreciseerde onderscheid tussen logisch, 

empirisch en technisch niveau van veel betekenis geweest 

voor een meer formele begripsbepaling van de gehanteerde 

termen~ Elders onderscheidt de drie niveaus als volgt: 

1. Een situatie is logisch mogelijk, als de propositie 

over die situatie niet zelftegenstrijdig is1 een situ

atie is logisch onmogelijk als de propositie erover 

zelftegenstrijdig is. 
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2. Een situatie is empirisch mogelijk , als hij in over

eenstemming is met de natuurwetten; een situatie is 

empirisch onmogelijk als hij in strijd is met de na

tuurwetten. 

3. Een situatie is technisch mogelijk, als we in staat 

zijn gebruik te maken van onze kennis van de natuur

wetten en een situatie is technisch onmogelijk, als we 

hiertoe niet in staat zijn. (29) 

Tenslotte zijn de verwijzigingen in het aangepaste model 

naar filosofische, empirische en technische wetenschappen 

vooral gebaseerd op het door Beerling, Kwee, Mooij en van 

Peursen in ."Inleiding tot de wetenschapsleer" gemaakte 

onderscheid tussen deductieve, empirische en toegepaste 

wetenschappen, hoewel het op het eerste gezicht wellicht wat 

merkwaardig aandoet dat uiteindelijk slechts een aandui

ding zal Worden overgenomen: "empirische wetenschappen". 

Empirische wetenschappen verkrijgen hun gegevens langs de 

weg van de ervaring. Wetenschappelijke ervaring of empir±e 

is echter veel meer dan dagelijkse ervaring en zintuige

lijke waarneming. De wetenschappelijke wijze van waarne

men moet vooraf warden geleerd •••• " (30) 

Over de toegepaste wetenschappen merken de schrijvers op: 

"Ofschoon in onze behandeling de "toegepaste wetenschap

pen" komen na de "deductieve" en de "empirische weten

schappen", zijn de eerste historisch ouder dan de laat

ste." (31) In de periode voorafgaande aan het ontstaan 

van de empirische en deductieve wetenschappen ontwikkelt 

het praktisch en doelgericht handelen zich tot "toege-
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paste" wetenschap doordat het zich tegelijk wetenschappe

lijk verantwoordt. In dit stadium zijn technische weten

schap en "toegepaste" wetenschap identiek. De eigenlijke 

aanduiding "toegepast" is pas mogelijk nadat de theorie 

zich van de onmiddellijke praxis heeft losgemaakt en later 

weer kan word1m "toegepast". 

De deductieve wetenschappen danken volgens de schrijvers 

hun naam "hieraan dat problemen in deze wetenschappen niet 

beslecht warden met een beroep op de ervaring, zoals in 

de empirische wetenschappen maar door middel van deducties 

( ••• }; deducties zijn volgens de meest representatieve he

dendaagse opvattingen: redeneringen overeenkorostig de wet

ten en regels van de formele logica". (32) Ook de filoso

fie maakt gebruik van deze of andere regels (b.v. para

doxale logica) maar is daarbij in het uitgangmateriaal 

minder beperkt dan de deductieve wetenschappen in formele 

zin, reden waarom in deze studie op dit niveau wordt ver

wezen naar de filosofische wetenschappen. (33) Deze opvat

ting is ook in overeenstemming met die van Elders over de 

orde van het logisch mogelijke: "In de orde van bet lo
gisch mogelijke kunnen we nieuwe werelden verzinnen. We 

kunnen utopieen ontwikkelen. De eis, die we daarbij aan 

onze ideeen en fantasieen moeten stellen is dat de door 

ons ontwikkelde ideeen en fantasieen niet zelftegenstrij

dig zijn". (34) 

In deze studie wordt, samenvattend, uitgegaan van de op

vatting dat, waar men een boom toch vooral aan zijn vruch

ten kent, de filosofie: stelllngen, de (empirische) weten

schap: wetten en de techniek: instrumenten levert om be-
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paalde maatschappelijke doelen te bereiken. In de traditie 

van het socialistische denken kunnen met deze niveaus gra

te namen als OWen, Marx en Lenin warden verbonden. 

Voorstellingen over de wereld1 in het bijzonder voorstel

lingen van oplossingen voor in de wereld bestaande proble

men, kunnen op drie niveau's worden geanalyseerd. De voor

gestelde oplossing, een abstracte utopie, kan logisch,. 

empirisch en technisch worden geverifieerd en wordt door 

deze achtereenvolgende reducties in een concrete utopie 

getransformeerd. {35) 

Het bestuderen van logische, empirische en technische 

mogelijkheden van de voorgestelde oplossing van een prak

tisch probleem kan worden toegedacht aan de filosofische, 

empirische en technische wetenschappen in het schema aan

geduid met griekse letters respectievelijk ~, A en <. (36) 

Deze bewerken niet werkeltjk objecten maar ken-objecten, 

dat wil zeggen oepaalde voorstellingen en informaties over 

de werkelijkheid in het schema aangeduid met de griekse 

letter o. De maatschappeliike praxis zelf wordt in het 

schema aangeduid met de letter W(ereld). Tussen het wer~ 

kelijk object en het ken-object bestaan bepaalde verhou

dingen. Uitgangspunt in deze studie is het primaat van het 

werkelijk object boven het ken-object en het primaat hier

van over het onderscheid tussen werkelijk object en ken

object. (37) 

Dat het hierbij om twee werelden gaat die in een dialec

tische verhouding tot elkaar staan in de boven omschreven 

zin, wordt in het schema weergegeven door de schuine stip

pellijn tussen W en o. (38) 

38 



Het schema ziet er dan als volgt uit: 

EMPIRISCHE DUCTIE 

PRAKTISCHE 

De verschillende disciplines afzonderlijk onderzoeken verschil

lende mogelijkheden, respectievelijk: 

empirische 

EMPIRISCHE 

technische 

TECHNISCHE 
WETENSCHAPPEN: 

figuur 2: ecomenotogieah schema I. 

logische 

FILOSOFISCHE 
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De ontwikkeling van kunst, kunde en wetenschap in relatie 

tot de stedebouw,kan in dit interpretatiekader als volgt 

worden weergegeven: 

figuur J: stedeboWJJ in historiaah perapectief. 
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I: 
STEDEBOUW
KUNST 

II: 
STEDEBOUW
KUNDE 

III: 
STEDEBOUW
WETENSCHAP (PEN 

I,II,III: 
EKISTISCH 
COMPLEX 



Afhankelijk van de toenemende complexiteit van de stede

bouw-opgave voldoet in een bepaald stadium van de ontwik

keling van het vakgebied een bepaalde denkwijze niet !an

ger en wordt een nieuwe ontwikkeld. 

De onderlinge dominantieverhoudingen binnen het ekistisch 

complex zijn dan ook historisch en geografisch bepaald. 

Binnen die algemene dominantieverhoudingen kunnen zich 

overigens nog allerlei ongelijkmatigheden voordoen waar 

het gaat om bepaalde deelopgaven uit het totale probleem

veld wat op het vakgebied van een toegepaste en technische 

wetenschap wordt bestudeerd. Bernal geeft hiervan een bij

zonder duidelijk voorbeeld waar hij bij de beschrijving 

van de verhouding tussen wetenschappelijke onderzoeker en 

ingenieur, wijst op het hybride karakter van de vakbeoefe

ning van deze laatste. "Er zijn bepaalde gebieden van de 

techniek waar de wetenschap nog een bescheiden rol speelt 

naast de ervaring. Hoewel in de scheepsbouw de machinerie 

en de besturingssystemen door de wetenschap zijn ontwik

keld, worden de schepen zelf nog altijd v'olgens uit de er

varing met oudere types opgedane principes gebouwd, zodat 

men kan spreken van een ononderbroken technische traditie, 

van de primitieve boomkano tot het moderne oceaanschip. 

De kracht van de technische traditie ligt hierin dat het 

nooit volkomen fout kan gaan - het functioneerde vroeger 

en zal het nu wel weer doen; haar kwetsbaarheid is dat zij 

nooit van haar eigen stramien los kan komen. Van de tech

niek kan slechts een steeds meer verfijnde werkwijze ver

wacht worden1 het is de wetenschap die beduidende veran

deringen tot stand brengt~. (39) 
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In dit verband is bet belangrijk op te merken, dat op een 

gegeven ogenblik de empirische wetenschappen een eigen le-

ven zijn gaan leiden los van de toepassing van de op dit ge

bied verworven kennis. Daardoor kan in een later stadium dan 
weer gesproken worden van toegepaste wetenschap, een in his-

torisch perspectief enigszins idealistisch getinte notie die 

berust op de onmiddell!jke identificatie van eropirische we

tenschap en wetenschap in het algemeen. 

"Hoe het proces zich heeft afgespeeld van de losmaking van 

de "theorie" uit de oorspronkelijke gerichtheid op "toe

passingen" moet wetenschapshistorisch worden onderzocht 

en is voornamelijk een probleem van theoretische betekenis. 

Hoe daarentegen de omgekeerde weg van de "theorie" naar

nieuwe "toepassingen" verloopt is een actueel probleem van 

grate praktische betekenis". (40) 

In het bijzonder in een vakgebied waar de verwetenschappe

lijking nog pas aan het begin staat zoals bij de stedebouw 

is het verkennen van deze laatste weg van cruciaal belang 

omdat daarlangs verworvenheden van bepaalde wetenschappe

lijke disciplines kunnen worden ingezet voor de oplossing 

van urgente praktische problemen. Dit dan wel op voor

waarde dat een aantal tegenstrijdigheden in en tussen deze 

disciplines wordt doorzien en op theoretisch en praktisch 

niveau aan de oplossing daarvan wordt gewerkt. 

4. Ekistiek: integratiekader van wetenschap en technologie 

Een nadere concretisering van de hiervoor genoemde tegen

strijdigheden treffen we aan in een kritiek op de nota 
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onderwijs in de milieukunde van de Academische Raad. (41) 

De belangrijkste zijn die tussen ecologie en economie op 

wetenschappelijk niveau en tussen milieukunde en (stede)'

bouwkunde op het gebied van de technologie. Evenals in het 

voorafgaande zijn al deze begrippen opgevat als complexen 

van empirische en technische wetenschappen met als inte

gratiekader het ekistisch complex. 

"De relatie van mensen met de oikos is terug te brengen 

tot twee begrippen: stofwisseling en arbeid (productie)" 

of wel "iedere productie is toeeigening van de natuur door 

het individu in en door middel van een bepaalde maatschap

pijvorm". (42) 

Vandaaruit kan een voorlopige omschrijving van de hier in 

het geding zijnde complexen worden gegeven: 

empirische weten

schappen 

ecologisch complex 

>< economisch complex 

toegepaste wetenschap technische 

en technologie wetenschappen 

ekistisch complex 

complex milieu

kunde 

>< complex (stede)-

bouwkunde 

De ~!!~~~~~ zou kunnen worden opgevat als de verzame

ling van technische wetenschappen gericht op het bewoon

baar houden van de oikos. Bouwkunde kan dan in de meer 
---------

ruime betekenis (d.w.z. stedebouwkunde), gezien worden als 

de verzameling van technische wetenschappen gericht op bet 
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bewoonbaar maken van de oikos, waarbij het duidelijk is, 

dat de grens tussen houden en maken vaak arbritair zal 

zijn wanneer we dit opvatten als een historisch proces.( •• ) 

De ~~~!~Sh~ee~!!i~!-!£2!2~!! zou het complex van weten

schappen, met als centraal moment de bestudering van het 

maatschappelijke arbeids- en stofwisselingsproces in haar 

relatie tot het fysisch-biologisch stofwisselingsproces 

moeten zijn. De ~~~!~£~~2E!!!l~!-!£2~~!!.1!! zou het complex 

van wetenschappen met als centraal moment de bestudering 

van het maatschappelijk arbeids- en stofwisselingsproces 

in haar relatie tot de maatschappelijke verhoudingen moe

ten zijn. 

Ons inziens zou het centrale moment van de ~~~~S~~E~!!!J: 

~!_!~!~E!!~ moeten zijn: 

Het toepasbaar maken van de verworven technieken en in

zichten ten behoeve van de beleidsvoorbereiding van de 

ruimtelijke ordening, met als doel om d.m.v. de ruimte

lijke en tijdelijke organisatie van het maatschappelijk 

arbeids- en stofwisselingsproces te komen tot de best 

denkbare wederkerige aanpassing van natuur en maatschap

pi j". (43) 

In de beleidsvoorbereiding ligt bij planologie en plan

ning de nadruk op respectievelijk het causale (planologie) 

en finale (planning) moment als onderdelen van het ekis

tisch complex. Immers arbeid is "doelgerichte activiteit 

in maatschappelijk verband en als zodanig een eenheid van 

het bewust gewilde en het op grond van natuurwetten moge

lijke. Dat wil zeggen een eenheid van teleologie en cau

saliteit". (44) Dat wil zeggen dat ook de ruimtelijke 
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organisatie van het arbeids- en stofwisselingsproces een 

eenheid van het bewust gewilde en het op grond van natuur

wetten mogelijke zou moeten zijn. Met andere woorden bin

nen het ekistisch complex moet met betrekking tot plano

logie en planning eveneens deze eenheid van teleologie of 

finaliteit en causaliteit tot uiting komen. Deze finali

teit en causaliteit hebben echter een verschillende ach

tergrond: Finaliteit verwijst naar ~~~~!~~~EE!!!i~!-~~!!: 

!~~!!!~2~!!' causaliteit · naar !!~~~~::!!~~!!:-!~~~~!2!!~~!!::. 
Een groot probleem hierbij is, dat onder kapitalistische 

verhoudingen geen sprake is van een dergelijke verhouding 

tussen natuur en maatschappij, omdat er niet alleen sprake 

is van een arbeids- en stofwisselingsproces maar tevens 

van een kapitaalsaccumulatie-proces en waarbij bovendien 

sprake is van een dominantie van dit proces over de beide 

eerder genoemde processen. Daarom is het bestuderen van de 

wetmatigheden van dit proces, aan te duiden als "tweede 

natuur", een noodzakelijke voorwaarde om de onderschikking 

van het arbeids- en stofwisselingsproces aan het kapitaals

accumulatieproces op te heffen, waardoor een rationele re

latie van maatschappij en natuur zich kan ontwikkelen. (45) 

In het hart van deze kwestie staat de problematische ver

houding tussen ecologie en economie en tussen milieukunde 

en (stede)bouwkunde. De basis voor het ontwarren van deze 
I 

problemen ligt in Marx systeem van kritiek op de poli-

tieke economie.(46) 

In de schematische aanduiding van het verband tussen de 

verschillende wetenschapsvelden kunnen de benoemde com

plexen nu allemaal een plaats krijgen. Alleen de plaats 
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van het economisch complex is dubbelzinnig en dat was pre

cies het aangrijpingspunt van Marx' kritiek zoals verder

op .nog uitvoeriger ter sprake zal komen. (47) 

Ideaaltypisch zou het schema als volgt moeten Worden inge

vuld: 

ECOLOGISCH 

BEWOONDE 

- natuurlijk 

- maatschappelijk 

- ideeel 

als complexe eenheid (48) 

figuur 4: eaomenotogisah sahema. II. 
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Gegeven echter de hiervoor reeds aangeduide tegenstrijdig

heden en de gedeeltelijk daarmee samenhangende lage graad 

van verwetenschappelijking van de technische wetenschap

pen ziet het schema er feitelijk als volgt uit met een 

tendens in de hierboven weergegeven richting: 

ECOLOGISCH 
ECONOMISCH 

BEWOONDE ECONOMISCH 
EKISTISCH 

fi{JW,f,P 5: eaomenotogisah sahema III. 

COMPLEX 

COMPLEX 
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In het ecosofisch complex treedt weliswaar geen naamsver

andering op maar wel een verschuiving van formele logica 

naar dialectiek en cybernetica. naarmate de empirische we

tenschappen verdergaand "vermaatschappeli.jkt" warden en 

de technische wetenschappen op grond daarvan verdergaand 

"verwetenschappelijkt". (49) 

s. 0pzet van de studie 

In bet verdere verloop van de uiteenzetting worden de ver

schillende stappen van het ecomenologisch schema, als me

thodische f asen van een abstracte naar een concrete utopie 

gevolgd. Daarbij worden de aan dit schema ten grondslag 

liggende ideeen verduidelijkt middels een kritiek op ten 

behoeve van de ruimtelijke planning door de RPD ontwikkel

de theorieen en methoden. In het bijzonder de integratie 

van de "ecologische problematiek" in de theorievorming en 

methodenontwikkeling met betrekking tot de ruimtelijk ont

wikkelingen staat daarbij centraal. (GEM) 

Voor de theorievorming en rnethodenontwikkeling van de 

ruimtelijke planning zijn de ontwikkelingen in de Delta 

van doorslaggevend belang geweest. De kwestie Moerdijk 

vervulde hierin een sleutelfunktie, men ging ~E-~~~~-~~~! 

==~-~~=s~~~-!~!~~=!!1~-~!~!!=-=~-E~!!!!~-!~-~=-~~!!~: 
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Op zoek naar een adequate 

ruimtelijke theorie en politiek 

in de Delta (hoofdstuk II) 



Daarna volgt een beknopte weergave van een aantal !~2~~= 

~!!:!i~!2~-~!!!'::!!~~~!!!!2~!2_!~-~~-~i~=~~~~!~~-!?~!~~ 1ie op 
verschillende abstractieniveau's aanleiding zijn geweest 

tot het onderzoeken van de hier beschreven problematiek. 

In feite wordt daarmee nogmaals het gehele schema eenmaal 

doorlopen en warden op de verschillende niveau's een aan

tal thesen geformuleerd als mogelijke oplossing voor de op 

dat niveau gesignaleerde problematiek: 

Tegenstrijdige ontwikkelingen 

in de Rijn-Schelde Delta. 

(hoofdstuk III) 

Een generalisering van de ontwikkelingen heeft zijn neer

slag gevonden in een studierapport van de RPD, waarop 

Launspach reeds eerder kritiek leverde, maar daarbij de 

relatie met het ecologisch systeem buiten beschouwing liet. 

Voortbouwend op zijn aantekeningen en op de ideeen van o.m. 

Althusser en Harmsen kan in een ~~!!!~~-~E-~~!-~!2~~~~ 

~!~!~!!;i~~-E!~~~!!22~~~~~!: de geleding van de maatschappe

lijke praxis in relatie tot de natuur in meest abstracte 

vorm worden verhelderd: 

' ' 

Een kritiek op het algemeen 

ruimtelijk planningskader. 

(hoofdstuk IV) 
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Waar "verwetenschappelijking" van de technische weten

schappen wordt nagestreefd is "vermaatschappelijking" van 

de empirische wetenschappen noodzaak. Bovendien is een 

probleem dat sommige technische wetenschappen zich zelf 

voorstellen als empirische wetenschappen. In elk geval 

zullen de maatschappelijke tegenstrijdigheden op empirisch 

niveau volledig in de beschouwing moeten worden betrokken. 

Kortom op weg ~~!E_!!~-~!~~S~!EE~!!1~_!£~!~2!~-~~-~~2: 
nomie: 

Naar een maatschappelijke 

ecologie en economie. 

(hoofdstuk Vl 

De integratie van de aldus verworven inzichten in de tech

nische wetenschappen die daardoor,althans tendentieel, 

in toegepaste wetenschappen veranderen betekent op het in 

deze studie behandelde vakgebied de overgang y~-!~~~~= 

~2~~~~~!-~~~-~~!~~!~~: 
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Van stedebouwkunde 

naar ekistiek. 

(hoofdstuk VI) 



Tenslotte wordt in een laatste hoofdstuk ingegaan op de 

~~~~~~~E~!~~~~~!~~~~-!~-~~-EE~~!l~ die de in deze 
studie ontvouwde aanpak zou kunnen bieden. Daarbij zal 

uiteraard in het bijzonder aandacht worden geschonken 

aan de ontwikkelingen die de Rijn-Schelde Delta en haar 

bevolking boven het hoofd hangen: 

Toekomstperspectieven 

in de praktijk. 

(hoofdstuk VII) 



6. Noten 

1. B.Brecht, Meti, Buch der Wendungen. Frankfurt am Main 1971; 
Nederlandse vertaling: Meti, boek der wendingen. Nijmegen 
1976, p.30. 

2. Dat .technische "wetenschappen" strikt genomen slechts gedeel
telijk aanspraak op deze titel kunnen maken motiveert het 
gebruik van aanhalingstekens. Omdat technische "wetenschap
pen" slechts partieel als wetenschappen beschouwd kunnen 
worden is verwetenschappelijking van technische "wetenschap
pen" als mogelijkheid gegeven. Technische "wetenschappen" 
veranderen door verwetenschappelijking in toegepaste weten
schappen. Een schets van dit proces met betrekking tot ste
debouw en ruimtelijke planning zal in dit hoofdstuk worden 
gegeven. 

3. T.Kuhn, The structure of scientific revolutions. Chicago 
1970, p.59 e.v.; Nederlandse vertaling: De structuur van 
wetenschappelijke revoluties. Meppel 1972, p.77 e.v. 

4. T.a.p., p.52 respectievelijk p.70 e.v. 
5. T.a.p., p.77 respectievelijk p.85 e.v. Vergelijk ook D.Barvey, 

Revolutionaire en contra-revolutionaire uheorie en het pro
bleem van de ghetto-vorming, opgenomen in geografiek no.5, 
Nijmegen 1974, p.4 e.v. 

6. Bet bewustwordingsproces ten aanzien van deze punten verliep 
niet zo gelijkmatig als uit deze opsomming op het eerste 
gezicht zou lijken; een schets van de ontwikkelingen op deze 
punten is opgenomen in hoofdstuk II van deze studie. 

7. Vgl.Orienteringsnota Ruimtelijke Ordening. 's-Gravenhage 
1974, p.86 e.v. Instrumentarium. 

8. J.Goedman, Bet Nederlandse volk op de elektrische stoel? 
Opgenomen in PLAN 75-9, p.10 Oorspronkelijk commentaar 
van projektgroep Moerdijk 

9. Bet (stichting) Rijn-Schelde Instituut stelt zich ten doel: 
"Een bijdrage te leveren aan de strijd van de bevolking in 
de Rijn-Schelde Delta tegen economische, politieke en ideo
logische onderdrukking en voor een maatschappelijk systeem, 
waarbinnen de beslissingen door de bevolking zelf genomen 
warden". 
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Bet instituut tracht haar doel te bereiken door: 
-"het verlenen van steun aan acties, het verstrekken van 
informatie, het verzamelen en toegankelijk maken van docu
mentatie en het uitvoeren van onderzoek in het kader van 
haar doelstelling; 

- nauw samen te werken met groepen en organisaties van de 
bevolking voorzover deze er in theorie en praktijk blijk 
van geven voor dezelfde doelstelling te willen strijden," 
artikel 2 statuten RSI, Jaarverslag RSI. Middelburg 1976, 
p.47. 

10. Vgl. G.Benthem van den Bergh, Wetenschappelijk oriderzoek 
voor een betere samenleving. De Groene, Amsterdam 24 oktober 
1970, p.3. e.v. 

11. Vgl. Diplomgruppe "Verfillderbarkeit im Wohnungbau", De Mie
terselborganisation (MSO) een model voor een "Lehr-Lern" 
proces. Samenvatting opgenomen in "Voordelig vestigen ••• ?", 
projectgroep Rijn-Schelde Delta. Delft/Middelburg 1970, 
bijlage 3. 

12. J.Goedman, Milieu-Tota(a)l, verkenning van enkele aspecten 
op internationaal, nationaal, regionaal en locaal niveau van 
het industrialisatieproces in de Rijn-Schelde Delta aan de 
hand van de voorgenomen vestiging van Total in het Sloege
gebied te Zeeland. Afstudeerproject, Delft 1971; het schema 
is opgenomen in het laatste hoofdstuk p.16 {zie volgende 
bladzijde). 
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12. Schema. Doe-object Nivo (C). 
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13. Dit stukje geschiedenis heeft geenszins de pretentie een 
volledig overzicht te geven van de ontwikkeling in de stede
bouwtheorie, licht daaruit slechts enkele punten die als 
inleiding voor deze studie van belang zijn. 
Een vrij uitvoerig overzicht van de ontwikkeling in de be
gripsaanduiding van ~et vakgebied in Nederland is te vinden 
bij J.van de Venne, Regeneratie van de oude stad. 's-Graven
hage 1971, pp.53 e.v. Belangrijk is ook zijn opvatting dat 
ruimtelijke planning en stedebouw in feite synoniem zijn, 
waar anderen het begrip stedebouw reserveren voor de ruim
telijke inrichting. Vgl. van de Venne. idem p.55 e.v. 
i.t.t. b.v. H.van der Weyde (red), Ruimtelijke ordening in 
Nederland, Alphen a/d Rijn 1976, p.16. 
De hier gegeven beschrijving sluit ook (gedeeltelijk) aan 
bij H.Goudappel, Urbanistiek- een ander perspectief voor 
planologie en stedebouwkunde, TNO project 76-12 Delft, 
pp. 420 e.v. 

14. Vgl. b.v. de weergave van een discussie over de relatie 
tussen onderzoek en vormgeving van Van Embden met Van Lohui
zen door Steigenga en Van der ~eide, Ruimtelijke ordening 
in Nederland. Alphen aan de Rijn 1976, p.16 e.v. en ook: 
J.Bakema, Bouwkunde zoekt zijn profiel; enige achtergronden 
van de spanningen bij de afdeling Bouwkunde THD tussen groe
pen, die zich inzetten voor ,vermaatschappelijking en ver
wetenschappelijking en een aantal meer artistiek georien
teerde hoogleraren. Opgenomen in PLAN 76-8, p.45-47. 
Vergelijkbare problemen doen zich in deze periode voor bij 
de afdeling Bouwkunde in Eindhoven die telkens weer dreigt 
uiteen te vallen in een meer technisch, een meer artistiek 
en een meer wetenschappelijk georienteerd deel. 

15. Op een wijze vergelijkbaar met de studie van Bernal, 
"De wetenschap als maatschappelijk proces", maar dan ver
bijzonderd naar de ontwikkeling van de stedebouwtheorie en 
met inbegrip van de artistieke en technische aspecten. 
Deze laatste komen overigens ook bij Bernal reeds uitvoerig 
aan bod door het verband dat hij legt tussen theoretische 
en praktische ontwikkelingen. Utrecht/Antwerpen 1971. 

16. Een begin met een dergelijke studie werd wel gemaakt maar 
na enige tijd weer afgebroken. Begonnen werd met het pa~ 
rallel doornemen van o.m.: 
- Bernal, De wetenschap als maatschappelijk proces. Neder

landse vertaling Utrecht/Antwerpen 1971; 
- Kwee, De mens tussen mythe en machine. ·Amsterdam 1974; 
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-Hauser, Sociale geschiedenis van de kunst. Nederlandse 
vertaling Amsterdam/Antwerpen 1957; oorspronkelijk ver
schenen onder de titel: Van grotschildering tot filmbeeld, 
de geschiedenis van kunst en literatuur als maatschappe
lijke verschijnselen. 

17. R.Geurtsen, De woningwet en het ruimtelijk overheidsbeleid: 
1902-1971. Opgenomen in PLAN 72-10. Interessant en niet ge
heel toevallig eindigt zijn analyse waar deze studie begint: 
de kwestie Moerdijk. 

18. Idem, opgenomen in de bundel "Over lakens uitdelen en slopen" 
Utrecht 1976, p.48. 

19. De destijds heersende stroming, later aangeduid met "Delftse 
School", heeft lange tijd zijn stempel op de bouwkunde oplei
ding in Delft gedrukt. Dit was een van de belangrijkste rede
nen waarom in de zestiger jaren werd besloten in Eindhoven 
een nieuwe, meer technisch georienteerde, opleiding tot 
bouwkundig ingenieur te starten. Vergelijk ook noot 14, 
van dit hoofdstuk. 

20. Dat is dan ook een begripsomschrijving van de vakgroep Ur
banistiek en Ruimtelijke Organisatie van de afdeling Bouw
kunde van de Technische Hogeschool Eindhoven. Intern stuk 
groep URBRO, Eindhoven 1976. 

21. J.de Casseres, Stedebouw, Amsterdam 1926, p.205 e.v. Essen
tieel is tevens de nadruk die hij, ondanks alle verbanden, 
legt op het onderscheid tussen stadsuitbreiding en regiona
le stedebouw. t.a.p.208. Vergelijk ook noot 13, Hfst.I. 

22. Vgl. Steigenga en Van der Weyde: "Een derde begrip dat voort
durend in afwisseling met ruimtelijke ordening en ruimtelij
ke planning wordt gehanteerd in planologie. Taalkundig wordt 
dit soms opgevat als een samenstelling van het latijnse 
woord planum, dat is vlak, en het griekse logos, "woord" of 
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"kennis" van. Waarschijnlijker is echter dat degene die het 
woord planologie in Nederland heeft geintroduceerd (De Cas
seres) bij het eerste lid veeleer aan plan dan aan vlak ge
dacht heeft.". H.v.d.Weyde, Ruimtelijke ordening in Neder
land, t.a.p. In deze laatste betekenis wordt planologie 
synoniem met planning-theory, vergelijk A.Faludi, Planning 
Theory. Oxford 1953, p.6. Officieel wordt planologie door
gaans in de eerste betekenis gebruikt als de theorie of 
wetenschap van de ruimtelijke planning en ordening. 
In deze studie omvatten planologie en planning beide aspec
ten, "procedural" en "substantial" volgens Faludi, omdat de 
planningsprocedures 6nlosmakelijk samenhangen met het plan
ningsobject. 



23. 

24. 

25. 

Bijzonder duidelijk wordt dit bijvoorbeeld wanneer men eco
nomische "planning" met ruimtelijke planning vergelijkt, 
zoals in de inleiding van het jaarverslag over 1976 van de 
Rijks Planologische Dienst. 's-Gravenhage 1977, p.9 e.v. 
De kwestie van de verwetenschappelijking is vanaf het ont
staan van de stedebouwtheorie een heet hangijzer geweest 
en niet alleen in Nederland. Reeds tijdens het in 1924 in 
Amsterdam gehouden Internationaal Stedebouw Congres, kwam 
de tegenstelling tot uiting tussen de pretenties van de 
stedebouwers en de feitelijke ondergeschiktheid van stede
bouw en ruimtelijke planning aan andere gebieden van over
heidbemoeiing. Geurtsen,De woningwet etc. t.a.p. p.49 en 55. 
Tot aan de kwestie Moerdijk zou daar in Nederland overigens 
weinig verandering in komen zoals in de volgende hoofd
stukken zal blijken. 
J.Papaioannou, C.A.Doxiades' early career and the birth of 
ekistics, Ekistics Volume 41 number 247. Athens 1976, 
pp. 314 e.v. In dit nummer van Ekistics is veel materiaal 
bijeengebracht over de ontwikkeling van het Ekistics con
cept als hommage postuum aan de een jaar daarvoor overleden 
initiator Doxiades. In Hoofdstuk VI zal het concept aan een 
kritische beschouwing onderworpen worden. 
"The concept of "ekistics" was already clearly· inherent in 
most of these war-time studies, especially in the team work 
and group discussions within this town-planning office, 
generally under the leadership of Doxiades. What emerged 
was a tendency towards a global approach: 
First, in space, from the smallest area Unit, the room or 
the building, through the region to the largest; 
Second,in a multidisciplinary approach including the physical 
aspects familiar to planners to concepts from geography, 
( ••• ) economics,( ••• ) and the social sciences; • 
~,in several other dimensions of human settlements, 
studying such properties as densities,( ••• ) time,(,,,) and 
structure of settlements in terms of neighbourhoods or 
communities( •••• ); 
Fourth, in abstract models, which were important for the de
velopment of ekistic concepts; 
Finally, in a vast and systematic documentation effort ( ••• ) 
an ekistic library ( ••• )" aldus het relaas van Papaioannou 
over" ... the birth of ekistics", t.a.p., p.315, 
J.de Casseres, Stedebouw. t.a.p. p.7. 
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26. De Casseres'verwachting hn deze kan aan de hand van twee 
aantekeningen van hem geillustreerd worden: "De sociologie 
als wetenschap der samenleving bestrijkt een wijd veld en 
is door de menigvuldigheid der maatschappelijke momenten 
en de onbepaaldheid van vele factoren een uiterst moeilijk 
gebied voor systematisch onderzoek" en iets verderop 
spreekt hij over deze sociale wetenschap par excellence: 
"Waar de sociologie de regels en de wetmatigheden, die de 
verschillende vormen van samenleving beheersen, tracht te 
bepalen onderscheidt zij zich wezenlijk van de exacte we
tenschappen". Tegelijkertijd verwijst hij wel naar een 
stroming die een iets minder pretentieuze opvatting over 
het studieobject huldigt, voor hem gepersonifieerd in de 
socioloog Simmel, maar kiest toch nadrukkelijk voor de 
brede opvatting verwijzend naar Worms van wie hij de uit
spraak citeert: "La sociologie etant la synthese des 
scienees sociales doit tendre a decouvrir les lois les 
plus hautes du monde social". Stedebouw, t.a.p. p.8. e.v. 
Vgl. voor de noodzaak tot integratie van de milieuproble
matiek in het planologisch werk o.m. Steigenga en van der 
Weyde, Ruimtelijke Ordening in Nederland, t.a.p. p.18 e.v. 

27. De verwijten over en weer tussen verschillende stromingen 
zijn vaak bijzonder onduidelijk en onzuiver, waar men b.v. 
onmaatschappelijk met artistiek of technisch identificeert 
of wetenschappelijkheid en creativiteit als tegendelen op
vat enz. De tegenstrijdigheden zijn niet primair in deze 
verschillende denkwijzen te zoeken maar in de maatschap
pelijke praxis, ze worden door verschillende oorzaken in 
het bewustzijn getransformeerd tot schijntegenspraken. 
Alleen het ontwarren van deze knoop kan op langere termijn 
de verschillende disciplines weer recht doen. 

28. l!>.Kwee, Denktuig en Werktuig, wijsgerige antropologie van de 
techniek. Collegedictaat 1.130. THEindhoven, p.13-19. 

29, F.Elders, Analyseer-Deconditioneer. Amsterdam 1972, p.42-43. 
30. ~eerling, Kwee, Mooij en van Peursen, Inleiding in de weten

schapsleer. Utrecht 1970, p.61. 
31. T.a.p. p.131. 
32. T.a.p. p.31. 
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33. Vgl. b.v. ook Jean Piaget weergegeven door Clara Dan (Buca
rest) "la speculation presente deux aspects: 
l'un concerne la reflexion philosophique, qui, par sa na
ture, est appreciative, interpretative, valorisative, et le 
restera toujours parce que l'homme veut integrer les savoirs 
objectifs dans une vue d'ensemble qui lui indique sa place 
dans le monde; 
l'autre concerne l'effort pour creer des modeles incertains 
de l'existant dans les domaines contrOles ou la science se 
tait. La philosophie a done recours a des sortes de points 
provisoires entre les domaines contrOles par la science. 
La science les remplace peu a peu et c'est done en reduisant 
au chomage ce deuxieme type de speculation qu'elle gagne 
progressivement sur la philosophie." in Epistemologie et 
marxisme. Parijs 1972, p. 302/303. en met betrekking tot 
deze laatst genoemde taak van de filosofie ook Engels: 
"Zodra aan elke afzonderlijke wetenschap de eis gesteld 
wordt zich van haar plaats in de ganse samenhang van de 
dingen en van de kennis rekenschap te geven, is elke bij
zondere wetenschap van de totale samenhang overbodig. Wat er 
van de hele filosofie, zoals die tot nog toe bestond, dan 
nog zelfstandig overblijft, is de leer van het denken en 
zijn wetten, de formele logica en de dialectiek. Al het an
dere gaat op in de positieve wetenschap van natuur en ge
schiedenis". De ontwikkeling van het socialisme van utopie 
tot wetenschap. MEW-19, p.189-228; Nederlandse vertaling, 
Nijmegen 1971, p.53. Dat het nog lang niet zover is, is wel 
duidelijk, j.g. 

34. F. Elders, t.a.p. p.43. 
35. vgl. Jacubowski over deze transformatie in de geschiedenis 

van het marxisme: "De kritiek van de godsdienst beschouwde 
Marx als afgesloten, vooral door Feuerbach, wiens kritiek 
van de theologie tegelijk een kritiek van het filosofisch 
idealisme was. De grondslagen van de nieuwe materialistisch~ 
humanistische opvatting trof Marx dus reeds aan. De stap die 
hem boven Feuerbach uitvoert, lijkt op het eerste gezicht 
uiterst miniem en onbelangrijk: het gaat er om het mens
begrip niet abstract-filosofisch op te vatten, maar het te 
concretiseren, aan het werkelijke leven te ontlenen. 
Deze kleine stap is niettemin beslissend. Hij opent de weg 
van de speculatieve filosofie naar de op ervaring berustende 
sociologie. Deze stap stelt Marx in staat het wetenschappe
lijk socialisme te verbinden met de strijd van het proleta-

59 



riaat; en ten slotte garandeert hij de eenheid van theorie 
en praktijk, waardoor het marxisme van iedere contemplatie
ve wetenschap verschilt.", Basis en Bovenbouw, het ideolo
gieprobleem bij Lukacs en Kersch. Danzig 1936. Nederlandse 
vertaling Nijmegen 1974, p.25. Jakubowski ziet hier het ver
schil tussen onmiddellijke_ervaring en wetenschappelijke em
pirie over het hoofd. Een schets van dit onderscheid in sa
menhang met het onderscheid tussen empirische wetenschap en 
technischewetenschap (in de marxistische traditie respec
tievelijk historisch-materialisme en marxistische politiek) 
treffen we bijzonder helder aan in een noot van Althusser: 

36. "La pratique theorique produit des connaissances, qui peu
vent ensuite figurer comme moyens au service des objectifs 
d'une pratique technique. Toute pratique technique se de
finit par ses objectifs: tels effets definis a produire 
dans tel objet, dans telle situation. Les moyens dependent 
des objectifs. Toute pratique technique utilise parmi ces 
moyens des connaissances, qui interviennent comme precedes: 
soit des connaissances empruntees au dehors a des sciences 
existantes; soit des 'connaissances' que la pratique tech
nique produit elle-meme, pour s'acquitter de sa fin. 
Dans tous les cas le rapport entre la technique et la con
naissance est un rapport exterieur, non reflechi, radicale
ment different .du rapport interieur, reflechi, existant 
entre une science et ses connaissances. C'et cette exterio
rite qui fonde la these de Lenine sur la necessite d'impor
ter la theorie marxiste dans la pratique politique sponta
nee de la classe ouvriere. 
Laissee a elle-meme une pratique (technique) spontanee pro
duit seulement la 'theorie' dont elle a besoin, comme le 
moyen de produire la fin qui lui est assignee : cette 
'theorie' n'est jamais que la reflexion de cette fin, non 
critiquee, non connue, dans ses moyens de realisation, 
c'est-a-dire un sous-produit de la reflexion de la fin de 
la pratique technique sur ses moyens. Une 'theorie' qui ne 
met pas en question la fin dont elle est le sous-produit, 
reste prisonniere de cette fin, et des 'realites' qui l'ont 
imposee comme fin. Telles de nombreuses branches de la psy
chologie et de la sociologie, voire de l'Economie, de la 
Politique, de l'Art, etc ••• Ce point est capital si l'on 
veut identifier le danger ideologique le plus mena9ant : la 
creation et le regne de pretendues theories qui n'ont rien 
a voir avec la vraie theorie, mais ne sent que des sous-pro-
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duits de l'activite technique. La croyance en la vertu the
orique 'spontanee' de la technique est a l'origine de cette 
ideologie, qui constitue l'essence de la Pensee Technicra
tique". Pour Marx, Parijs 1965. 

37. Vgl.: "Voor het bewustzijn en dat is karakteristiek voor 
het filosof isch bewustzijn - waarvoor het begrijpende denken 
de werkelijke mens is en daarmee de tot begrip gebrachte 
wereld als zodanig pas het werkelijke is - verschijnt de be
weging van de categorieen daarom als de werkelijke produc
tie-act die slechts haar eerste beweging, helaas, van bui
tenaf ontvangt en die resulteert in de wereld als haar pro
duct; dit is juist - maar is weer een tautologie - voorzo
ver de concrete totaliteit als ideele totaliteit, als 
ideeel concretum in feite een product van het denken, het 
bedrijpen is; maar geenszins het product van het begrip dat 
zichzelf voortbrengt en denkt buiten of boven de waarneming 
en voorstelling tot begrippen. Het geheel, zoals het ver
schijnt in het brein als ideeel geheel, is het product van 
het denkende brein dat zich de wereld toeeigent op de enige 
wijze waarop het dit kan, een wijze die verschilt van ande
re wijzen waarop deze wereld wordt toegeeigend in de kunst, 
de godsdienst of door de praktische geest. Maar onverander
lijk blijft het werkelijke subject buiten het brein zelf
standig bestaan; althans zolang het brein slechts specula
tief, theoretisch bezig is. Daarom moet men ook bij de theo
retische methode het subject, de maatschappij, als vooron
derstelling steeds voor de geest houden." K. Marx, Grund
risse der Kritik der politischen Okonomie, Einleitung, Ber
lijn 1953; Nederlandse vertaling in Te elfder ure 17: Bet 
marxistisch wetenschapsbegrip. Nijmegen 1975, p. 506. 

38. Vgl. ook: M. Terpstra, Althusser en Spinoza, in Seminar 
Althusser. Nijmegen 1977, pp. 124 e.v.; 
J & A Romein, Erflaters van onze beschaving, Amsterdam 1976, 
pp. 432 e.v. (over Spinoza); 
W. Lenin, Materialisme en empiriocriticisme. Moskou 1909; 
Nederlandse vertaling: Lenin, keuze uit zijn werken, band I, 
Amsterdam 1972, pp. 357 e.v.1 en de kritiek van A. Pannekoek 
Lenin als filosoof. Amsterdam 1974, pp. 60 e.v. 
Kort wordt voorts in hoofdstuk IV van deze studie naar deze 
discussie verwezen. 

39. J. Bernal, Science in history. Harmondsworth 1969; Neder
landse vertaling: De wetenschap als maatschappelijk proces. 
T.a.p. p. 13 van deel I. 
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40. Beerling, Kwee, Mooij en Van Peursen, Inleiding in de we
tenschapsleer, t.a.p. p.136. 

41. Kritiek van de vakgroep Urbanistiek en Ruimtelijke Organi
satie op een vervolgnota van de sectie Milieukunde van de 
Academische Raad over het onderwijs in de milieukunde. 
Eindhoven 1976. 

42. De Vries en Harmsen, opgenomen in "Naar een maatschappe
lijke planologie en planning" PLAN 12-1975, p.50, en in 
hoofdstuk III van deze studie. 

43. Kritiek van de vakgroep URBRO t.a.p. pp. 2 .en 3. 
44. G. Harmsen, Natuur, Geschiedenis, filosofie. Nijmegen 1974, 

p. 24. 
Vgl. ook zijn weergave van Hegel' s begrip van "arbeid", 
Marx contra de marxistische ideologen. Den Haag 1968, pp. 28 
e.v. in bet bijzonder: "Hegel (echter) geeft de bewuste men
selijke doelstelling een plaats binnen de causale samenhang 
die de objectieve realiteit beheerst, zonder deze samenhang 
te doorbreken. Ieder mens weet wanneer hij werkt instinctief 
dat hij met zijn gereedschap en met het te bewerken mate
riaal niets kan doen wat de objectieve wetmatigheden niet 
toelaten. Het arbeidsproces treedt dus nooit buiten de cau
sale samenhang der dingen. Het bijzondere karakter der men
selijke doelstelling bestaat daarin dat het te bereiken doel 
als voorstelling in de menselijke geest aanwezig is, voor 
het arbeidsproces een aanvang neemt. Het arbeidsproces 
dient dan om het gestelde doel (teleologie) met behulp van 
de onderkende objectieve wetmatigheden (causaliteit} te rea
liseren. 
Op basis van de eenheid van handelen en denken komt Hegel 
uit het gestelde dilemma. Deze eenheid theorie en praxis 
is geen eenzijdige. De arbeid is een dialectische eenheid 
van doelstelling en oorzaak. Want ook de breedte en de diep
te van de menselijke kennis, d.w.z. de mate waarin de causa
liteit beheerst wordt, hangt af van en wordt bepaald door de 
doeleinden die de mens bij de arbeid nastreeft". 

45. "De levensvoorwaarden die de mens omgeven en waardoor hij 
tot dusver beheerst werd, komen thans in hun volle omvang 
onder de heerschappij en controle van de mensen, die nu 
voor de eerste maal bewuste, werkelijke meesters van de na
tuur worden~ omdat en doordat zij meester over hun eigen 
vermaatschappelijking worden. De wetten van hun eigen maat
schappelijke handelen, die vroeger als vreemde, hen beheer
sende natuurwetten tegenover hen stonden, warden dan door de 
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mensen met volledige kennis van zaken aangewend en zodoende 
beheerst." F. Engels. 
De ontwikkeling van het socialisme van utopie tot weten
schap. MEW dee! 19. Nederlandse vertaling, t.a.p. p. 72. 

46. "Waar het hier om gaat is dat de bewuste strevingen op het 
individuele vlak resulteren in een onbewuste, d.w.z. blinde 
dwang op het maatschappelijke vlak die zich doorzet met de 
noodzakelijkheid van een natuurwet. Marx gebruikt de term 
"natuurnoodzakelijkheid" (Naturnotwendigkeit) herhaaldelijk, 
niet omdat bij hem de natuurwetenschappen model staan voor 
de maatschappijwetenschappen, maar vanwege de blinde dwang 
die de dynamiek van de kapitalistische accumulatie kenmerkt. 
Er is sprake van een "tweede" natuur. Immers de maatschappij 
is voor de mens iets dat hij "aantreft". Hij heeft de tweede 
natuur wel gemaakt maar niet bewust voortgebracht. Hij ver
houdt zich daartoe gelijk hij zich tot de natuur verhoudt." 
Harmsen, Natuur, geschiedenis, filosofie, t.a.p. p. 35. 

47. Het verschil tussen de wetten van de tweede natuur en de na
tuur is, dat de eerste principieel veranderbaar zijn en de 
tweede noodzakelijk. Dit betekent tevens dat na het "ont
dekken" van de wetten van de tweede natuur de mogelijkheid 
bestaat deze "wetten" buiten werking te stellen iets wat 
voor.natuurwetten niet mogelijk is. De economie wordt daar
mee van een empirische een technische/toegepaste wetenschap. 
De Vries·verwijst in dit verband bij natuur naar "inzicht in 
de noodzakelijkheid" en bij "tweede natuur" naar "inzicht in 
de veranderbaarheid", opgenomen in "Naar een maatschappelij
ke planologie en planning" PLAN 12.-1975 pp. 50-51. OVereen
komstige opvattingen zijn te vinden bif S.Stuurman die in 
zijn inleiding van het artikel over "De crisis van de neopo
si ti vistische wetenschapstheorie" de volgende schets van dit 
probleem geeft: 
"De natuurwetenschap legitimeert zichzelf in laatste instan
tie door de toename van de praktische beheersing van natuur
processen. De mogelijkheid van deze praktische beheersing 
vloeit voort uit het bestaan van objectieve, los van onze in
dividuele of collectieve wil bestaande wetmatigheden in de 
natuur. Het bestaan van deze wetmatigheden is niet problema
tisch: er is niets in de natuur wat ons zou doen denken dat 
er daar geen wetmatigheden zouden heersen. (Ook statistische 
relaties zijn wetmatigheden, toeval is niet hetzelfde als 
vrije wil). 
Het is duidelijk dat het bij de sociale wetenschappen (de ge-
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schiedenis) anders ligt. Er is namelijk wel een reden waar
om men zou kunnen denken dat er in de geschiedenis geen wet
matigheden zouden zijn; en die reden is het feit dat de men
sen doelbewust kunnen handelen. Eventuele wetmatigheden kun
nen in ieder geval nooit afhankelijk zijn van de collectieve 
wil van de mensen, wel van de individuele wil uiteraard. 
Daardoor wordt ook "beheersing van de maatschappij" een pro
blematisch begrip: 
De mensen zouden nu niet iets dat buiten hen staat -de na
tuur - beheersen, maar hun eigen verhoudingen; en dit laat
ste is een politieke kwestie. 
Wanneer we nu zien dat er in de geschiedenis toch wetmatig
heden optreden, kunnen we dit niet zomaar als de vanzelf
sprekende basis van de wetenschap der geschiedenis beschou
wen: dat zou neerkomen op een impliciete gelijkstelling van 
geschiedenis en natuur. 
Men zou zich daarom eerst afvragen hoe wetmatigheden in de 
geschiedenis Uberhaupt kunnen bestaan. Hier ligt de beteke
nis van Marx' theorie van de vervreemding: De geschiedenis 
is uiteindelijk product van mendelijk handelen, maar be
weegt zich volgens een "Eigenlogik", die door niemand gecon
troleerd of gestuurd wordt; maar die zich in tegendeel als 
een vreemde macht tegenover de mensen voordoet. Dit berust 
op het feit dat de maatschappelijke synthese niet bewust 
door de gezamenlijk handelende mensen tot stand wordt ge
bracht, maar zich achter hun rug om voltrekt via een onge
controleerd mechanisme. Voor de warenproducerende maatschap
pijen wordt dit mechanisme nader geidentificeerd in de waar
dewet: verhoudingen tussen de mensen nemen de vorm aan van 
dingen." Opgenomen in de Gids 4-1976. 
Of nog eens met andere woorden "Enerzijds analyseert Marx 
het kapitalisme als blinde natuurnoodzakelijkheid en ander
zijds geeft hij op grand van de door hem gevonden tendensen 
in de economische ontwikkeling de bewuste beheersing en ver
menselijking van de geschiedenis als mogelijkheid aan", 
Harmsen, Natuur, geschiedenis, filosofie, t.a.p. p. 46. 

48. Voor de structuur van deze "complexe eenheid" zij verwezen 
naar hoofdstuk IV van deze studie. 

49. De term "vermaatschappelijkt" verwijst hier naar het in de 
analyse betrekken van bestaande maatschappelijke tegenstel
lingen en dus niet naar toenemende arbeidsdeling in het we
tenschappelijk bedrijf zelf. 
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"Niet de planoZogen, maar de industriel:in bepa'len waar een industrili"l.e ont

wikkeiing komt". 

Burgemeester Thomassen (1) 

Hoofds tuk I I 
OP ZOEK NAAR EEN 
ADEQUATE RUIMTELIJKE THEORIE 
EN POLITIEK IN DE DELTA 

O. Moerdijk, de druppel die de emmer deed overlopen 

De kWestie Moerdijk was voor de officiele planologie en 

planning de druppel die de emmer van jarenlange frustra

ties over de "onmacht". van de ruimtelijke planning deed 

overlopen. (2) Als zodanig heeft deze affaire verschillende 

ontwikkelingen in gang gezet op het terrein vanpiannings

theorie, -methodiek en ruimtetrjk beleid, die zich globaal 

rond vier thema's laten groeperen: 

- de kwestie van de inspraak als reactie op de steeds ge

ringere invloed van bevolking en parlement op belang

ri jke ruimtelijke ontwikkelingen met als dieptepunt de 

kwestie Moerdijk; 

- de kwestie van de gebrekkige co5rdinatie van de ver

schillende beleidsterreinen onderling die bij de kwes

tie Moerdijk weer eens zonneklaar was gebleken (vooral 

economisch versus ruimtelijk beleid); 

- de kwestie van de integratie in het ruimtelijk beleid 

van de ecologische problematiek, een van de belangrijke 

aangrijpingspunten van de opponenten tegen de regerings

beslissing om Shell zich aan de Moerdijk te laten ves-
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tigen1 

• de kwestie van de planningsmethodiek, waar de kwestie 

Moerdijk de noodzaak van de overgang van de meer impera

tieve eindplanning naar de meer adaptieve procesplanning, 

gebaseerd op een systeembenadering, .had duidelijk gemaakt. 

Deze ontwikkelingen laten zich localiseren op de in 

hoofdstuk I ge~xpliciteerde niveaus en zullen in dit 

hoofdstuk warden weergegeven volgens de lijn van opklim

mende abstractie. In schema: 

1. ~raktisch niveau 

2. technisch niveau 

3. empirisch niveau 

4. logisch/filoso

fisch niveau 

inspraak bij ruimtelijk beleid1 

co5rdinatie van beleidssectoren1 

integratie van de ecologische pro

blematiek1 

planni~gsmethodiek en -theorie. 

1. !~!~!!~-2E-~!~!22~~!-2!~!~L-~~-~!~2!22!!=~~-~~~~ 

~~!!!!!!22_J~~l 

Naar aanleiding van vragen uit de volksvertegenwoordiging 

over het feitelijk buitenspel zetten van het parlement bij 

de kwestie Moerdijk vroeg de toenmalige Minister van R.o. 

advies aan de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Orde

ning (RARO). In de Raad hebben vertegenwoordigers van di

verse maatschappelijke belangengroepen zitting en een 

aantal deskundigen. Deze RARO bedoeld als een intermedi

air tussen regering en bevolking, heeft naast haar eigen 
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adviserende funktie ook tot taak als inspraakkanaal voor 

de bevolking te fungeren. (3) 

In het gevraagde advies kwam.de RARO tot de conclusie, .dat 

belangrijke nationale beleidsvoornemens, zoals in het ge

val Shell-Moerdijk, ook op dit niveau aan inspraak onder

worpen moeten warden via een uitgebreide prdcedure waarin 

zowel individuen als bevolkingsgroepen als lagere bestuur

lijke organen invloed kunnen uitoefenen, alvorens dere

gering tot een beslissing mag overgaan. (4) 

Dit advies werd verder uitgewerkt en leidde in 1972 tot 

het voorstel van de Planologische Kern Beslissing (PKB) 

als inspraakpvocedure op landelijk niveau bij belangrijke 

beleidsvoornemens in de sfeer van de ruimtelijke planning. 

(5) 

De procedure verloopt in vijf fasen: 

Fase 1 : Het· concept van een ontwerp structuurschema of 

structuurschets wordt opgesteld onder verant

woordelijkheid van de betrokken sectorminister(s) 

en de Minister van R.o., respectievelijk door de 

laatste alleen. 

Fase 2 Na ambtelijk overleg met de provincies, stellen 

de Rijks Planologische Commissie (RPC}, (6) en 

eventueel andere betrokken adviesorganen adviezen 

op 011er het concept. 

Indien de advisering door de andere betrokken 

adviesorgan~n;tot een ingrijpende aanpassing van 

het concept leidt, kan opnieuw beraad in de RPC 

plaats vinden. 
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Fase 3 

Fase 4 

Fase 5 

Na beraad in de Raad voor de Ruimtelijke Ordening 

(RRO), (7) stellen de betrokken sectorminister(s) 

en de Minister van R.o. het ontwerpstructuursche

ma vast als beleidsvoornemen. Deze vaststelling 

wordt aangekondigd in de Nederlandse Staatscou

rant. Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld 

binnen een bepaalde termijn omtrent het ontwerp 

zijn mening kenbaar te maken. (8) 

In deze fase vindt bestuurlijk overleg plaats met 

provinciale- en eventueel gemeentebesturen. T~qe

lijkertijd wordt het beleidsvoornemen voorgelegd 

aan de RARO. In deze fase warden tevens hoorzit

tingen gehouden. De RARO brengt binnen maximaal 

zeven maanden advies uit. 

Na afloop van het bestuurlijk overleg en de in

spraak wordt het beleidsvoornemen, nadat dit 

eventueel is gewijzigd c.q. aangepast, (zonodig 

na nieuw beraad in de RPC en de RRO) vastgesteld, 

opnieuw gepubliceerd en aan de Tweede Kamer der 

Staten Generaal aangeboden. 

Na zes maanden wordt het schema of de schets geacht te 

zijn aanvaard, tenzij het eerder door de Kamer is behan

deld, c.q. voor kennisgeving is aangenomen. Daarbij heeft 

zich de praktijk ontwikkeld, dat de Tweede Kamer zich met 

name buigt over het laatste hoofdstuk waarin de zogenaam

de beslispunten zijn vervat. Dit hoofdstuk vormt de PKB, 

de voorafgaande hoofdstukken dienen als toelichting. 

Het belangrijkste toepassingsgebied van de PKB-procedure 

betreft de structuurschetsen en structuurschema's waarvan 

68 



de Orienteringsnota de volgende omscnrijving geeft: 

- een structuurschets is een ruimtelijk f acetplan op lange 

termijn, (bijvoorbeeld de Verstedelijkingsnota) 

- een structuurschema is een lange termijnplan met betrek

king tot een sector met een sterk ruimtelijk accent. Het 

is een plan dat zich bevindt op het kruispunt van facet

plan en sectorplan, (bijvoorbeeld het Aanvullend Struc

tuur~cbema Electriciteitsvoorziening (ASEV), waarin de 

planologische aspecten van de vestiging van kerncentra

les worden behandeld) (9) 

In principe geldt voor deze plannen een enigszins afwij

kende procedure. Voor structuurschetsen geldt een·uitge

breide, voor structuurschema's een beperkte procedure. Bet 

verschil tussen beide moet in fase 3 van de procedure 

worden gelocaliseerd waar de inspraak voor "een ieder" in 

de beperkte procedure aan "een ieder" wordt overgelaten, 

terwijl in de uitgebreide procedure gewerkt wordt met zo

genaamde provinciale steunpunten, die zorgen voor het bij

eenbrengen en begeleiden van een aantal inspraakgroepen 

per provincie. 

In bijzondere gevallen blijkt van deze regel afgeweken te 

kunnen worden. OP aandrang van de Energie-committees in 

Brabant en Zeeland werd in West-Brabant en Zeeland rond 

het ASEV de uitgebreide opzet gevolgd. De RARO, di~ bij 

de uitgebreide procedure ook organisatorisch een sleutel

functie vervult, had hierin toegestemd, gezien het be

lang van de te nemen beslissingen voor deze regio, (Vier 

van de in totaal tien aangewezen vestigingsplaatsen voor 

kerncentrales liggen in dit gebied). Getuige bet aantal 
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deelnemers aan deze inspraak. in Zeeland vergeleken met 

Verstedelijkingsnota en Nota landelijke gebieden,een juiste 

beslissing. (deelnemers Zeeland Verstedelijkingsnota: 197, 

Nota landelijke gebieden: 300 en ASEV: 330 (10)}. Problemen 

rond de inspraakprocedure hadden vooral te mak.en met de in

houd van structuurschema's in het algemeen (afstemming fa

cetplanning en sectorplanning) die in dit bijzondere geval 

op een toegespitste wijze manifest werden. (11) 

De afstemming van plannen van het economische beleidsterrein 

op die van bet planologiscbe beleidsterrein op het niveau 

van de Structuurscbema's waarbij de inspraak. uitsluitend 

plaats mag vinden voor zover bet de planologiscbe aspecten 

betreft, beeft vele vragen opgeroepen. De belangrijkste is, 

waarom er in bet planologische beleidsterrein op alle ni

veaus inspraak. wordt toegestaan en op bet economiscb be

leidsterrein nergens. Als reactie hierop bebben verscbil

lende groepen dan ook om een economische kernbeslissing 

gevraagd die dan aan een planologiscbe kernbeslissing 

zou moeten voorafgaan. (12) Bovendien waren allerlei 

plannen, van belang om de draagwijdte van de te nemen be

slissingen te beoordelen, nag niet klaar of bestonden in 

het geheel nag niet toen reeds regelmatig serieuze bericb

ten verscbenen over de noodzaak. am over te gaan tot de 

bouw van een tweede kerncentrale in Borssele. Ook de 

Energienota verscbeen v66r de Nota Selectieve Groei enz. 

Daardoor werd op zijn zacbtst gezegd de scbijn gewekt 

dat het bij deze nota's en plannen wat betreft kern-

energie er om ging beslissingen die nagenoeg vaststonden 

acbteraf in bet beleid op te nemen. (13) 
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De conclusie van de Stichting Zeeland (provinciaal steun

punt inspraak) dat "de inspraak rond het Aanvullend Struc

tuurschema Electriciteitsvoorziening - gezien in een rui

mer beleidskader - door de rijksoverheid ori.juist "getimed" 

bleek te zijn" en dat "daarbij zeer duidelijk bleek, dat 

er behoefte is aan bevolkingsinspraak op het terrein van 

het energiebeleid" kan dan ook volledig warden onderschre

ven. (14) 

In de volgende paragraaf wordt nog teruggekomen op de met 

structuurschema's nagestreefde afstemming van facet- en 

sectorplanning in het algemeen en op dit concrete geval 

in het bijzonde·r. Ook in het volgende hoofdstuk zullen 

nog enkele aspecten van de inspraak rond het ASEV warden 

behandeld. 

Op deze plaats kan reeds de voorlopige conclusie worden 

getrokken dat de problematische verhouding tussen ruimte

li jk en economisch beleid, bij de kwestie Moerdijk 

bijzonder manifest, nog steeds bestaat. Het verschil met 

toen is, dat er nu een procedure bestaat waarbinnen lagere 

overheden en bevolking over deze problemen kunnen discus

sieren. Of de geuite meningen ook daadwerkelijk effect op 

het beleid hebben is een andere kwestie. (15) 

2. §~£!2fE!~~~!~2L-~~S~!E!~!~2-=~-!~!~2E~!~_E!~~~!~21 

~~2E!~!£!~~!!~2~~ 

Een studiegroep van de Wiardi-Beckman Stichting stelde na 

analyse van de Moerdijk-affaire vast: "Samenvattend kan 

uit de kwestie van Shell-Moerdijk geconcludeerd worden, 
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dat er op nationaal niveau een schromelijk gebrek heerst 

aan deugdelijke algemene uitgangspunten. Dit geeft onder 

meer aanleiding tot een gebrekkige coordinatie van de de

partementen in de vervulling van hun verschillende taken, 

wat terug te vinden is in hun organisatorische opzet". ( 16) 

De Commissie Voorbereiding Onderzoek Toekomstige Maat~ 

schappijstructuur, naar haar voorzitter doorgaans Commis

sie De Wolff genaamd, had in haar 17 september 1970 uit

gebrachte rapport voorstellen gedaan de hier gesignaleer

de problemen het hoofd te bieden door een duidelijker be

gripsafbakening van sector- en facetplanning en door de in

troductie van een nieuwe notie integrale planning. Omdat 

hierna nota's ter sprake komen die meer of minder duide

lijk voortbouwen op deze begripsbepalingen kan een be

knopte samenvatting van het rapport van de Commissie 

De Wolff !Jp __ deze plaats niet worden gemist. (17) 

In de eerste plaats onderscheidt de Commissie een vijftal 

belangrijke terreinen van overheidszorg die de indeling 

naar departementen doorsnijdt: 

- internationale verhoudingen 

- welvaartsbevordering en -verdeling 

- ruimtelijke inrichting 

- wetenschap en technologie 

--maatschappelijk en cultureel welzijn. 

Deze indeling correspondeerde,, dan wel moest gaan 

corresponderen met allerlei Instituties, Raden, Advies

organen op Nationaar en Regionaal niveau (zie schemal. 
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In de tweede plaats maakte de Commissie een schema waarin 

de opeenvolgende stappen van beleidsvoorbereiding, beleids

vorming, uitvoering en controle met elkaar in verband wor

den gebracht met de kanttekening dat het schema eerder een 

logische dan een chronologische volgorde aangeeft. 
1. Het verkrijgen van een inzicht in de mogelijke ontwik-

kelingen op korte, middellange en lange termijn van de 

maatschappij als geheel en op deelterreinen; 

2. formulering van doelstellingen en kwantificering daar

van per deelterrein; 

3. onderzoek naar maatregelen (instrumenten) die gebruikt 

~unnen worden om de doelstellingen te bereiken; 

4. opstelling van gekwantificeerde resp. in de tijd ge

programmeerde taakstellingen per deelterrein (fasering); 

5. onderlinge afweging van de taakstellingen per deelter

rein, rekeninghoudend met de schaarse middelen die ter 

beschikking staan (geld, mankracht) om de taakstel

lingen te verwezenlijken; 

6. opstelling van alternatieve plannen resp. prognoses met 

onderzoek van varianten en afweging van voor- en nade

len 1 

7. keuze van het plan resp. van de te voeren politiek; 

8. uitvoering van de plannen resp. het voeren van een po

litiek in overeenstemming met de taakstellingen, op ba

sis van de gemaakte prognoses en gebruik makend van het 

beschikbare instrumentarium; 

9. evaluatie van de bereikte resultaten (voortgangs- en 

nacontrole) en zo nodig bijsturing van de gevoerde po

litiek. 
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1 
I 

2 3 4 5 

INTERNATIONAL!!: WELVA!IRI'SBEVORllERING RUIM'l'ELIJKE ORDENING WE'l'ENSC!llU' EN MAA'l'SCHAPPELIJK 
VERHOUDINGEN EN -VERDELING EN INRICll'l'ING 'l'ECHNOLOGIE KUL'l'UREEL WELZIJN 

- defensie - econ. groei - milieuhygiene - arbeidsmarl<t - sociale positie 
- ontwikkelingshulp - voll. werkgelegenh. - wegenbouw - demografie groeperingen 
- internationale - evenw ~ bet. balans - stadsreconstructie - milieu - veranderingen 

konflikten, etc. - redelijke ink. verd. - reereatie - energie normen en waarden 
- stabiel prijsnivo - gebunde lde deoon- - werkinq en effeeten 
- regionale ontw,, centr-atie maatsch • insti tuten 

l!ELEIDS 
WE'l'ENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID 

OIGANISA'l'IES 

nationaal CENTRAAL PLANBURO RIJKS PLANOLOGISCHE RAAD VAN 1\l)VIES VOOR SOCIML EN CULTUREEL 
nivo DIENST HET WETENSCBAPSBELEIC PLANBURO 

ministerieel RAAD VOOR ECONOMISCHE RAAD VOOR DE RUIMTE- RAAD VOOR WETENSCBAPS WELZIJNSRAAD 
nivo /\ANGELEGENHEDEN LIJK:E ORDEN!NG BELEID 

-
interdeparten CENTRAAL ECONOMISCHE RIJKS PLANOLOGISCHE INTERDEPARTEMENTML INTERDEPARTENTALE 
interdepartemen- PLANCOMMISSIE COMMISSIE OVERLF.G WETENSC!!AP COMMISSIES WELZIJN 
t.aal nivo 

maatschappelijk NATION~ ADVIESRAAD SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN ADVIES VOOR ACADEMISCHE RAAD NA'l'IONALE RAAD VOOR 
nivo RAAD DE RUDITELIJKE ORDE- HE'l' MAATSCHAPPELIJK 

NING WERK 

regionaal ni vo ECONOMISCHE TEC!!NOLO- PROVINCIAAL !?LANOLO- UNIVERSlTEITSRADEN RADEN VOOR OVl!RHEWS-
GISCHE INSTITUREN GISCHE I>IENSTEN ZOllG 

figuur 6: beteidsfaaetten en -seatoren votgens de Cie.De Wotff. 



Onder planning verstaat de Commissie de wetenschappelijke 

beleidsvoorbereiding gericht op het bevorderen van een 

systematisch en consistent beleid; hierbij wordt uitgegaan 

van een scheiding van funkties van overheid volksvertegen

woordiging en planningsorganisaties, elk met eigen taken 

en verantwoordelijkheden. Het verschaffen van de nodige 

inzichten waardoor meer verantwoorde beslissingen kunnen 

worden genomen is primair een taak van de planning, die 

daarmee vooral een verkeftnende en adviserende functie 

in de beleidsvoorbereiding heeft. 

De Commissie maakt daarbij een onderscheid naar: 

- tijdsduur die wordt bestreken (planning op korte, mid-

dellange en lange termijn} 

- ruimte (nationale respectievelijk regionale planning) 

- aard (indicatieve en imperatieve planning) 

- functie (sector-, facet- en integrale planning} 

Voor het onderscheid tussen imperatieve en indicatieve 

planning verwijst de Commissie naar de plannen v~ het 

Centraal Plan Bureau (in feite prognose, indicatief) en 

naar het ruimtelijk plan op locaal niveau, het gemeentelijk 

bestemmingsplan (imperatief). Later zal in deze studie 

nag op dit kenmerkende verschil tussen het karakter van 

deze beide planningsterreinen, althans op het laagste 

schaalniveau, warden teruggekomen. (20) 

Na deze indeling geeft de Commissie een nadere toelichting 

op wat, volgens·haar inzicht, onder sectorplanning, facet

planning en integrale planning moet worden verstaan, verge

zeld van enkele voorbeelden die ook voor het hier behandel

de onderwerp van bijzonder belang zijn: 
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Sectorplanning: 

Onder sectorplanning wordt verstaan de concrete program

mering van een tak van overheidsactiviteit (samenvallend 

met een departement of een dienst van een departement}, 

gericht op het zo soepel mogelijk verlopen van die activi

teit. Kenmerkend voor deze planning is het min of meer 

"technische" karakter1 vaak wordt hierbij b~v. naar doel

einden niet gevraagd: deze lijken als het ware direct ge

geven in die bepaalde activiteiten. Typische vormen van 

deze planning in Nederland zijn b.v. de planning van het 

onderwijs, de indijking en de drooglegging van de polders 

en de planning van het wegennet. 

Facetplanning: 

Bij de facetplanning staat de aandacht voor een bepaald 

facet van verschillende activiteiten voorop. In Nederland 

is vooral die op ae terr.einen van welvaartsbevordering en 

verdeling en ruimtelijke inrichting (economische en ruim

telijke facetplanning) van de grond gekomen. 

Economische facetplanning: De economische activiteiten 

worden in Nederland vooral verricht binnen het particu

liere bedrijfsleven. Daar vooral vindt de economische 

sectorplanning plaats (hoeveel moet worden geproduceerd, 

hoeveel mensen en hoeveel machines zijn hiervoor nodig). 

Wel heeft de overheid tot taak de.ze activiteiten te be

oordelen op o.m. hun economische merites te weten: econo

mische groei, volledige werkgelegenheid, een zeker over

schot op de betalingsbalans, redelijke inkomensverdeling, 

stabiel prijsniveau en evenwichtige regionale ontwikke~ 
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ling. (21) 

Ruimtelijke facetplanning: De ruimtelijke planning is ge

richt op de bevordering van een optimale ruimtelijke ont

wikkeling. Daarbij moet rekening worden gehouden met de 

eisen die worden gesteld vanuit de andere grote terreinen 

van overheidsbeleid. De vraag naar welke ruimtelijke ont

wikkeling nu in concreto in een gegeven gebied moet 

worden nagestreefd, wordt natuurlijk beheerst door tal 

van -soms tegenstrijdige- overwegingen. 

Een aantal van de belangrijkste zijn samengevat in de vol

gende categorien: 

~ technische overwegingen: welke mogelijkheden bieden bo

dem en milieu (kwaliteit van de bodem, karakter van het 

landschap, reeds bestaande milieubelasting, mogelijk

heden tot verbetering van de ontsluiting etc. ) 

- economische overwegingen: welke mogelijkheden biedt de 

economische structuur voor een verdere economische 

groei, welke nieuwe economische impulsen zijn denkbaar, 

etc. 

- sociaal-cul~urele overwegingen: versterking van natio

nale en regionale cultuur, scheppen van een passend 

sociaal cultureel voorzieningenniveau,handhaven van 

monumenten van kunst en cultuur, handhaven en scheppen 

van natuurlijke rijkdommen, etc. (22) 

Integrale planning: 

De integrale planning stelt zich ten doel om tot een syn

these te komen van de verschillende vormen van sector

planning en facetplanning op basis van een samenvattende 

visie van de mogelijke ontwikkeling van de maatschappij op 
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langere termijn. Kenmerkend bij deze vorm van planning is 

dat alle sectoren en f acetten (gezichtspunten) tot hun 

recht moeten komen. Een goed praktijkvoorbeeld van inte

grale planning is moeilijk te geven omdat deze vorm van 

planning nagenoeg geheel ontbreekt in Nederland. Dit weer

spiegelt zich in de bemanning: op enkele gebieden van de 

sectorplanning kan warden beschikt over deskundige ambte

naren, in de facetplanning over bekwame funktionarissen 

en hoogleraren van internationale faam, terwijl op het 

gebied van de integrale planning practici en theoretici 

nagenoeg ontbreken. 

In haar slotconclusie geeft de Commissie aan dat er vol

gens haar twee belangrijke hiaten in de planningsorgani

satie aanwijsbaar zijn. 

Het eerste gat is het ontbreken van een Sociaal-Cultureel 

Plan Bureau, dat naast het Centraal Plan Bureau en de 

Rijks Planologische Dienst de planning van een belangrijk 

facet voor haar rekening zou kunnen nemen. Het geheel te 

onderbouwen door de diensten van het Centraal Bureau voor 

de Statistiek en te overkoepelen door het tweede voorstel 

van de Commissie De Wolff: de instelling van een Raad voor 

de Planning. 

Beide voorstellen zijn ook in de praktijk gerealiseerd, zij 

het dat de Raad voor de Planning werd omgedoopt tot Weten

schappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, die tot 31 de

cember 1977 een voorlopige status had maar vanaf 1 januari 

1978 de wetenschappelijke kroon zet op de planningsactivi

tei ten in Nederland. 
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Het meest vergaand uitgewerkt en consequent toegepast zijn 

de ideeen van de Commissie De Wolff tot nu toe in de sfeer 

van de ruimtelijke (facet)planning zoals moge blijken uit 

het schema op de volgende bladzijde, waarin een poging 

wordt gedaan het totale verband van alle voor de ruimte

lijke planning relevante plannen met de specifieke ruimte

lijke plannen zoals structuurschetsen, streekplannen, 

structuurplannen en bestemmingsplannen in kaart te bren

gen. (23) Volgens de opstellers van het rapport van de 

RPD "Planningsmethodiek" waaraan dit schema ontleend is, 

moet bij het schema het volgende worden opgemerkt: 

- de volgetrokken relatielijnen hebben betrekking op 

richtlijnen en randvoorwaarden en informatie1 de gestip-

oelde lijnen op terugkoppelingen en informatie1 deze 
terugkoppelingen worden veroorzaakt door informatie uit 

bepaalde plannen door te laten werken in ander plannen, 

(zowel bestuurlijke als technisch-planologische)1 

- de aangegeven relaties ·verschillen onderling nogal van 

gewicht. (24) 

Volgens de opstellers is het niet zinvol te streven naar 

een gelijktijdige afwikkeling van alle in het geding zijn

de planningsprocessen omdat : 

- de beleidsverantwoordelijkheid voor bepaalde onderdelen 

gemaskeerd zou kunnen worden1 

~ bepaalde beleidsvragen hebben aogere prioriteit van be

antwoording dan andere; 

- technisch-organisatorisch is een dergelijke operatie on-
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DE RELATIES TUSSEN STRUCTUURSCHETSEN, STRUCTUURSCHEMA'S EN OVERIGE PLANNI 

- --------- --- ---- - - ----
, / ·> // / / 

'""""--------l.. ,structuurschets verstedeliJk1n9M------lt' ,---- /, //// / // / 

I .... 
I 
I 

schema 2 

structuur
schema 
volkshuis· 
vesting 

SEV 

ASEV 

e1ec:trkite1t 
plan 

RIJK 

structuur
schema 
voorde 
cpenlucht
recreatie 

structuur
Schema 
natuur- en 
landschaps
behoud ! 

figuUP 7: toepassing in de ruimtelijke planning volgens het 
r>apport PZanningsmethodiek van de RPD. 
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mogelijk. 

Om de hiermee verbonden problemen te ondervangen pleiten 

zij·voor een goede communicatie tussen de verschillende 

betrokken instanties1 planningen met betrekking tot ter

reinen die "dominant" zijn over andere terreinen moeten 

voorafgaan of ten minste daarmee parallel lopen1 voor pe

riodieke herzieningenr voor het nemen van besluiten wan

neer voldoende kennis aanwezig is om het besluit te kunnen 

nemen en tenslotte voor duidelijkheid met betrekking tot 

de inhoud van de bij iedere planning te nemen besluiten. 

(25) In het schema zijn door de schrijver het ASEV en 

kerncentrales als projecten van de electriciteitssector 

toegevoegd ter wille van de vergelijkhaarheid met het 

hierna tecbehandelen concrete voorbeeld van een poging 

tot integrale planning. 

~~~-§~~~s~~~~~s~=~!-~!!£~~!£!~=!~~!~~~!!!~!~2L-==~-e~~~~= 

!XE!_!~-~=-E~~~~!1~-

Het SEV kan worden gezien als een prototype voor de onder

linge afstemming van sectorplanning (electriciteitsvoor

ziening) en facetplanning (ruimtelijke ordening). Met name 

in de publicatie Planningsmethodiek van de RPD wordt het 

SEV als voorbeeld gebruiktom aan te geven hoe een dergelijke 

integratie tot stand gebracht zou moeten worden. (26) 

Structuurschema's vormen volgens de Orienteringsnota de 

basis voor een beleid op lange termijn ten aanzien van de 

behoeften aan infrastructuurwerken in de desbetreffende 

sector. (27) 
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Bovendien wordt verwezen naar de verwevenheid van deze 

sectorplanning met de drie facetten van planning1 gerang

schikt naar deze facetten zullen deze doelstellingen vol

gens de Orienteringsnota ongeveer de volgende inhoud heb

ben: (28) 

- "Sociaal-cultureel: Het voorzien in een behoefte (b.v. 

drinkwater, mobiliteit, elektriciteit) op een zodanige 

wijze, dat daarmee een evenwichtige bijdrage wordt ge

leverd tot de ontplooiing van enkelingen en bevolkings

groepen, met zo weinig mogelijk schade aan andere be

langen. 

- (financieel) Ecomomisch: In de behoefte moet worden 

voorzien tegen zo laag mogelijk offer (bedrijfsecono

misch en nationaal-economisch), terwijl bovendien een 

bijdrage geleverd moet worden aan een goede economische 

on twikkeling. 

- Ruimtelijk: In de behoefte moet op een zodanige wijze 

worden voorzien dat een bijdrage geleverd wordt tot het 

realiseren van het ruimtelijk beleid (b.v. conform het 

spreidings- en inrichtingsbeleid en conform het berei

ken van de gewenste ecologische condities)". (29) 

Bij het structuurschema electriciteitsvoorziening qaat het 

daarbij expliciet om de afstemming van een bepaalde sec

torplanning met een van de drie vormen van facetplanning, 

die ook hier weer een tweeslachtig karakter draagt. Dit 

hybride karakter wordt veroorza~t door het in elkaar 

schuiven van ecologische en ruimtelijke planning. Daar

naast is er sprake van een impliciete relatie van de sec

torplanning i.net een andere vorm van facetplanning, de 
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(financieel) economische planning. Deze onduidelijkheid 

hangt samen met de omstandigheid dat de electriciteits

voorziening als sector ressorteert ender een min±sterie, 

dat overigens voornamelijk als facet-ministerie functio

neert. Met de sociaal-culturele facetplanning tenslotte 

is geen enkele relatie aanwezig. In schema kan de nage

streefde afstemming op de verschillende niveaus als volqt 

worden weergegeven: (31) 
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Beleidsterreinen Economische Zaken Ruimtelijke Ordening 

. t>lanningsfasen 

Orii!ntering Neta Selectieve Groei Orienteringsnota 

~ui~telijke Ordening 

Uitwerking op Energie Nota Verstedelijkingsnota 

onde:i;-delen 

Concretisering $t:i;-uctuu:i;-schema Elektrlciteitsvoorziening 

Aanvullend Structuurschema Elektriciteits Voor-

dening 

Programmering Elektriciteitsplan Streekplan, (b.v. 

Midden-:-Zeel,and) 

Detaillering Projectplan, (b.v. Bestenuningsplan, (b.v. 

kerncentrale Borssele) terrein v.d. Provin-

ciale Energiemij. 

Zeeland, PZEM) 



De harde kern van de problematiek rond het ASEV was de 

bouw van de eerste van de destijds aangekondigde drie 

kerncentrales van 1000 MW waarvan de meest waarschijnlijke 

vestigingsplaats Borssele was. In verband hiermee,en om het 

geheel nog eens helder voor ogen te krijgen,zijn de hier

boven weergegeven procedures toegespitst op de bouw van 

Borssele II. (32} 

Wanneer we afzien van de moeilijkheid dat sommige nota•s 

op een bepaald moment in de procedure nog niet beschik

baar waren dan zou het geheel als volgt moeten verlopen: 

In de Nota Selectieve Groei zijn de beleidsvoornemens van 

de regering ten aanzien van het economisch beleid omschre

ven. Dit beleid is voor het onderdeel van de energievoor

ziening uitgewerkt in de Energie Nota waarin opgenomen 

het voorstel om het vermogen aan kernenergie in 1985 op te 

voeren met drie centrales van 1000 MW. 

Het Structuurschema Elektriciteits Voorziening meet de 

voornemens met betrekking tot de elektriciteitsvoorziening 

in samenhang met de ruimtelijke aspecten nader concreti

seren. 

In het Aanvullend Structuurschema Elektriciteitsvoorzie

ninq zijn de milieuaspecten en veiligheidsaspecten grond

slag voor de selectie van vestigi11gsplaatsen van kern

centrales en de op mogelijke vestigingsplaatsen van toe

passing zijnde zoneringsnormen. In samenhang hiermee stel

len de Samenwerkende Elektrtciteitsproductiebedrijven 

(SEP) ,.een Elektriciteitsolan voor de middellange termijn 

op, waarna de Provinciale Elektriciteitsbedrijven {in dit 

geval de PZEM) de uitvoering van projecten voorbereiden 

86 



en uitwerken (b.v. Borssele II). 

In de Orienteringsnota·Ruimtelijke·ordening worden de be

leidsvoornemens van de regering ten aanzien van het ruim

te li jk beleid vastgesteld. Dit beleid is uitgewerkt in 

twee vervolgnota's waarvan die over de Verstedelijking 

voor de energievoorziening het belangrijkst is. Hierin 

worden o.a. problemen rond samenballing of spreiding van 

industriele en stedelijke bebouwing behandeld, die van 

veel invloed zijn respectievelijk afhankelijk zijn van de 

energievoorziening. Het Structuurschema is een concreti

sering van het in de Orienterings- en Verstedelijkings

nota beschreven beleid met betrekking tot de infrastruc

tuur. Het Structuurschema Elektriciteitsvoorziening moet 

de beleidsvoornemens in deze sector inpassen in het totale 

ruimtelijke patroon. In het ~ ging het daarbij in het 

bijzonder om de vestigingsplaatsen van kerncentrales. De 

vastgestelde werken moeten worden opgenomen in Streek

plannen (b.v. streekplan Midden-Zeeland) waarvan weer 

Bestemmingsplannen afgeleid worden (b.v. bestemmingsplan 

PZEM terrein). 

Zoals in deze paragraaf werd aangegeven gaat het bij struc

tuurschema' s om de afstemming van sectorplanning en (ruim

telijke) facetplanning. Terloops bleek in het geval SEV 

en ASEV de relatie met de sociaal-culturele facetplanning 

afwezig en die met de economische facetplanning problema

tisch te zijn. Bovendien was er sprake van het in elkaar 

schuiven van ecologische en ruimtelijke planning. De kwes

tie Moerdijk betekende een stimulans om de ecologische pro-
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blematiek meer expliciet in de beschouwing te betrekken. 

Over deze pogingen tot integ~atie van het milieufacet of 

ecologisch aspect in het ruimtelijk planningskader handelt 

de volgende paragraaf. 

3·. Naar een integratie van de ecologische problematiek. 

In de periode direct na de Moerdijk-aff aire werd door de 

Contact-Commissie voor Natuur- en Landschapsbescherming 

een breed samengestelde groep des~undigen geformeerd om 

de tekortkomingen op economisch en ecologisch gebied uit 

de Tweede Nota op te heffen. Het indrukwekkend resultaat 

van de inspanningen van deze groep "De kleuren van Zuid

Wes t Nederland" heeft een belangrijke stimulans gegeven 

aan de totstandkoming van meer integrale plannen. 

Hoewel de studie door druk-technische moeilijkheden ver

scheen na de hierna te behandelen Nota Zuid-West Neder

land van de Rijks Planologische Commissie, heeft deze 

daarbij door wel beschikbare concepten een belangrijke 

invloed gehad, in het bijzonder waar het gaat om de in

houdsbepaling van de in deze nota gehanteerde drie ont

wikkelingsmodellen. ( 33). 

Centraal in de gehele studie staat de kwaliteit van het 

milieu die volgens de studie bedreigd wordt door allerlei 

ingrijpende veranderingen, zoals afdamming van zeegaten, 

snel voortschrijdende industrialisatie en urbanisatie. 

Daarbij gaat het in laatste instantie om een analyse van 

de ecologische en economische potenties van het gebied 

en de onderlinge verhouding daartussen. Of zoals de nota 

het zelf formuleert: "De in Zuid-West Nederland van nature 

aanwezige verscheidenheid van milieufactoren heeft de 
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grondslag gelegd voor een afwisselend landschap met een 

grote biologische rijkdom. 

Dit ontmoetingspunt van land en water, van zee en rivieren 

heeft evenwel ook grote economische potenties. De exploi

tatie daarvan verliep eeuwenlang in harmonie met de na

tuur 1 sinds enkele decennia gaat zij evenwel gepaard met 

gevoelige verliezen aan biologische rijkdommen". 

Deze ontwikkeling roept niet alleen ecologische nivelle

ring dus verarming op, zij heeft ook een rechtstreekse 

invloed op de kwaliteit van het leefk:limaat van de mens". 

(34) 

Deze verhouding wordt in de studie uitgewerkt via drie 

ingangen: 

een ecologische ingang gericht op het :~~!~!i~-!~~-~~~~ 

~~-~!~~f~~!: waarbij het, evenals bij de twee volgende 

ingangen, gaat om een nadere precisering van de relatie 

tussen mens en natuur en de betekenis van de natuur voor 

de maatschappij, benaderd vanuit de ecologische invals

hoek; 

- twee economische ingangen waarbij respectievelijk de 

stoffelijke en maatschappelijke ~~~~~f!!~~!~ van de 

economische groei centraal staan. 

In het eerste geval gaat het daarbij met name om aller

lei afvalstoffen die door ze op geld te waarderen in de 

economische besluitvorming betrokken zouden kunnen wor

den om via de toerekening va.n deze maatschappelijke 

kosten aan de veroorzakers op langere termijn te komen 

tot kringloopprocessen. 

In het tweede geval gaat het om de terugwerking van niet 
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genomen milieumaatregelen op de arbeidsmarkt. Hierdoor 

trekken volgens de opstellers bepaalde arbeiders weg uit 

het Rijrunondgebied, waardoor een tekort aan arbeidskrach

ten zou dreigen te ontstaan. Bovendien zou dit leiden 

tot het wegtrekken van minder plaatsgebonden activitei

ten, die over het algemeen juist schoner zijn. 

Instennnend kunnen nog steeds de conclusies over de ont

wikkeling in Zuid-West Nederland geciteerd worden: "De 

.!!E2!E~-~~!!!~~!!!~2-Y~_!£2~2~~~~!-~~!!Y!!~!!!~ zal moe

ten worden afgestemd op de ~~~~2~E~~~!-Y!~-~!~-~!!=~ en 

op de in het gebied zelf ~~~!!~!2!-~~!!2~~!~!"· De ook 

reeds elders geuite kritiek op deze studie waarin de voor

n.oemde uitgangspunten verder worden uitgewerkt en gecon

cretiseerd houdt dan ook in, dat deze studie weliswaar 

een ~222~~2!!i~2-~2!!~~!~:_!~ voor een dergelijke af

stemming maar niet =!~-Y2!~2!~~!-Y2~!!!!!~=· Zoals verder

op in algemenere termen wordt duidelijk gemaakt,wordt deze 

lacune of blinde vlek veroorzaakt door de abstractie in de 

economische analyse van zowel de ~oncrete ontwikkeling 

van de productiekrachten als de daarmee samenhangende 

productieverhoudingen, die op hun beurt de basis vormen 

voor de maatschappelijke krachts- en machtsverhoudingen. 

Door deze abstractie is men genoodzaakt zijn toevlucht te 

nemen tot het op geld waarderen van "neveneffecten" om 

vervolgens h~t aangepaste marktmechanisme zijn heilzame 

regulatie-functie te laten vervullen. (35) 
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Nota zuid~west Nederland, het Paarse Boek 

In de Nota ZWN wordt de ontwikkeling van het gebied geana

liseerd volgens drie modellen: 

a) een economisch model 

b) een sociaal-cultureel model 

c) een milieu model 

"Elk van deze modellen beschrijft op systematische wijze 

de verbanden tussen bepaalde ontwikkelingen c.q. beleids

daden en de consequenties daarvan voor de economische, 

sociale en ruimtelijke situatie van Zuid-West Nederland" 

(36) Deze modellen zijn te beschouwen als voorlopers van 

de later in het Werk Proces Ruimtelijke Ordening Neder

land (WERON) onderscheiden systemen met dit verschil dat 

in de Nota ZWN een identiteit bestaat tussen het milieu

model en de beschrijving van de ruimtelijke situatie, ter

wijl in het WERON een apart ecologisch en ruimtelijk sy

steam wordt onderscheiden. Tot welke verwarring dit aan

leiding geeft zullen we verderop nog zien. 

"Het wezenlijke onderscheid van de drie modellen ligt in 

de uiteenlopende grondgedachte; respectievelijk: 

- de bevordering van economische groei door zeehaven-in

dustrieen; 

- de realisering van de maatschappelijke, culturele en 

sociaal-economische condities voor een optimale mense

lijke ontpiooiing; 

- het optimaal functioneren van het ecosysteem, bet door 

de mens geschapen fysisch milieu daaronder begrepen". 

(37) 

Omdat naast dit onderscheid ook sprake is van een samen-
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hang tussen deze modellen, warden in de Nota ZWN in elk 

model de grondgedachten van de beide andere modellen mee

genomen als toetsingscriteria en randvoorwaarden. 

Dit betekent in feite werken via een matrix-systeem waar

bij de modellen administratief met elkaar in relatie war

den gebracht. Op zich hoeft dit geen onredelijke zaak te 

zijn zolang een dieper inzicht in de relatie tussen de 

verschillende niveau's ontbreekt, en in het geheel geen 

inzicht in de inwendige samenhang bestaat. In de nota 

wordt oak erkend dat een en ander nog in de kinderschoenen 

staat: "Helaas zal moeten blijken, dat de modellen nog 

slechts een voorlopig karakter dragen, omdat op diverse 

punten het nodige inzicht ontbreekt, c.q. verdieping be

hoeft. De modellen zijn dan ook nog weinig gekwantifi

ceerd. In enkele gevallen zijn de modellen nog zo weinig 

omlijnd, dat zij goeddeels beperkt blijven tot een syste

matisch overzicht van de in acht te nemen overwegingen". 

(38) 

De opneming in de nota ZWN van een milieu model is zeker 

niet in de laatste plaats te danken aan het baanbrekende 

werk van de Contact-Commissie. Ook in de twee ande:i:e model

len is deze invloed terug te vinden. 

Wanneer echter, naarmate men de studie verder doorneemt, 

blijkt dat het economisch model een zeer dominante functie 

blijft vervullen en we dit bovendien projecteren tegen de 

maatschappelijke krachten achter deze ontwikkeling, dan is 

het duidelijk dat de ge!ntroduceerde schijbare symmetrie 

van de drie modellen eerder als een versluiering van de 

werkelijkheid moet warden gezien, dan dat een dergelijk 
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concept een helder inzicht in diezelfde werkelijkheid ver

schaft. Ook de gemaakte restricties doen aan dit feit weinig 

;:if. (39). 

Het buiten beschouwing laten van b.estaande machtsverhou

dingen in de studie van de Contact-Commissie is de oorzaak, 

dat de resultaten van een overigens zeer gedegen studie ge

bruikt worden in een richting precies tegenovergesteld aan 

de bedoelde. Het gaat niet om de ontwikkeling van inter

disciplinaire mystificaties, maar om het ontwikkelen van 

interdisciplinaire perspectieven die aansluiten op de wer

kelijke gang van zaken. OoR voor de invloed van de bevol

king op de ruimtelijke politiek is dit essentieel omdat 

deze door de intensivering van de mystificatie, veroor

zaakt door het meer omvattend karakter, steeds moeilijker 

begrip van en greep op de werRelijke gang van zaken kan 

krijgen. Een dergelijke aanpak zal moeten uitgaan van de 

dominantie van het economisch systeem en de daarin veran

kerde machtsverhoudingen om vervolgens de andere aspecten 

van de ontwikkeling in een gebied successievelijk in de 

beschouwing te betrekken. (40) 

Bij het schetsen van de achtergronden van elk \l!ali de model

len blijkt duidelijk, dat gedacht wordt aan een identifica

tie met bepaalde wetenschappelijke disciplines. 

Bij het economisch model wordt dit niet expliciet vermeld, 

d.w.z. het wordt kennelijk als vanzelfsprekend beschouwd, 

dat de economie als eerste in aanmerking komt aan dit model 

inhoud te geven. Wel is een verwijzing naar de nota van het 

Centraal Plan Bureau over de "Nationale betekenis van in

dustrievestigingen in de zeehavengebieden" opgenomen en 
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het CPB wordt voornamelijk door economen bemand. (41) 

Bij het sociaal-cultureel model wordt in de eerste plaats 

gedacht aan sociologen, zij het dat deze "Zich nog weinig 

hebben bezig gehouden met de macro-sociale verschijnselen" 

die nu juist onderwerp zijn van dit model. (42) 

Gedacht wordt daarbij o.m. aan de nog weinig bestudeerde 

verschiinselen van "vereenzaming en vervreemding van het 

indiv.LdU in deze complexer wordende wereld". (43) 

Omdat het milieu-model eigenlijk een nieuw element vormt, 

is de primaire identificatie met de ecologie wat verder 

uitgewerkt. In het model zelf ligt het accent op "een har

monische integratie van de menselijke activiteiten in het 

natuurlijk gegevene. De menselijke samenleving wordt hier 

dus gezien als een deel van de totaliteit en niet als een 

systeem dat onafhankelijk van de natuur kan functioneren". 

(44) 

Hierbij berust de bijdrage van de ecologen met name op "het 

inzicht dat zij ontwikkelen in de werking van het natuur

lijk proces en de daarin voorkomende samenhangen (ketens). 

Het eco-systeem, de natuurlijke ontwikkeling daarvan, de 

daarin te onderscheiden basistypen en de ruimtelijke inte

gratie van natuurlijk eco-systeem en menselijke samenle

ving leveren tesamen het fundament van het milieu-model". 

(45) 

Om vanuit deze modellen tot een ruimtelijk model en ruim

telijke planvorming te komen warden in elk model vanuit 

de hierboven geschetste ~~~!!!2!~~~~~ een aantal ~~~!!~!!: 

!!~2~~ geformuleerd. Deze doelstellingen binnen het desbe

treffende model worden vervolgens geconfronteerd met de 
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doelstellingen uit de beide andere modellen als E2!E~!~2~~ 

S!!E~!~-!~-!~~~y~~~~~~!~' waarna in een vierde stap, 

~~~~~E!!!!_!!!~E!!~_e!~~!~-~!E-~99!!1 de stap wordt qezet 

naar de ruimtelijke structuur van Zuid-West Nederland. De 

!~~~2!~E!! van deze verschillende relaties in een !2!~~!

~~!! tenslotte vormt de grondslag voor een inteqrale 

schets voor de ruimtelijke ontwikkeling van dit gebied. 

De uitganqspunten voor deze integratie zoals opge~omen in 

de laatste stap van ieder van de onderscheiden modellen 

moeten volgens de Nota ZWN zijn: 

~~~-~~~~Em!~~£-~~~!!= 

~ de kwantitatieve behoefte aan nieuwe zeehaventer-

reinen; 

~ de betekenis van de industriele agglomeratievorming; 

- de technische mogelijkheden van realisering van 

nieuwe haventerreinen; 

- de vooruitzichten op de arbeidsmarkt. { ••••••• ) 

- de opbouw van het woongebied; 

- het voorzieningenniveau1 

- de (structuur van de) werkgelegenheid. { ••••••• ) 

- optimale ontwikkeling van het natuurlijk milieu; 

- zorg voor de hygiene van het milieu; 
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- zorg voor een harmonische opbouw van de menselijke 

nederzettingen1 

- zorg voor een goede integratie van natuurlijk milieu 

en menselijk nederzettingspatroon". (46) 

Bet Globaal Ecologisch Model 

Bet voorlopig eindpunt van de hiervoor geschetste ontwik.~ 

kelingen die tevens een generalisering inhoudt, is het 

binnen de RPD ontwikkelde Globaal Ecologisch Model. Omdat 

dit model verderop in deze studie nog uitgebreider aan de 

orde zal komen, worden hier slechts enkele hoofdlijnen 

aangegeven om de continuiteit in de ontwikkeling te ver

duidelijken. (47) 

Volgens de opstellers van het GEM is de directe aanleiding 

tot de opzet van het model gelegen in de start van het 

"Werkproces Ruimtelijke Ordening Nederland" (WERON). In 

dit WERON, dat eveneens nog uitgebreider ter sprake zal 

komen, wordt gebruik gemaakt van een systeembenadering. 

Bet ruimtelijk systeem neemt daarbij als planningsobject 

een centrale plaats in. Het is op te vatten als een stel

sel van artefacten en natuurlijk milieu (samen fysieke 

elementen) en aldaar gelocaliseerde activiteiten en func

ties. Verder worden onderscheiden: 

- een sociaal systeem: het systeem van personen en groe

pen en hun onderlinge betrekkingen en verhoudingen 

- een economisch systeem: het systeem van voortbrenging 

en verbruik van goederen en diensten 
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een ecologisch systeem: een beschrijving van de werke

li jkheid in termen van de ecologie (48) 

een besturingssysteem: het stelsel van acties om het 

complex van het sociaal, economisch, ecologisch en ruim

telijk systeem in de gewenste richting te sturen. 

AUIMTEUJK SYSTEEM 

1systeem van artefacten natuur!i Jk m1heu 

en gelocallseerde ac11v1te1ten1 

figuu:r> 9: het WERON-modeZ II. 
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Duidelijk is dat in dit algemene model de "ecologische 

problematiek een vaste plaats heeft gekregen; bet milieu

model uit de Nota Zuid,West Nederland beet voortaan, in 

een aan de systeemleer ontleende terminologie, "ecologisch 

systeem". Volgens de opstellers is bet GEM "een aanzet 

tot een theoretische onderbouwing vanllet ecologisch sy

steem en tot de methodologische uitwerking daarvan. Het 

bescbrijft de wisselwerking tussen samenleving en natuur

lijk milieu. In eerste instantie gaat bet daarbij om het 

aangeven van functionele verbanden en de ruimtelijke neer

s lag daarvan. (49) In tweede instantie wordt gezocbt naar 

mogelijkheden de ontwikkeling van deze functionele ver

banden te besturen met bebulp van de ruimtelijke proces

planning". (50) 

In de wisselwerking tussen samenleving en natuurlijk.mi

lieu warden in het GEM twee boofdrelaties onderscheiden. 

E~n heeft betrekking op de bevrediging van beboeften door 

eigenscbappen van bet natuurlijk milieu. Een tweede heeft 

betrekking op de negatieve uitwerking van maatschappelijke 

activiteiten op de eigenschappen van bet natuurlijk milieu 

en daarmee op de bevrediging van bepaalde behoeften. (51) 

In schema: 
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,--
1 
I 

kwahte1ten 

figuup 10: het G'lobaa'l Eao'logisah Mode'l. 
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In de GEM-methodiek worden tegen de achtergrond van dit 

algemene interactieschema een viertal stappen onderschei

den: 

- overzicht van functies: de beschrijving van de functies 

van het natuurlijk milieu voor de samenleving; 

- ecologische evaluatie: de beschrijving van de eigenschap

pen. van het natuurlijk milieu met betrekking tot de ver

vulling van functies; 

- ecologische interactie-analyse: de beschrijving van de 

bedreiging van de functievervulling door neveneffecten 

van maatschappelijke activiteiten; 

- maatschappelijke evaluatie en conflictanalyse: de be

schrijving van de belangengroepen en -conflicten ten 

aanzien van de functievervulling. (52) 

In schema zien de opeenvolgende stappen er als volgt uit: 

01/ERZICHT FUNCT!ES 

ECOlOGISCHE E\/AlUATIE 

... ....._ed __ _ ( , \ 

•/ I y._./ 
I 
I 

\_ 

~ 

ECOLQGISCHE 

!NTERACTIEANALYSE 

MAATSCHAPPELIJKE 

EVALUAT!E 
EN CONFLICTANAlYSE 

figuuro 11: viero stappen in de GEM-methodiek. 
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Opvallend is wel dat, waar het GEM uitgaat van de relatie 

tussen samenleving en natuurlijk milieu, wel wordt verwe

zen naar het sociaal, ruimtelijk en besturingssysteem, 

maar het economisch systeem in het verhaal niet voorkomt, 

Toch hebben veel van de gecatalogiseerde milieuvijandige 

activiteiten alles met dit systeem en de dwangmatige pro

cessen die zicb in dit systeem afspelen, te roaken. Ook in 

positieve zin kunnen veel milieufuncties slechts via bet 

economiscb systeem beboeften bevredigen. In boofdstuk V 

zal uitgebreider op deze kritiekpunten warden teruggeko

men, waarbij zal blijken dat de kritiek eerder betrekking 

heeft op wat er niet in bet GEM dan op wat er in het GEM 

wel in de analyse wordt betrokken. (53) 

volgens het jaarverslag 1972 van de RPD kan het hiervoor 

beschreven rapport "De ontwikkeling van Zuid-West Neder,,,. 

land" worden gezien als een eerste paging te komen tot 

een coordinatie van doelstellingen van verscbillende be

leidsterreinen en tot een bebandeling van dit gecoordi

neerde pakket als een geheel in bet planningsproces". (38) 

Ruimteljke ordening wordt daarbij gedefinieerd als "bet 

zoeken naar en bet tot stand brengen van de best denkbare 

wederkerige aanpassing van ruimte en samenleving zulks 

ter wille van die samenleving". (54) Daarbij wordt onder 

meer in navolging van de Commissie De Wolff de planning 

gezien als beleidsvoorbereiding: "Gesteld kan worden, dat 

binnen de ruirotelijke ordening planning en beleid op el-
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kaar aansluiten, in die zin, dat de planning wordt gevormd 

door het zoeken naar genoemde aanpassing, en het beleid 

is gericht op het tot stand brengen daarvan". (55) 

Daarbij zal de ruimtelijke planning zich volgens dit jaar

verslag in de eerste plaats moeten richten op die tekort

,komingen in de ruimtelijke structuur die als knelpunten 

in de ontwikkeling van de samenleving worden gevoeld. 

Evenals in de ons omringende landen hebben zich in de af

gelopen decennia een aantal plansoorten ontwikkeld, waar

bij de planning op deze onderscheiden terreinen (econo

misch, ruimtelijk en sociaal-cultureel) eigen wegen heeft 

gevolgd. Nu de laatste jaren de noodzakelijkheid is er

kend "om het gehele maatschappelijk proces bij de planning 

te betrekken" ( ••• ) zullen "bij het toepassen van planning 

op een of enkele terreinen afzonderlijk, moeilijkheden 

kunnen ontstaan in het niet-planmatig benaderde terrein 

van de samenleving en tussen de onafhankelijk van elkaar 

geplande terreinen". (56) Bij de integratie van de drie 

onderscheiden planningstypen doet zich wat betreft de 

ruimtelijke planning een extra moeilijkheid voor, omdat 

dit planningsveld niet zozeer wordt gekenmerkt door het 

hebben van eigen doelstellingen als wel door het behandel

de object, de ruimte. Met andere woorden "de doeleinden 

van de ruimtelijke ordening vloeien voort uit maatschap

peU jke doeleinden" zoals die binnen de ruimtelijke plan

ning moeten worden gecoordineerd voorzover deze doelstel

lingen ruimtelijke implicaties hebben c.q. door de ruim

telijke ontwikkeling op hun beurt worden beinvloed. {57) 

Na deze inleiding waarin de Nota ZWN als prototype voor een 
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nieuwe benadering wordt geafficheerd, gaat het jaarverslag 

diaper in op een aantal planningsconcepties zoals die in 

de direct voorafgaande periode op een meer theoretisch ni

veau zijn ontwikkeld. 

Daarbij wordt aansluitend op ontwikkelingen in de Angel

saksische gebieden expliciet gekozen voor een vorm van 

procesplanning, waarbij de nadruk niet langer ligt op de 

te bereiken eindtoestand maar op het begeleiden van het 

proces zelf. (58) 

In de Nederlandse situatie is vooral aansluiting gezocht 

bij de systeembenadering om de onvolkomenheden van de 

Tweede Nota Ruimtelijke Ordening in de methodiek te onder

vangen. "De ontwikkelingen gaan (dan ook) in de richting 

van een verdergaande systematisering, die uitmondt in een 

permanent, systematisch werkproces, dat de naam WERON 

(Werkproces Ruimtelijke Ordening Nederland) heeft gekre

gen". (59) 

Het WERON model, dat nog steeds verder wordt uitgewerkt, 

moet dan ook worden gezien als de nieuwe methodische basis 

voor de ruimtelijke ordening en planning in Nederland zo

als die daarna is vastgelegd in de Orienterings Nota (3e 

Nota RO) en de diverse vervolgnota's, waarvan er een aan

tal in de vorige paragrafen reeds ter sprake kwamen. 

Op deze plaats pakken we de draad op bij de schematische 

voorstelling van dit integraal plannings-systeem zoals 

weergegeven in de Orienterings Nota: (60) 
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In dit schema zijn de modellen uit de Nota Zuid-West Ne

derland moeilijk terug te vinden, schijnbaar is er sprake 

van een discontinuiteit in de ontwikkeling. In de publi

catie "planningsmethodiek" van de RPD echter, die twee 

jaar later verscheen, is de continuiteit hersteld. In dit 

rapport wordt het schema, dat reeds in de vorige para

graaf werd weergegeven, gehanteerd. Daarin zijn de model

len uit de Neta Zuid-West 

Nederland w~l als even 

zovele systemen terug te 

vinden, afgezien van het 

bestttringssysteem. De 

opstellers tekenen bij 

de omschrijving van de 

verschillende onderschei

den systemen aan, dat de

ze strikt genomen geen 

afzonderlijke systemen 

zijn, die dan wel onder-

linge relaties hebben, 

Csysteem van al"'tri•i:t<l'n. 
natuurlljk milieu •n 

9•loca-11ffe>i""cte ac1!v1te-1tton) 

maar·aspectbenaderingen van het zelfde systeem, namelijk 

de werkelijkheid. De verschillende systemen zijn volgens 

hen het resultaat van het door een bepaalde bril bekijken 

van de werkelijkheid. (61) Bij de behandeling van de Nota 

ZWN werd reeds aangegeven dat de daarin gehanteerde JllOdel

len verwezen naar bestaande wetenschappelijke'disciplines 

(sociologie, economie en ecologie). Ook op dit punt is de 

continuiteit in de ontwikkeling duidelijk. (62) 

De vraag is natuurlijk wel of een indeling van de werke-
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lijkheid volgens gangbare disciplines de meest adequate 

afbeelding van die werkelijkheid oplevert. In een volgend 

hoofdstuk zal dieper op deze vraag warden ingegaan mede 

aan de hand van een kritiek van Launspach op dit model, 

waarin deze vraag als belangrijk aanknopingspunt fungeert. 

(63) 

Duidelijk is nu al wel, dat met dit schema geprobeerd 

wordt aansluiting te vinden bij ontwikkelingen die buiten 

het terrein van de ruimtelijke planning gaande zijn om 

het verwijt te ontzenuwen, dat de ruimtelijke planning 

zich zou gaan bewegen op terreinen die in wezen buiten 

haar competentie vallen. In dat licht moet ook de nadruk, 

die in het rapport "planningsmethodiek" voortdurend ge

legd wordt op het centraal staan van het ruimtelijk sy

steem, warden begrepen. Deze nadruk maakt, volgens de op

st~llers een gedetailleerde beschrijving van het sociale, 

economische en ecologische systeem overbodig. Alleen die 

onderdelen zijn ~elangrijk die: 

"- nodig zijn orn de ontwikkelingen van het ruimtelijk 

systeem te begrijpen en te beschrijven 

- nodig zijn om het ruimtelijk systeem in de gewenste 

richting te sturen 

- waarvoor onderdelen van het ruimtelijk systeem nodig 

zijn voor sturing in de gewenste richting" o (64) 

Een probleem blijft wel, dat het meer inductieve facet

begrip zoals door de commissie De Wolff omschreven als 

verzameling van een aantal onderlinge verwante verschijn

selen uit verschillende sectoren, en het meer deductieve 

aspect-'begrip, gehanteerd in "planningsmethodiek", niet 
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volledig op elkaar aansluiten. De opstellers tekenen bij 

het meer uitgewerkte schema, dat hierna aan de orde zal 

komen, dan ook aan, dat het schema is bedoeld om ruimte

lijke planning te bedrijven en niet moet worden opgevat 

als een poging tot systematisering van beleidsterreinen. 

(65) Ondertussen is die aansluiting in de praktijk wel 

tot stand gebracht door de arbeidsdeling tussen Sociaal 

en Cultureel Planbureau, Centraal Plan Bureau, Rijks Pla

nologische Dienst en Wetenschappelijke Raad voor het Re

geringsbeleid. Alleen de positie van de "ecologische 

planning" is nog steeds onduidelijk. Sommigen voelen het 

meest voor verzelfstandiging hiervan onder de vleugels 

van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene, 

anderen vinden dat de '!ecologische planning" een integraal 

bestanddeel van de ruimtelijke planning moet blijven uit

maken. (66) Methodisch zijn voor het eerste alternatief 

goede argumenten aan te voeren, praktisch is de oprichting 

van nog een nieuw bureau geen sinecure. Dat het,aspectbe

grip in het WERON, mits iets anders opgevat en verder uit

gewerkt, een goede ingang biedt voor een paging het we~ke

lijkheidsgehal te van het model op te voeren zal in hoofd

stuk IV aannemelijk worden gemaakt. (67) 

Na het slaan van deze brug naar buiten komen de opstellers 

van het rapport terug op het eerder in de Orienteringsno

ta weergegeven model voor de verdere uitwerking van het 

globale schema. De indeling van het ruimtelijk systeem 

zelf is in het nieuwe uitgewerkte schema nagenoeg hetzelf

de gebleven, maar de relatie met de andere systemen loopt 

nu in de pas met de indeling zoals die in de planning in 
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Nederland gangbaar is. 

De verschillende systemen zijn onderverdeeld in as

pectsystemen en subsystemen, terwijl bij de onderscheiden 

systemen tevens de relevante grootheden zijn opgesomd. Bij 

het sociaal, economisch en ecologisch systeem gaat het 

daarbij om elementen en processen, bij de subsystemen van 

het ruimtelijke systeem worden onderscheiden (68): 

- fysieke elementen 

- (gelocaliseerde) activiteiten 

- processen m.b.t. elementen of activiteiten 

Bij het natuurlijk milieu en het laadschapsbeeld en stads

beeld (aspectsystemen van het ruimtel;jk systeem) is spra

ke van functies. 

De geografische plaats en de oppervlakte die activiteiten 

of elementen innemen komen in het schema niet expliciet 

aan de orde. Deze worden bij ieder onderscheiden element 

en ook bij vele activiteiten afzonderlijk in de beschouw

ing betrokken. Het schema is op de volgende bladzijde 

weergegeven. Bij dit uitgewerkte schema moeten volgens 

de opstellers onder meer de volgende opmerkingen wor-

den gemaakt (70): 
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- Het demografisch systeem {bevolkingssamenstelling en 

-ontwikkeling) is opgenomen in het sociaal systeem en 

is daarin een susbsysteem; 

- ook de opstellers van "planningsmethodiek" vinden de 

·plaats van het ecologisch systeem voor discussie vat

naar. Alternatieven: ecologisch systeem in ruimtelijk 

systeem of ruimtelijk systeem in ecologisch systeem op-

nemen; 

- het besturingssysteem heeft alleen betrekking op dat 

deel van het totale besturingssysteem, dat in handen 

is van de overheid; 

- de doelstellingen uit het besturingssysteem zijn ont

leend aan het sociaal-(cultureel) systeem (normen en 

waarden). Het zijn die doelstellingen die door de over

heid gehonoreerd worden; 

- het instrumentarium dient om de ontwikkelingen in de ge

wenste richting te sturen (doelstellingen). Het zal 

meestal op de processen aangrijpen (procesplanning); 

- de onderlinge relatie in het totale systeem kan zijn: 

elkaar uitsluiten, elkaar hinderen en elkaar stimuleren; 

- ruimtelijke schaal en tijdschaal zijn in het schema nog 

niet goed uitgewerkt; 

- het onderscheid tussen fysieke elementen en activiteiten 

heeft een belangrijke operationele waarde. De instrumen

ten en doelstellingen kunnen daardoor zowel betrekking 

hebben op de ruimtelijke structuur zelf als op het ge

bruik daarvan; 

- het schema geeft de huidige (1975) stand van denken 

weer. Bij nadere uitwerking van onderdelen vindt verdere 
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ontwikkeling plaats en kunnen wijzigingen optreden. 

Aansluitend op de laatste kanttekening van de opstellers 

kan in deze studie verwezen worden naar de laatste vier 

hoofdstukken waarin een aantal wijzigingen in WERON en 

GEM zullen worden voorgesteld, uitgewerkt en toegepast op 

het gebied van sectorale en territoriale planologie en 

planning. 

Eerst moet echter in het volgende hoofdstuk iets van de 

basis worden blootgelegd, die de mogelijkheid heeft gebo

den dergelijke perspectieven te ontvouwen. 
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5. Noten 

1. Gevleugelde woorden van burgemeester Thomassen naar aanlei
ding van de kwestie Moerdijk, Welvaart, Welzijn? project-
groep Moerdijk. Delft 1969. · 

2. Dit is ook nadien een dankbaar thema gebleven, vergelijk on
der meer PLAN 5-1976 die geheel aan dit thema was gewijd en 
een kritiek hierop van P. van Hoogstraten in PLAN 5-1977, 
pp. 5-12. 

3. Bij de installatie van de RARO op 5 oktober 1965 zei de 
toemalige minister van volkshuisvesting en ruimtelijke orde
ning o.m.: 
"Enerzijds zal de raad de regering kunnen informeren over 
wat er in de Nederlandse samenleving aan denkbeelden leeft 
over de hoofdlijnen en beginselen, die voor de ruimtelijke 
ordening van algemeen belang zijn. Anderzijds kan hij een 
klankbodem zijn voor de inzichten van de regering, die ten 
grondslag liggen aan haar ruimtelijk beleid". geciteerd in 
de nota "Algemene informatie" van de RARO. 's-Gravenhage 
1974, p.1. 
Vergelijk ook de artikelen 54 t/m 57 van de Wet op de Ruim
telijke Ordening, in werking getreden op 1 augustus 1965. 

4. Advies inzake inspraak bij de bepaling van nationale bestem
mingen, RARO advies dd. 10-3-'70. 

5. In de regeringsnota over de openbaarheid bij de voorberei
ding van het ruimtelijk beleid, dd. 19 december 1972, werd 
ingegaan op het hiervoor (noot 4) genoemde advies, een ad
vies van de RARO over het betrekken van de bevolking bij de 
vorming van het ruimtelijk beleid en een advies over de 
openbaarheid bij de voorbereiding van het regeringsbeleid 
inzake de ruimtelijke ordening (uitwerking van het rapport 
van de commissie-Biesheuvel voor de RO). 
In het verlengde daarvan werd de procedure van een Planolo
gische Kern Beslissing uiteengezet. RARO, algemene informa
tie. T.a.p. pp. 12, 9 en 10. 
De hier gegeven samenvatting van de PKB-procedure is een 
iets aangepaste weergave (opneming structuurschetsen) van 
het overzicht in de Voorlichtingsbrochure t.b.v. de in
spraakprocedure rand het Aanvullend Structuurschema Elektri
citeits-Voorziening (ASEV). 's-Gravenhage 1977. 

6. De RPC is een ambtelijke commissie waarin hoge ambtenaren 
van de verschillende betrokken ministeries zitting hebben, 
het secretariaat berust bij de Rijks Planologische Oienst 
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(RPD). Onder de verantwoordelijkheid van deze commissie 
verscheen o.m. het in dit hoofdstuk te behandelen rapport 
over Zuid-West Nederland. Wet Ruimtelijke Ordening art. 51. 

7. De Raad voor de Ruimtelijke Ordening is een onderraad van 
de ministerraad belast met de coordinatie van het ruimtelijk 
beleid. WRO. toelichting art. 3. 

8. Voor de schriftelijke reacties is de termijn doorgaans drie 
maanden, daarna kunnen tot aan de hoorzittingen en vooral op 
de hoorzittingen toelichtingen en aanvullingen worden gege
ven op reeds ingediende schriftelijke reacties. Voorlich
tingsbrochure ASEV, blz. 30/31. 

9. Overigens is in de praktijk het verschil volgens de oriente
ringsnota niet altijd scherp aan te geven. "In het algemeen 
kan gesteld worden, dat structuurschetsen betrekking hebben 
op algemene ruimtelijke ontwikkelingen, die de rijksoverheid 
in een bepaalde richting wenst te beinvloeden. ( ••. ) Over 
structuurschema's wordt daarentegen gesproken, wanneer de 
nadruk valt op de eigen uitvoerende taak van het rijk in 
een bepaalde beleidssector.( ••. ) 
Orienteringsnota Ruimtelijke Ordening. 's-Gravenhage 1974, 
p. 94. 

10. Provinciaal Opbouworgaan Stichting Zeeland, Inspraak een 
verken.ning. Ui tgebracht als Bulletin 20, Middelburg 1978, 
p.9. 

11. Zie ook hoofdstuk III van deze studie. 
12. Vgl. o.m. verklaring Energie Kommittee Zeeland n.a.v. het 

Structuurschema Electriciteits Voorziening (SEV} dd. 8 sep
tember 1975 en verklaririg NVV-Zeeland n.a.v. SEV dd. 28 
augustus 1975. Deze eis is n.a.v. het ASEV opnieuw naar vo
ren gebracht in 1977 door deze en andere groepen. 

13. vgl. J. Goedman, De belangen achter olie en kernenergie op
genomen in PLAN 12-1975, p.26: "selffullfilling prophecy ?" 

14. Stichting Zeeland, Inspraak, een verkenning, t.a.p. p.8. 
15. Naar aanleiding van de scepsis op dit punt o.a. geuit door 

de begeleidende instellingen wordt gewerkt aan een verder
gaande formalisering van de procedure en opneming daarvan 
in een wijziging van de WRO. De voorwaarden waaraan in
spraakprocedures in de toekomst zullen moeten gaan voldoen 
hebben o.m. betrekking op de volgende aspecten: 
- welke informatietechnieken en inspraakmethoden zullen wor

den toegepast en door wie en onder wiens verantwoordelijk
heid? 
hoe zal de tijdsfasering van de inspraakprocedure in zijn 
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verschillende onderdelen zijn en hoe vindt de inpassing 
in het proces van planvorming plaats? 

- op welke wijze zullen de inspraakresultaten en de "uit
spraak over de inspraak" in de besluitvorming warden ver
werkt, met andere woorden: 
hoe wordt een verantwoording gegeven van dat wat met de 
inspraakresultaten is gedaan? 

Aldus de Stichting Zeeland in haar brochure. t.a.p. p. 10 
e.v. 

16. Wiardi-Beckman Stichting, Ruimtelijk beleid in Nederland. 
Amsterdam 1973, pp. 105 e.v. 

17. Voor deze samenvatting is gebruik gemaakt van een verzamel
map "Planning in Nederland" van de sociologie-faculteit 
van de RU-Utrecht. De paginanummering in de volgende noten 
verwijst naar deze map tenzij anders vermeld. (geldt tot 
noot 22) 

18. T.a.p. p.8 en 200. 
19. T.a.p. p. 200 
20. T.a.p. p. 201 
21. T.a.p. p. 202 
22. T.a.p. p. 202. 
23. Studierapport 5. Algemeen Ruimtelijk Planningskader, deel 

1.: Planningsmethodiek, Rijks Planologische Dienst. 's-Gra
venhage 1975, p.26a. 

24. T.a.p. p. 30. 
25. T.a.p. p. 31. 
26. T.a.p. bijlage II. 
27. Orienteringsnota RO, t.a.p. p. 72. 
28. vervalt. 
29. In deze algemene omschrijvingen is het ecologisch facet on

dergebracht bij het ruimtelijk facet; Bij de commissie de 
Wolff is er sprake van een opsplitsing: milieuhygiene bij 
RO en milieu bij Wetenschap en technologie, vgl. noot 18. 
Ook later zal hierop nog worden teruggekomen. 

30. Een eerste kritiek in deze richting n.a.v. het SEV werd ge
geven in: J.Goedman, Bet Nederlandse volk op de elektrische 
steel?, t.a.p. pp. 15 en 16·en: De belangen achter olie en 
kernenergie, t.a.p. pp. 21 - 24. 

31. De planningsfasen in dit schema stemmen globaal overeen met 
de eerste 5 door de commissie Wolff onderscheiden plannings
fasen wanneer men aanneemt dat van begin af aan met beleids
al terna tieven wordt gewerkt (bij Cie-Wolff "fase" 6). 

32. Vgl. ook J. Goedman: De belangen etc.,t.a.p. p. 23. 
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33. De belangrijkste invloed is uiteraard terug te vinden in 
het milieu-model van de nota ZWN maar ook in het sociaal
cul tureel (arbeidsmarkt-aspecten) en economisch model (ne
ven-effecten) is deze invloed terug· te vinden. 

34. Contact-Commissie voor Natuur- en Landschapsbescherming. De 
kleuren van Zuid-West Nederland. Amsterdam 1972, p. A/3. 

35. Door enkele meer zijdelings bij de werkzaamheden betrokken 
onderzoekers, waaronder de schrijver van deze studie, wer
den reeds in een vroeg stadium bezwaren aangetekend tegen 
deze benaderingswijze en werd een werkwijze bepleit waarin 
de gehele stoffelijke en waardematige samenhang in de ana
lyse zou worden betrokken. Door de andere deelnemers werd 
een dergelijke benaderingswijze vooral als onderzoekstech
nisch te gecompliceerd van de hand gewezen. 

36. Rijks Planologische Commissie, De ontwikkeling van Zuid
West Nederland. 's-Gravenhage 1972, p. 67. vgl. ook het ge
stelde in de inleiding van dezelfde nota: 
"De wijze waarop het begrip "model" in dit kader geinter
preteerd moet worden behoeft enige nadere toelichting. Het 
wordt hier niet gebezigd als relatie-model, zijnde een net
werk van relaties tussen de samenstellende delen van een 
bepaald systeem, met behulp waarvan een vereenvoudigde 
voorstelling van de werkelijkheid kan worden gegeven. In 
deze nota is het begrip "model" slechts gebruikt om daarmee 
aan te geven, dat de drie (hierboven) geschetste uiteenlo
pende benaderingswijzen zich in theorie onafhankelijk van 
elkaar tot uitwerking lenen, uitgaande van het gezichtspunt 
dat men kiest. Het zijn derhalve eerder denkpatronen, "denk
modellen", die betrekking hebben op een stadium, dat aan de 
formulering van relatiemodellen voorafgaat". t.a.p. p.13. 

37. T.a.p. p.67. 
38. Vgl. ook de wijze waarop gedeelten uit de nota ZWN en het 

SEV in "Naar een maatschappelijke planologie en planning" 
zijn geplaatst tegenover stukken van marxistisch georien
teerde ecologen en economen. J. Goedman, t.a.p. pp. 48-61. 

39. Vgl. J. Goedman, Het Nederlandse volk op de elektrische 
stoel?, t.a:p. p. 10. 

40. Het transparant maken van de dominantieverhoudingen tussen 
de verschillende factoren was overigens expliciet genoemde 
doelstelling in de nota ZWN: " ••••• Wanneer men de economi
sche factoren in zijn keuze laat domineren, komt men tot 
andere concepties en andere prioriteiten dan wanneer men de 
sociaal-culturele of de milieu-factoren laat overwegen. 
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De omstandigheid, dat bet domineren van bepaalde factoren 
dikwijls slechts impliciet en soms zelfs onbewust plaats
vindt, maakt de afweging onduidelijk en onbevredigend. Wan
neer men zich daarenboven onvoldoende bewust is van de mini
male eisen, die uit andere categorieen van factoren voort
vloeien, wordt de diskussie vrijwel onmogelijk. Een even
wichtige afweging van de verscbillende factoren maakt het 
in de eerste plaats noodzakelijk dat ieder complex van fac
toren afzonderlijk in voldoende mate wordt doordacht, zowel 
in zijn eigen consequenties als in zijn relaties met de an
dere factoren". 
Nota ZWN, t.a.p. p.13. 

41. T.a.p. p.68. 
42. T.a.p. p.68. 
43. Hun taak zou dan vooral moeten liggen in bet ondersteunen 

van overheid en bedrijfsleven bij hun noodzakelijke pogingen 
"am deze complexe wereld doorzichtiger te maken en bun plan
nen beter te motiveren". 

44. Nota ZWN t.a.p. p.85. 
45. Merk op dat het hierbij vooral om de ruimtelijke integratie 

gaat, waarbij geabstraheerd wordt van andere integraties, 
b.v. ecologiscb/economisch etc. Bet GEM is ook behept met 
deze abstractie. 

46. Nota ZWN, t.a.p. respectievelijk: pp. 74, 82 en 90. 
47. Met name in.hoofdstuk V van deze studie zal bet GEM centraal 

staan. 
48. Volledigheidshalve zij er op gewezen dat speciaal voor dit 

model afwijkende begripsomschrijvingen warden gehanteerd in 
het WERON (de in de tekst weergegeven omschrijving) en in 
het GEM: "Verder warden onderscheiden: ( ••••••• ) het ecolo
gisch systeem, waarin de relaties tussen samenleving en na~ 
tuurlijk milieu worden beschouwd"; Rijks Planologische Dienst, 
studierapport 5, Algemeen Ruimtelijk Planningskader, deel 3b, 
Samenvatting globaal ecologisch model. 's-Gravenhage 1977, 
p.13. In deze aanduiding manifesteert zich iets van de door 
de opstellers zelf aangegeven verwarring in de discussie tus
sen planologen en ecologen, waarop in hoofdstuk V dieper zal 
warden ingegaan. 

49. vgl. noot 45 en 48. 
50. GEM, t.a.p. p. 14. 
51. GEM, t.a.p. p. 18. 
52. GEM, t.a.p. p. 19. 
53. Vooral door slechts een relatie te leggen met de ruimtelijke 

118 



procesplanning treedt reeds bij voorbaat een enorme beper
king op in de desondanks als ecologische planning geaffi
cheerde aanpak. Zie verder hoofdstuk v. 

54. Rijks Planologische Dienst, Jaarverslag 1972, 's-Gravenhage 
1973, p. 10. 

55. De commissie de Wolff verengt het planningsbegrip tot "sys
tematische beleidsvoorbereiding; deze abstractie is noodza
kelijk om verschillende planningssoorten met een begrip te 
kunnen omvatten. 

56. Jaarverslag RPD 1972, t.a.p. p.10. 
57. Jaarverslag RPD 1972, t.a.p. p.11. 
58. T.a.p. p.12. 
59. In het jaarverslag laat men achtereenvolgens op zeer be

knopte wijze de volgende planningssoorten de revue passe
ren : ) pp. 13 e • v. ) : 
- tactical planning 
- structural planning 
- systemic planning 
- action planning 
- advocacy planning. 

60. Orienteringsnota RO, t.a.p. 23. 
61. Studierapport Planningsmethodiek van de RPD; t.a.p. bijlage 

I, p.2. 
62. T.a.p. p.10-12. 
63. J. Launspach, Is procesplanning crisisbezwering? Opgenomen 

in PLAN 10-1976, p.9. 
64. Studierapport Planningsmethodiek van de RPD, t.a.p. bijlage 

I, p. 3. 
65. T.a.p. p.7. 
66. De eerste mening wordt vooral vertolkt door de recent (1977} 

ingestelde Voorlopige Centrale Raad voor de Milieuhygiene, 
de tweede (uiteraard) door de meeste planologische instel
lingen, die een steeds verdergaande "uitkleding" van de 
ruimtelijke planning met lede ogen aanzien. 

67. Het gaat er daarhij vooral om ook voor de andere vormen van 
facetplanning na te gaan hoe de verschillende plansoorten 
de desbetreffende facetplanning mede determineren. Zie ver
der hoofdstuk IV van deze studie. 

68. Studierapport Planningsmethodiek van de RPD, t.a.p. bijlage 
I, p. 3-4. 

69. T.a.p. schema 4. 
70. T.a.p. pp. 4 - 7. 
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"De filosofen hebben de wereld sleehts versehillend getnterpreteerd: het 

komt er op aan haar te veranderen". 

Karl Marx (1) 

Hoofdstuk III 
TEGENSTRIJDIGE ONTWIKKELINGEN 
IN DE RIJN'-SCHELDE DELTA 

O. Moerdijk als vertrekpunt voor een zich ontwikkelende 

praktische en theoretische kritiek 

Deze studie vormt de neerslag van een onderzoek naar 

vorm en inhoud van het staatsingrijpen met betrekking tot 

het ruimtelijk facet van bepaalde maatschappelijke ont

wikkelingen in Nederland, vooral naar de daarbij gerezen 

theoretische en technische problemen, de oorzaken daar

van en mogelijke oplossingen voor de gerezen problemen. 

De studie staat in verband met' onderzoekingen, die samen 

met anderen worden verricht, naar de ontwikkelingspatro

nen en -processen in de Rijn-Schelde Delta en die zijn 

toegespitst op het bestuderen van de relatie tussen ener

gievoorziening en regionale ontwikkeling en de rol van 

de staat daarbij. (2) 

De pogingen van de Nederlands overheid, door planning 

enige greep op de tegenstrijdige ontwikkelingen in de 

sector van de elektriciteitsvoorziening en in de regio 

Zuid-West Nederland te krijgen, worden door haar tevens 

geafficheerd als prototypes voor een integrale planning, 

waarbij een betere afstemming tussen verschillende vormen 

van facetplanning en sectorplanning moet worden gewaar-
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borgd. De behoefte aandergelijke vormen van planning doet 

zich het eerste voelen in sectoren en regio's waar de 

ontwikkeling van de productiekrachten ver voortgeschreden 

is. Zover zelfs dat de, onder de bestaande productiever

houdinqen, steeds latent aanweziqe tendens van de verke

ring van deze oroductiekrachten in destructiekrachten bij

zonder manifest wordt. 

Bovendien is de vermaatschappelijking van de productie 

in de sector van de kernenergievoorziening en in de Rijn

Schelde Delta zo ver voortgeschreden dat ook uit dit oog

punt aangepaste vormen van planning ontwikkeld moeten 

worden. (3) Oat daarbij,gezien de op het spel staande be

langen, niet of nauwelijks inspraak van de bevolking mo

gelijk blijkt, werd reeds eerder geconstateerd. (4) 

De studie kan in het verlengde worden geplaatst van een met 

de kwestie Moerdijk gestarte "planning-traditie", die 

vooral gekenmerkt wordt door het streven naar een nauw 

contact tussen planningsubject en actiesubject. (5) Op 

sommige momenten was er in de tien jaar die inmiddels zijn 

verstreken zelfs sprake van een samenvallen van planning

subject en actiesubject met alle complicaties van dien. 

(6) 

Door deze nauwe samenhang ontwikkelde zich aanvankelijk 

een werkwijze die er vooral op gericht was bepaalde con

crete ontwikkelingen, meestal industrievestigingen, in 

een breder sectoraal en territoriaal kader te plaatsen. 

Toen later bieek, dat bij de groepen waarmee werd samen

gewerkt, zoais energiecommitees en vakbonden, ook behoef

te bestond aan analyses die rechtztreeks~op sectorale en 
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territoriale problemen betrekking hadden, betekende dit 

dan ook niet meer dan een accentverschuiving in de werk

zaamheden. 

De door deze praktische vragen na Moerdijk in gang gezet

te ontwikkelingen zijn in dit hoofdstuk, evenals in het 

voriqe, rond vier thema's gegroepeerd 

- de kwestie van de participerende observatie als werk

wijze om, nauw betrokken bij bepaalde praktische ont

wikkelingen, voor in moeilijkheden verkerende groepen 

snel relevante kennis te kunnen bieden; 

- de noodzaak van sectorale en territoriale analyses zo

als vanaf Moerdijk gebleken bij de pogingen de terri

toriale consequenties van bepaalde sectorale ontwikke

lingen aan te geven; 

de kwestie van de verhouding van ecologie en ecoriomie 

als uitdrukking op empirisch niveau van de in de Rijn

Schelde Delta bestaande tegenstrijdigheid tussen eco

logische en economische potenties; 

- de uiteindelijke keuze voor een dialectisch-materialis

tische benadering op grand van een taxatie van de po

tenties in het systeem van kritiek op de politieke eco

nomie van Marx voor het oplossen van de hiervoor weer

gegeven problemen. 

en op vier niveaus geprojecteerd: 

1. praktisch niveau 

2. technisch niveau 

3. empirisch niveau 

4. logisch/filoso-

fisch niveau 

partciperende observatie 

sectorale en territoriale analyses 

verhouding economie/ecologie 

dia,lectisch-materialistische be

nadering 
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1. Participerenae·observatie 

Om welke problemen het gaat met betrekking tot de eventu

ele bouw van kerncentrales in de Delta, bleek nog eens 

duidelijk uit een drietal berichten in de Provinciale 

Zeeuwse Courant van 23 november 1977. Deze berichten ga

ven in hun onderlinge samenhang een aardig beeld van de 

tegenstrijdige ontwikkelingen in dit gebied en van een 

aantal van de hierbij betrokken partijen. 

In de eerste plaats gi~g het om een verslag van een stu

die-bi jeenkomst over de toekomst van de Rijn-Schelde Del

ta, georganiseerd door de Nederlandse Maatschappij voor 

Nijverheid en Handel en het Vlaams E~onomisch Verbond, 

waarboven de kop prijkte: "Ondanks alle bezwaren positief 

over kernenergie in de Rijn-Schelde Delta". Een opzien

barende uitspraak, op deze bijeenkomst gedaan door een 

directeur-generaal van het Ministerie van Economische 

Zak en Drs. s. Miedema. { 7) 

In de tweede plaats was in deze courant, onder de kop: 

"Industriebond NVV tegen kernenergie", een verslag opgeno

men van een persconferentie, waarop de IBNVV haar beleids-

uitgangspunten voor een energiebeleid ontvouwde opgeno

men in een nota "Energie ons een zorg", die daarna als 

discussiestuk naar de achterban zou gaan. Hoofdbestuurder 

A. Schravenmade zei bij deze gelegenheid te hopen dat ge

hele FNV het standpunt van de industriebond zou overne

men. (8) 

In de derde plaats was een weergave opgenomen van belang

rijke punten uit het regeeraccoord tussen CDA en vvo, 
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waarvan de passage O\rer de eventuele toepassing van kern

energie in verband met de twee voorafgaande berichten van 

belang was. Volgens het accoord moet de toekomstige ener

gievoorziening worden veilig gesteld. Daarbij wordt ex

pliciet vermeld dat dit niet alleen geldt voor de klas

sieke energiedragers, maar ook voor de alternatieven, in

clusief kernenergie, (9) 

Dit laatste bericht krijgt iets meer relief wanneer we 

het plaatsen tegenover de afspraken die het CDA op 22 sep

tember 1977 met de PvdA en D66 had gemaakt. Volgens dat 

accoord zou "de regering nieuwe initiatieven nemen ten 

einde een breed opgezette maatschappelijke discussie over 

de toepassing van kernenergie te bevorderen" terwijl te

vens werd aangekondigd dat de rand het Aanvullend Struk

tuurschema Elektriciteits Voorziening (ASEV) lopende 

procedure van een planologische kernbeslissing zou worden 

opgeschort. (10) 

Wanneer dan hieraan nog wordt toegevoegd, dat onderzoekers 

van het Rijn-Schelde Instituut en de Themagroep Planning, 

waaronder de schrijver van deze studie, een belangrijke 

bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van de no

ta van de IBNVV en aan de meningsvorming bij de diverse 

inspraakgroepen in Zeeland en west Brabant rond ditzelfde 

ASEV, dan zal het de lezer wel duidelijk zijn dat het 

grootste deel van de verwerkte data zijn verkregen via 

"participerende observatie11 • (11) 

Oat het bij deze werkwijze moeilijk is een zekere weten• 

schappelijke distantie ten opzichte van de geobserveerde 

ontwikkeling te bewaren, werd reeds in het voorwoord ge-
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signaleerdo Ook in de analyse van Miedema over de toe

komstige ontwikkelingen in de Delta klinkt heel duidelijk 

de achtergrond van de onderzoeker door, waar hij bijvoor

beeld stelde: "Ook de Delta heeft recht op een adequate 

ruimtelijke ordening, op het beperkt houden van de con

gestie, en op een hygienisch verantwoord milieu"g maar 

desondanks van mening was "dat de balans tussen de ver

schillende componenten hier niet dezelfde kan zijn als 

in andere regio's van de lage landen door die bovenregi

onale betekenis van economische activiteiten in de delta". 

(12) 

Later zal op de lezing van Miedema nog uitgebreider wor

den ingegaan. Op deze plaats kan een treffend commentaar 

van de hoofdredacteur van de PZC, twee dagen later ge

plaatst, niet ontbreken: "De nationale overheid spreekt 

(namelijk) met drie, vier verschillende tongen waarbij de 

aard van het gesprokene afhangt van het ministerie, waar 

het geluid vandaan,komt. Een ambtenaar van de Rijks Pla

nologische Dienst bijvoorbeeld legt dikwijls heel andere 

accenten dan een directeur van het Ministerie van Econo

mische Zaken. Soms lijkt het er wel eens op alsof de de

partementen hoekse en kabeljouwse twisten met elkaar 

voeren: economie bestrijdt milieu, ruimtelijke ordening 

is het oneens met landbouw, om maar eens een paar voor

beelden te noemen. Ook Drs. Miedema is de vertolker van 

een subjectief standpunt, namelijk dat van economische 

zaken. En dat zal eerst tot objectief en algemeen aan

vaard regeringsstandpunt moeten worden verheven, wil :zee

land er rekening mee kunnen houden". (13) 
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Kortom tegenstrijdigheden te overt zelfs tot in het 

staatsapparaat toe. Hetzelfde geldt mutatis mutandis ook 

voor de verschillende wetenschappelijke disciplines, be

trokken bij de beleidsvoorbereiding van het overheidsbe

leid met betrekking tot onderscheiden sectoren en facet

ten, en voor de inspraakmogelijkheden. Met name de grate 

verschillen in inspraakmogelijkheden, waar het bijvoor

beeld het ruimtelijk versus het economisch beleid be

treft, warden bijzonder manifest in plannen waarbij een 

onderlinge afstemming van beleidslijnen vanuit verschil

lende facetten en sectoren wordt nagestreefd, zoals bij 

SEV en ASEV. (14) 

Voordat in Nederland,met de bouw van kerncentrales kan 

warden begonnen moet er aan een aantal voorwaarden warden 

voldaan. Het is in verband met dit onderzoek m.n. van be

lang, dat voor het bouwen van dergelijke installaties als 

voorwaarde geldt, dat voor het vestigingsgebied een goed

gekeurd bestemmingsplan van kracht is. Dit bestemmings

plan moet op zijn beur.t weer getoetst warden aan een 

provinciaal streekplan en dit streekplan moet weer passen 

in het ruimtelijk beleid op nationaal niveau, zoals dat 

onder meer tot uiting komt in structuurschema's. Bovendien 

is er bij de vestiging van kerncentrales niet alleen spra

ke van een direct maar ook van een indirect ruimtebeslag 

door de kans op catastrofes. Daarom bestaat er een streven, 

kerncentrales in niet dichtbevolkte gebieden te situeren 

127 



voar zaver aak aan een aantal andere vestigingsplaats

eisen, zaals de aanwezigheid van valdoende kaelwater, kan 

warden valdaan. Tevens maeten dan de planalagische waar

borgen in bijvaarbeeld streekplannen warden geschapen om 

een dergelijke situatie aak vaor de taekomst te handhaven. 

Een van de middelen om dat te bereiken zou een·restrictief 

taewijzingsbeleid in de sector valkshuisvesting kunnen 

zijn. Een uitwerking van deze specifiek planologische as

pecten van de nucleaire electriciteitsopwekking in Neder

land is apgenamen in het Aanvullend Struktuurschema Elek

trici tei tsvaar ziening, waar het Struktuurschema Electri

citeits Vaarziening (SEV) daarin niet voarzag. (15) 

Deze uitwerking had zijn neerslag gevanden in een aan-

tal bevalkingsnormen, die aangaven haeveel inwaners binnen 

een straal van 20 kilameter rond een kerncentrale zouden 

mogen wanen. Op grand van deze normen kwamen Pravinciale 

Staten van Zeeland op 21 oktober 1977 tot de conclusie 

dat de bouw van meer kerncentrales in Zeeland vooralsnog 

moest warden afgewezen. Een historische uitspraak die toen 

aok landelijk opzien baarde enerzijds omdat PS tot dan toe 

in meerderheid een positief standpunt hadden ingenomen en 

anderzijds omdat van de tien aangewezen vestigingsplaatsen 

voor kerncentrales er vier in Zeeland zijn gesitueerd. De 

bovenregionale economische verplichtingen van de Delta 

waarop Miedema doelde, hadden dan ook mede hierop betrek

king en ook zijn opmerkingen dat regionale overheden zich 

van hun verantwoordelijkheden in deze bewust moesten ziin 

waren niet mis te verstaan. (16) 
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Welke invloed de uitspraken van de tien inspraakgroepen in 

Zeeland op deze standpuntbepaling hebben gehad, is altijd 

moeilijk na te gaan, maar dat er van enige beinvloeding 

sprake geweest moet zijn staat wel vast. 

Belangrijk in dit verband is wel, dat de door de ministers 

van Economische zaken en van Volkshuisvesting en Ruimtelij

ke Orden.ing getrokken conclusie, dat "het ASEV waarborgen 

schept om tot een verantwoorde beslissing ten aanzien van 

de mogelijke vestigingsplaatsen te komen", door weinig in

sprekers werd beaamd. (17) 

Zowel insprekers van bestuurlijke zijde als van de kant 

van de bevolking lieten de ministers weten, het een onzin

nige zaak te vinden, dat de kwesties rond kernenergie in 

het algemeen, zoals de opslag van radioactief afval, ver

rijkingsfabrieken en de proliferatie van kernwapens niet 

bij de inspraak over het ASEV konden worden betrokken. De 

roeeste insprekers waren dan ook van mening dat een discus

sie over deze problemen, in het kader van een meer algeme

ne discussieronde, aan die over de planologische aspecten 

vooraf zou moeten gaan. (18} 

Het oorspronkelijke regeeraccord tussen CDA, PvdA en D66 

kwaminderdaadaan deze eisen tegemoet. (19) 

In een artikel, dat in een eerder stadium over deze proble

matiek verscheen, werd de voorspelling uitgesproken dat het 

er op leek "dat de geschiedenis zich herhaalt; het ziet er 

naar uit, dat met dit struktuurschema onder meer afgeleid 

van de Derde Nota Ruimtelijke Ordening, in de praktijk het

zelfde aan de hand is als in 1968 met de kwestie Moerdijk: 

ook voor een progressieve regering zijn er, onder de huidi-
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ge maatschappelijke verhoudingen, kennelijk grenzen aan 

de mogelijkheid mooi klinkende doelstellingen ook daad

werkelijk te realiseren. (20) 

Het feit dat die progressieve regering er nu (eind 1977) 

voorlopig niet komt doet, tegen de achtergrond van het 

voorgaande, het ergste vrezen waar het de druk betreft, 

die in de toekomst ontwikkeld zal worden om ondanks alle 

tegenstand tot de bouw van kerncentrales in de Delta over 

te gaan •. De heer w. Fibbe:had dan ook volkomen gelijk 

toen hij op de reeds genoemde bijeenkomst over de toe

komst van de Rijn-Schelde Delta dit gespreksthema ouder

wets maar nog altijd bijzonder actueel noemde. (21) 

De conclusie van Wegenwijs in reactie op de uitspraken 

van o.a. Miedema dat "acties zijn en blijven geboden 

( ••• ) om de ontwikkeling die Zeeland en de Zeeuwen boven 

het hoofd hangt te keren ten gunste van een toekomst waarin 

rekening wordt gehouden met de belangen van de Zeeuwse 

en de Nederlandse bevolking" lijkt dan ook alleszins ge

wettigd. (22) 

2. De rtoodzaak van sectorale en territoralA analyses in 

de planologische practijk 

Op grond van de geschetste analogie tussen de vestiging 

van een petro-chemisch complex aan de Moerdijk en de ves

tiging van een nucleair complex in het Sloe werd de nood

zaak bepleie van een diepgaand onderzoek naar de relatie 

tussen ruimtelijke, tijdelijke, economische planning en 

de energievoorziening. 

De noodzaak van een dergelijk onderzoek werd vooral ge-
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motiveerd met de uit het Struktuurschama Elektriciteits 

Voorziening (SEV) naar voren komende problematische ver

houding tussen ruimtelijke planning en economische plan

ning door de staat, inclusief de op deze beleidsterreinen 

al dan niet geboden inspraakmogelijkheden. Te verwachten 

was dat, als gevolg van deze problematische verhouding, 

de tegenstrijdigheden zich zouden toespitsen bij het ver

schijnen van het Aanvullende Structuurschema Elektrici

teits Voorziening (ASEV) en de daarbij gehanteerde in

spraakprocedures / zoals hiervoor beknopt werd weergegeven. 

Voor een dergelijk onderzoek werd de volgende probleem

stelling geformuleerd: "Een historische analyse van de 

energievoorziening als basis van het maatschappelijk pro

ductieproces in zijn dialectische verhouding tot de na

tuur, onder invloed van de strijd tussen arbeid en kapi

taal en last but not least een historische analyse van 

de rol van de staat, die in deze ontwikkeling een zeer 

belangrijke rol heeft gespeeld en nog speelt". (23) 

van dit onderzoek, dat zoals vermeld, samen met andere 

onderzoekers nog wordt voortgezet, verscheen ook reeds 

een voorlopig verslag. (24) 

Onder de kop "De belangen achter olie en kernenergie" 

wordt een schets gegeven van een aantal sectorale ontwik

kelingen, die in hoge mate bepalend zijn geweest, respec

tievelijk dreigen te worden, voor de territoriale ontwik

kelingen in de Rijn-Schelde Delta. 

Het gaat daarbij met name om ontwikkelingen in de olie-

en nucleaire sector. Omdat deze sectoren verregaand zijn 

geinternationaliseerd, dat wil zeggen letterlijk de wereld 
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omspannen, was het noodzakelijk de productieketens van 

olie en kernenergie op verschillende niveaus te analy-

seren. 

Bij de analyse van de olie- en nucleair.e productieketen 

ward de materiestroom als uitgangspunt genomen en in zijn 

meest eenvoudige vorm onderverdeeld in drie schakels: 

- exploitatie, (transformatie natuurstof-grondstof) 

- productie, ( trans forma tie grondstof (fen) -product) 

- consumptie, (transformatie product-afval} 

waartussen transport plaats vindt en waarbij deze stof

felijke relaties op hun beurt warden gestuurd door het 

management. Dit heeft het onttrekken van meerwaarde aan 

dit proces als doel en hanteert de reeds gerealiseerde 

meerwaarde, winst, als middel tot dat doel. (25) 

Daze aanpak werd gehanteerd mede naar aanleid!ng van een 

reeds bij het Pechney onderzoek verwerkt artikel van de 

Engelse econoorn Allan Coddington. "De economie van de 

ecologie". Hij gaf aan, dat de "traditionele" economie 

in haar beschrijving van het maatschappelijk stofwisse

lingsproces de relatie daarvan met het milieu buiten 

beschouwing laat. Volgens hem is dit de belangrijkste 

oorzaak van het feit, dat de economische en de ecologi

sche benadering van de werkelijkheid niet op elkaar aan

slui ten. De door Coddington op basis van deze conclusies 

geformuleerde begrippen ender- en overontwikkeling namen 

in bet onderzoek dan ook een belangrijke plaats in zoals 

blijkt uit de in dit artikel getrokken voorlopige con

clusies ten aanzien van de effecten van deze sectorale 

ontwikkelingen op de betrokken regio's. (26) 
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Conclusies ten aanzien van de olie-productieketen ge

trokken, worden als volgt omschreven (verkort): 

1. Er is globaal duidelijk sprake van scherpe tegenstel

lingen. Deze kunnen gedekt warden met de begrippen 

over- en onderontwikkeling: west-Europa ten opzichte 

van het Midden-Costen. (27) 

2. Binnen deze structuur is een ongelijkmatige ontwikke

ling te constateren, zowel in de onderontwikkelde als 

in de overontwikkelde gebieden. In de Rijn-Schelde 

Delta, die in zijn totaliteit als een overontwikkeld 

gebied kan warden beschouwd, was lange tijd sprake 

van een ongelijkmatige ontwikkeling, wanneer we de po

sitie van Zeeland ten opzichte van Rijnmond en Ant

werpen beschouwen. Met de pogingen deze ongelijkmatige 

ontwikkelingen glad te strijken, ontwikkelt de tegen

stelling zich op een hoger niveau, bijvoorbeeld het 

(nieuwe) Westen van Nederland ten opzichte van het Noor

den, terwijl Nederland in zijn totaliteit als o~e~nt-

wikkeld meet warden gezien. (28) 

3. Het oliekapitaal verliest steeds meer het beheer over 

het exploitatie-deel van de productieketen (de olie

winning) aan de olie-producerende landen (OPEC). Het 

oliekapitaal probeert dit verlies te compenseren door 

haar actieterrein uit te breiden tot de totale ener

giesector. In hoeverre zij in dit streven, met name 

bij de ontwikkeling en toepassing van kernenergie, 

reeds geslaagd is, is nag niet helemaal duidelijk. (29) 

De conclusies ten aanzien van de nucleaire productie

keten luiden (verkort) als volgt: 
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1. De tegenstellingen binnen en tussen de over- en onder

ontwikkelde regio's zullen bij de toepassing van kern

energie tot oncontroleerbare proporties uitgroeien. (30) 

2. De situatie ook binnen de overontwikkelde regio's zal 

steeds ongunstiger worden, wanneer deze ontwikkeling 

zich doorzet, door het kwalitatieve verschil in effecten 

voor milieu en toekomstige generaties vergeleken met 

andere productieprocessen. (31) 

3. De koppeling tussen civiele en militaire productie is 

weliswaar altijd aanwezig, maar heeft hier, bij de 

toepassing van kernenergie, een kwalitatief ander karak

ter door de mogelijk apocalyptische gevolgen. (32) 

Op grond van deze inzichten en een terugkoppeling daarvan 

op bepaalde gedeelten van overheidsnota's over de sector 

van· de electriciteitsvoorziening en bet gebied Zuid-West 

Nederland was het mogelijk een aantal voorlopige antwoor

den op eerder gestelde vragen te geven. 

Het eerste artikel besloot met de vraagstelling: 

"Tegelijk met bet feit dat de staat door de vermaatschap

pelijking van het productieproces steeds meer gedwongen 

wordt in de richting van een in~egrale planning, komt de 

vraag naar voren waarom er wel planologische maar geen 

economische kernbeslissingen bestaan. Waarom is er inzake 

het ruimtelijk beleid een hele serie inspraakmogelijkheden, 

van bestemmingsplan tot aan Orienterings Nota, en waarom 

bestaan onder de huidige maatschappelijke verhoudingen die 

134 



mogelijkheden niet op economisch gebied, of worden pogin

gen daartoe stelselmatig tegengewerkt? Het stellen van 

deze vragen benadrukt nogmaals de noodzaak van onderzoek 

in deze richting. Met andere woorden: welke taak heeft de 

staat onder de huidige maatschappelijke verhoudingen en 

hoe komt het dat de handen ineengeslagen moeten warden, 

.terwijl het toch zo goed voldeed om de linker (ruimtelij~ 

ke) hand niet te laten weten wat de rechter (economische} 

hand doet?" (33) 

De voorlopige conclusies ten aanzien van deze vraagstel

ling luiden: "Met de ontwikkeling van kernenergie spitst 

de belasting van het milie.u zich verder toe. Steeds dui

delijker wordt dat bij een voortgaande ontwikkeling van 

de kapitalistische productiewijze de productiekrach:ten 

verworden tot destructiekrachten. Zeker als we in de be

schouwing betrekken, dat we bij de civiele en militaire 

toepassing van kernenergie te maken hebben met een sia

mese tweeling. Bovendien is de ontwikkeling van kernener

gie niet anders dan met behulp van de staat mogelijk. 

Dit betekent, dat er een steeds grotere verstrengeling 

van kapitaalsbelangen en staatsbelangen zal optreden. 

Tegen deze achtergrond is het duidelijk, dat voor een 

dergelijke ontwikkeling geintegreerde vormen van planning 

moeten worden gecreeerd, waarbij de staat een belangrijke 

rol speelt. Dat daarbij geen inspraak van de bevolking 

mogelijk blijkt is niet verwonderlijk. Op grond van de 

toenemende oppositie juist tegen deze ontwikkelingen, is 

de staat echter gedwongen inspraak op ondergeschikte 

punten toe te staan, om daardoor deze oppositie te verde-
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len en wind uit de zeilen te nemen". {34) 

3. Naar een maatschappelijke economie en ecologie 

De discussie over de relatie tussen economie en ecologie 

binnen de projectgroep Rijn-Schelde Delta was voor enkele 

leden aanleiding om te proberen op deze problematiek 

theoretisch en technisch vat te krijgen via de methoden 

van de welvaarts-economie waarbij niet via het marktmecha

nisme gereguleerde processen worden beschouwd als "exter

ne effecten". De me.thode is er op gericht te trachten de

ze externe effecten alsnog intern te maken door deze een 

prijskarakter te, geven. Verschillende pogingen in deze 

ri.chting ondernomen zijn echter mislukt, zo ook de studie 

van Van der Ham en Wardenaar waar hierboven op gedoe~d 

werd. (35) 

Andere leden van de projectgroep RSD hadden daarvoor 

reeds kennis genomen van Mandels "Inleiding in de marxis

tische economie" en daarbij ontdekt dat de daar gevolgde 

benaderingswijze, waarbij het productieproces ook wordt 

opgevat als een stofwisselingsproces met de natuur, veel 

beter aansluit op de in de ecologie gehanteerde inzichten, 

dan de benaderingswijze van de verschillende stromingen 

in de officiele economie. 

Op dat moment waren zij echter niet in staat deze in

zichten ook toe te passen te meer daar deze potentie in 

de "marxistische" economie wel van begin af aan aanwezig 

is geweest, maar door historische omstandigheden nooit 

verder is gekomen dan enige aanzetten. (36) 
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Mede door de confrontatie met de onmacht van de officiele 

economie om deze relaties op een inzichtelijke wijze bloot 

te leggen werd in RSI verband deze studie voortgezet met 

behulp van de aanzetten zoals die in de marxistische eco

nomie werden geformuleerd. De voorlopige resultaten van 

deze studie vormen een belangrijke basis voor de theore

tische en technische uitwerking van de in deze studie cen

traal staande kritiek op de pogingen door planologie 

en planning enige greep te krijgen, op de problemen van 

overontwikkeling in bepaalde regio's en sectoren. 

Met name het hiervoor binnen de Rijks Planologische Dienst 

ontwikkelde Globaal Ecologisch Model zal daarbij voor

werp zijn van kritiek 0 Daarbij zal de nadruk niet zo zeer 

liggen op wat in deze nota vermeld staat, maar eerder op 

wat er niet in staat of in ieder geval onduidelijk. Het 

verband tussen de reeds gesignaleerde tendens dat produc

tiekrachten verworden tot destructiekrachten, de toene

mende vermaatschappelijking van de productie en de daar

aan al dan niet aangepaste productieverhoudingen moeten 

expliciet in de beschouwing worden betrokken. 

In de ecologie hanteert men. ·twee verschillende ingangen 

voor analyse_ van het functioneren van eco-systemen, een 

kwantitatieve en een kwalitatieve benadering. Deze bena

deringen hebben betrekking op de bestudering van produc

tie-ecologie en structuur-ecologie. (37) 
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Deze beide benaderingen sluiten aan op studies zoals we 

die uit de marxistische economie kennen: de studie van 

de ontwikkeling van de productiekrachten enerzijds en de 

studie van de ontwikkeling van productieprocessen en 

-patronen anderzijds. (38} 

Deze beide momenten warden op hun beurt bestudeerd in re

latie tot de (maatschappelijke) productieverhoudingen. 

Met name de dialectische relatie tussen het maatschappe

lijk arbeids- en stofwisselingsproces en de maatschappe

li jke verhoudingen waaronder zich dit in tijd en ruimte 

ontwikkelt, is het centrale thema van de marxistische 

economie. Overigens zal in navolging van Boerboom verder 

de term "maatschappelijke economie" gehanteerd worden; 

de exclusieve binding aan ~~n persoon zou ook Marx niet 

erg hebben aangesproken. (39) 

Bet complement van de maatschappelijke economie word~ 

dan gevormd door de maatschappelijke ecologie, die op 

haar beurt de relatie tussen het maatschappelijk arbeids

en stofwisselingsproces en het fysisch-biologisch stof

'jtlisselingsproces moet bestuderen. De maatschappelijke 

planologie ligt in feite in het verlengde van beide we

tenschappelijke probleemcomplexen en zou in deze visie 

belast moeten zijn met de bestudering van het maatschap

pelijk arbeids- en stofwisselingsproces, zowel in rela"." 

tie tot het fysisch-biologisch stofwisselingsproces als 

in relatie tot de maatschappelijke verhoudingen maar dan 

binnen een beperkte tijd-ruimte context. De omvang van 

deze tijd-ruimte context is afhankelijk van de histori

sche mogelijkheden tot het beheersen van natuurlijke en 
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maatschappelijke processen. 

De maatschappelijke planning fenslotte vooronderstelt de

ze beheersbaarheid en zou belast moeten zijn met de bestu

dering van de mogelijke vormgeving van het maatscbappe-

li jke arbeids- en stofwisselingsproces overeenkomstig de 

maatschappelijke behoeften. (40) 

De eenheid die beide laatste momenten samen vormen zou 

men kunnen aanduiden met bet begrip maatschappelijke ekis

tiek, een dialectiscbe wetenschap bij uitstek. 

Ekistiek, als eenbeid van planologie en planning, staat 

in deze studie voor bet complex· van toegepaste- en tecb~ 

niscbe wetenschappen gericbt op het bewoonbaar maken en 

bewoonbaar houden van de bewoonde wereld. (41) 

Voorzover mogelijk vinden bepaalde empirische wetenscbap

pen, zoals ecologie en economie, binnen dit complex bun 

toepassing1 juist op de integratie van techniscb en 

empiriscb inzicbt behoort in een ingenieurs-opleiding de 

nadruk te liggen. In feite bestaat er bij bet streven 

naar een verwetenscbappelijking van een technische weten

scbap waarvan bet begrip ekistiek mede uitdrukking beoogt 

te zijn, een afhankelijkheidsrelatie met de maatschappe

lijke ecologie en economie. Wanneer er echter van deze 

kant geen antwoord komt op de door bepaalde ontwikkelin

gen gegenereerde vragen zien maatschappelijke planologen 

en planners zich genoodzaakt hieraan zelf te werken. 

"Op langere termijn moet wel.geprobeerd worden door sa-
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menwerking deze problemen op te lossen. Voor het ontwik

kelen van perspectieven in theorie en praktijk om dit te 

bewerkstelligen zitten de maatschappelijke planologen en 

planners wel in een {zeer rnoeilijke) sleutelpositie". {42) 

In deze studie worden de hiervoor weergegeven proposities 

verder uitgewerkt zonder de pretentie daarbij nieuwe the

oretische g.ebieden te ontsluiten, maar wel met de bedoe

ling tot een zodanige herorientatie te komen dat de re

sul ta ten daarvan in de toekomst in de maatschappelijke 

praxis hun toepassing kunnen vinden. Dat de noodzaak daar

toe bestaat is hiervoor aan de hand van de tegenstrijdige 

ontwikkelingen in de Rijn~Schelde Delta aannemelijk ge

maakt. 

Alvorens daartoe over te gaan moet nog een niveau in de 

ontwikkeling vanaf de kwestie Moerdijk worden toegelicht. 

De uiteindelijke keuze voor het verwerken in het verieng

de van de marKistische traditie zoals hiervoor reeds ge

memoreerd, werd niet op een achternamiddag gemaakt. De 

argwaan van activisten en wetenschappers die zich inzetten 

voor het behoud van milieu tegenover deze traditie is be

grijpelijk, gegeven de langdurige verwaarlozing van dit as

pect in de marxistische traditie. Bovendien is er sprake 

van een onduidelijke verhouding tussen historisch-materia

lisme, dialectisch-materialisme (de marxistische filosofie) 

en de natuurwetenschappen, die de keuze er niet gemakke-

li jker op maakt. In de volgende paragraaf wordt beknopt 

aangegeven waarom die keuze toch gemaakt werd en wordt een 

door De Vries voor het RSI opgesteld schema over het onder-
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scheid en de samenhanq tussen verschillende milieuniveaus 

weergegeven en nader toegelicht. (43) 

4. De keuze voor een dialectische~materialistische'bena

dering 

De langdurige reserve ten opzichte van de marxistische 

wetenschapstraditie en filosofie in de periode na de kwes

tie Moerdijk, ondanks de duidelijk anti-kapitalistische 

orientatie, had verschillende oorzaken. De belangrijkste 

twee kunnen worden onderscheiden in een algemene en een 

bijzondere. In het algemeen had de "Koude Oorlog ideologie 

dermate verwoestend gewerkt op het socialistische denken, 

dat in verschillende opzichten de rode draad tijdelijk is 

afgebroken" zoals Harmsen in zijn intreerede schrijft. 

(44) In bet bijzonder gold dit, nog versterkt, voor die 

groepen die zich in actie of studie met de milieuproble

matiek bezig hielden, omdat juist dit aspect in de marxis

tische traditie lange tijd onderbelicht is gebleven. Dat 

hiervoor historische argu..iienten zijn aan te voeren en dat 

het systeem van kritiek op de politieke economie van Marx 

wel degelijk aanknopingspunten biedt voor het bestuderen 

van deze problematiek is pas na langduriger studie te ont

dekken en die studie was nu juist geblokkeerd. (45} 

Zoals voor de argwaan ten opzichte van de marxistische 

traditie twee belangrijke oorzaken zijn aan te wijzen kan 

dit ook voor de uiteindelijk toch gemaakte keuze voor het 

diaiectisch- en historisch-materialisme worden gedaan, al

thans voor de beperkte groep waar het hier over gaat. (46) 
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De eerste was ongetwijfeld de klaarblijkelijke onmacht 

van de traditionele economie het milieuprobleem op een 

overtuigende wijze in de analyse te betrekken. Als twee

de oorzaak moet verwezen worden naar de intreerede van 

Harmsen waarin, op nog zeer globale wijze, aannemelijk 

werd gemaakt dat een integrale bestudering van de maat

schappelijke ontwikkeling inclusief het natuurlijk as

pect in de marxistische traditie goed mogelijk was. (47) 

Tevens gaf hij aan dat het niet nodig was alles opnieuw 

uit te denken, "maar we! dat belangrijke elementen van 
' het socialistisch denken en veel wat vorige generaties 

aan maatschappijkritiek ontwikkeld hebben, moesten warden 

herontdekt en opnieuw doordacht". (48) 

Een eerste paging het onderscheid en verband tussen de 

verschillende milieus van de mens op een dialectisch-mate

rialistische manier te beschrijven werd binnen het RSI on

dernomen door De Vries. Zijn interpretatie, weergegeven 

in zes punten was op vier belangrijke bronnen gebaseerd: 

- het Sharawagi-rapport van een aantal afstudeerders Bouw

kunde THD, waarin in 100 stellingen een alternatieve 

structuur voor de afdeling werd beschreven, gebaseerd 

op een consequente toepassing van de systeembenadering 

van Van Leeuwen. (49) 

- de reeds genoemde iintreerede van Ger Harmsen uitgespro

ken bij het aanvaarden van zijn ambt als hoogleraar in 

de dialectische wijsbegeerte aan de RU te Groningen. 

(50) 

- de publicatie "Welvaart Welzijn" van Van Santen bij de 

werkgroep 2000. (51) 

142 



- op eigen en bij andere medewerkers van het RSI bestaan-

de ideeen. 

Zijn stellingen zijn in zeer comprimeerde vorm een weer

gave van de ideeen zoals d.ie in 1975 binnen het RSI leef

den en vormen een belangrijke basis voor de in de volgen

de hoofdstukken te ontwikkelen kritiek en perspectieven. 

Om deze redenen lijkt een opname in de tekst van deze 

stellingen hier gerechtvaardigd. Voor zover daar aanlei

d.ing toe is zal per punt een nadere toelichting worden 

gegeven. (52) 

1. "Het milieu" als omgeving van de mensen bestaat uit 

structuren, elementen, relaties en functies op drie 

niveau's: 

- fysisch milieu 

- biologisch milieu 

- maatschappelijk milieu 

Het biologisch milieu is deelverzameling van het fy

sisch milieu en het maatschappelijk milieu is weer 

deelverzameling van het biologisch milieu. 

D.w.z. : 

1. fysische verschijnselen zijn los te denken van bio

logische en maatschappelijke verschijnselen, en niet 

omgekeerd; biologische verschijnselen zijn los te 

denken van maatschappelijke verschijnselen, en niet 

omgekeerd. 

2. het instrumentarium van fysische wetenschap is toe

pasbaar op fysische, ook op biologische en maat

schappelijke verschijnselen. Van de biologische 
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wetenschap op biologische en maatschappelijke ver

schi jnselen. Van de maatschappijwetenschap alleen op 

maatschappelijke verschijnselen. Ariders gezegd: Het 

fysisch milieu moet op een, het biologisch milieu 

op twee en het maatschappelijk milieu op drie ni

veau 1 s bestudeerd warden. 

Schematisch: 

Object: 

fysisch 

biol. 

maatsch. 

milieu ~· fysisch instrumentarium 

mileu biol. instrumentarium 

milieu maatsch. instrumentarium 

Benadrukt moet warden bij dit punt, dat niet bedoeld wordt, 

dat fysische verschijnselen niet door maatschappelijke 

verschijnselen zouden worden beinvloed, maar dat fysische 

verschijnselen juist door hun "prioriteit" los te denken 

zijn van biologische en maatschappelijke verschijnselen. 

Het zelfde geldt mutatis mutandis voor biologische ver

schijnselen. (vergelijk ook punt 4.) (53) 

2. Biologische verschijnselen kunnen niet losgezien warden 

van hun fysische milieu. Maar omgekeerd hoeft wat fy

sisch waarschijnlijk is helemaal niet biologisch waar

schijnlijk te zijn. Idem maatschappelijke verschijnse

len en waarschijnlijkheden t.o.v. biologische en fy

sische verschijnselen en waarschijnlijkheden. 

Voorbeelden: 

- Fysisch is het zeer waarschijnlijk dat materie in 
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een rivier zich stroomafwaarts beweegt. Zalmen ech

ter gaan vaak stroomopwaarts. Dat is een biologische 

waarschijnlijkheid. 

- Verschijnselen als rechtoplopen, handvaardigheid, ge

reedschap, taal, cooperatie komen voor in de dieren

wereld, maar ze zijn zeldzaam, onwaarschijnlijk, Bij 

mensen, in het maatschappelijk milieu zijn ze ont

wikkeld en algemeen, waarschijolijk, zelfs in die ma

te dat ze kenmerkende eigenschappen zijn. 

De functie van een basaler milieu-niveau is dus ener

zijds: grenzen, randvoorwaarden stellend aan, ander

zijds: mogelijkheden, speelruimte scheppend voor ver

s~hijnselen binnen een hoger milieu-niveau die compleet 

onwaarschijnlijk, abnormaal zijn binnen het basalere 

niveau. 

Een zelfde verhouding als in dit punt geschetst tussen 

fysisch-biologisch en maatschappelijk milieu geldt ook 

voor de binnen het maatschappelijk milieu zelf nog te on

derscheiden niveau's: economische structuur en super

structuur; c.q.basis en bovenbouw (politiek/juridisch 

niveau en ideologisch niveau). Dit onderscheid wordt 

door De Vries niet gemaakt maar is wel essentieel voor 

de kritiek op het WERON-model in het volgende hoofdstuk, 

3. De drie milieu-niveau's moeten gezien warden als sy

stemen, d.i. bestaande uit elementen waartussen onder

linge relaties bestaan. En het zijn open system.en, 

d.w.z. er zijn relaties tussen de systemen onderling. 
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Mensen zijn elementen van het fysisch en biologisch 

milieu (dit is hun "natuurlijk milieu") en van het 

maatschappelijk milieu (dit fungeert als "tweede na

tuur"). Het milieu (fys., biol., en maatsch.) is voor 

de mens in de eerste plaats iets dat hij "aantreft", 

nlet zelf gemaakt heeft, dat boven hem staat (de 2e 

natuur ls wel door mensen gemaakt maar nlet bewust 

voortgebracht) en dat grenzen,randvoorwaarden stelt; 

in de tweede plaats biedt het milieu mogelijkheden, 

speelruimte voor menselijke activiteiten/verschijnse~ 

len. 

De relaties van mensen met het milieu zijn terug te 

brengen tot twee begrippen: stofwisseling en arbeid 

(productie). "Iedere productie is toeei~ninq van d.e 

natuur door het individu, in en d.m.v. een bepaalde 

maatschappijvorm~~ Deze toeeigening is niet definitief: 

wat aan de natuur onttrokken wordt keert er in een of 

andere vorm ook weer naar terug: het heeft het karak

ter van een stofwisselingsproces waarbij wat de men

sen zich toeeigenen materieel/energetisch gezien ont

trokken wordt uit, en later weer terugkeert in de na

tuur/biosfeer kringlopen. 

De natuur wordt niet toegeeigend door onderling onaf

hankelijke individuen maar in een, door het maatschap

pelijk milieu bepaalde, georganiseerde vorm. De "2e 

natuur" bepaalt hoe de mensen in groepen worden opge

splitst, in bezigheden worden gespecialiseerd, en op 

elkaar afgestemd, worden verdeeld en bij elkaar gehou

den. Kortom het bepaalt hoe de arbeid om de natuur toe 
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te eigenen maatschappelijk wordt georganiseerd en hoe 

de productie, eenmaal gemaakt, in een maatschappelijk 

stofwisselingsproces wordt herverdeeld, gedistribu-

eerd. 

In dit punt wordt duidelijk dat volgens De Vries de "twee

de natuur" haar belangrijkste basis heeft in de productie

en distributieverhoudingen van een bepaalde productiewij

ze die de verdeling van het maatschappelijk (meer)product 

reguleren. (54) 

4. Alle in punten 1-3 gebruikte begrippen zijn historisch 

veranderlijk, wat wordt veroorzaakt door onderlinge 

wisselwerkingen. 

Het fysisch en (sterker) het biologisch milieu hebben 

hun eigen evolutie en successie-geschiedenis. Deze ge

schiedenis heeft haar eigen regels en waarschijnlijk

heden. Menselijke productie-activiteit werkt terug op 

de natuur. Menseliike ~ctiviteit wordt zo een factor 

die de evolutie en de successie beinvloedt. "De natuur 

is altijd historisch bemiddeld." 

Menselijke activiteit zelf is ook historisch verander

lijk. Deze geschiedenis vindt plaats in de contekst 

van fys./biol./maatsch. milieuafhankelijkheid. "De 

menselijke geschiedenis is altijd 'nauurlijk' bemid

deld." 

Het maatschappelijk milieu, de maatschappelijke ver

houdingen, is product van menselijke activiteit - maar 

onbewust/0ngewild en heeft zijn eigen geschiedenis, in 
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wisselwerking met de geschiedenis van menselijke ac

ti vi tei ten - de ontwikkeling van de productiekrachten. 

In het complex maatschappelijke verhoudingen/productie

krachten zijn historische ontwikkelingsstadia aan te 

wijzen, d.w.z. verschillende maatschappijformaties 

waarvan de relatie met het fys./biol. milieu verschil

lend is, d.w.z. deze relatie ontwikkelt zich histo

risch. 

Steeds geldt: de geschiedenis van een bepaald milieu

niveau kan niet los gezien worden, vooronderstelt de 

geschiedenis van een basaler milieu-niveau. Maar de 

regels en waarschijnlijkheden van de geschiedenis op 

dat basaler niveau hoeven niet te gelden voor de ge

schiedenis op het hoger niveau. De waarschijnlijk

heden van de biologisc.he evolutie hoeven b. v. niet te 

gelden voor de maatschappelijke evolutie. En wat op 

grond van fys./biol./maatsch. geschiedenis gezien on

gewoon is, kan eventueel toch menselijk gewenst zijn 

(zie 3). 

Als ontwikkelingsstadia kunnen.worden aangegeven: pro

ductiewijze van de oermaatschappij, productiewijze van de 

slavenmaatschappij, aziatische productiewijze, feodale 

productiewijze, kapitalistische productiewijze en socia

listische productiewijze. (SS) 

s. Wat menselijk gewenst is heeft te maken met ontplooi

ing van de mens, met menselijke vrijheid. Maar mensen 

blijven dus deel uitmaken van de drie milieuniveau's 
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en zijn niet vrij in de zi~ dat menselijke verschijn

selen los zouden komen te staan van het milieu. 

De relatie van mensen met het fys. /biol. milieu ver

andert historisch waarbij de nadruk steeds minder komt 

te liggen op het fys./biol. milieu als grenzenstellend 

en meer op het fys./biol. milieu als roogelijkheden/ 

speelruimte, vrijheid gevend. Menselijke vrijheid (d.i. 

bewust, doelgericht handelen) dan gezien als "handelen 

vanuit het inzicht in de noodzakelijkheid". 

De mogelijkheid van menselijke vrijheid wordt hier gro

ter omdat de mogelijkheden voor de mens om productief 

gebruik te maken van de natuur (in het kader van zijn 

noodzakelijke stofwisseling met de natuur) toenemen 

(ontwikkeling productiekrachten). 

De relatie van mensen met.het maatschappelijk milieu 

is ook historisch veranderlijk maar hier treedt niet 

een eenduidige ontwikkeling in de richting van meer 

mogelijkheden, speelruimte op. Vaak verhinderen de 

maatschappelijke verhoudingen dat de gegroeide pro

ductiekrachten de roenselijke vrijheid inderdaad ~ 

kelijk vergroten, zodat dit slechts potentiele moge

lijkheid blijft. Dus de nadruk ligt op het maatschap

pelijk milieu als grenzenstellend. 

Het maatschappelijk milieu is (onbewust) product van 

menselijk handelen. D.w.z. dat een ontwikkeling naar 

meer ruirote voor menselijke vrijheid t.o.v. het maat

schappelijk milieu zich zou uiten als "handelen vanuit 

het inzicht in de veranderbaarheid." 
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In feite wordt in deze stelling een uitwerking gegeven van 

de klassieke historische tegenstrijdigheid tussen de ont

wikkeling van de productiekrachten (eerste deel van de 

stelling) en de ontwikkeling van de productieverhoudingen 

(tweede deel van de stelling). 

6. Behalve dat het milieu (fysisch, biologisch, maatschap

pelijk niveau) historisch verandert (punt 4}, de rela

ties van mensen tot het milieu historisch veranderen 

(punt 5) zijn ook de mensen zelf (de "menselijke na

tuur") historisch veranderlijk. Als element van het 

natuurlijk milieu - in wisselwerking met ander ele

menten hieruit - is de mens veranderlijk, want onder

worpen aan evolutieprocessen, natuurlijke selectie. 

In de loop van de historische ontwikkeling van de 2e 

natuur wordt de werking van deze natuurlijke selectie 

afgezwakt (biologisch gesproken vertoont de mens dege

neratie-verschijnselen). In plaats daarvan treedt een 

erg gecompliceerde maatschappelijke selectie (afhanke

lijk van de ontwikkeling van de maatschappelijke ver

houdingen, van de maatschappijformatiel. 

Om wat voor de mens wenselijk is te kennen moet je 

1. de menselijke natuur in het algemeen kennen, en 

2. de in iedere periode historisch gemodificeerde 

menselijke natuur. 

En om het nog wat gecompliceerder te maken: "de bur

ger in zijn empirische verschijningsvorm weet niet 

wat goed voor hem is. Afgezien van de status van ver

vreemding waarin hij verkeert, afgezien van de v'r-
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gaande overkoepelende manipulatie door monopoloide 

aanbieders, is hij zich niet bewust van zijn persoon

lijke potenties, mitsgaders de maatschappelijke poten

ties en de maatschappelijke alternatieven". 

Bet bestaan van een "menselijke natuur" geeft tevens de 

noodzaak aan van de verhouding van de mens tot de (buiten

menselijke) natuur. Het is wel belangrijk om zoals in de

ze stelling het begrip "menselijke natuur" te preciseren 

omdat deze notie vaak misbruikt wordt. (56) 

Deze zes stellingen vormden destijds een eindpunt van een 

ontwikkeling, in deze studie vormen ze veeleer een begin

punt voor de hierna uit te werken kritieken en perspec

tieven. 
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5. Noten 

1. K. Marx en F. Engels, De Duitse ideologie, deel 1: Feuer
bach. MEW band 3, Berlijn 1969; Nederlandse vertaling Nij
megen 1972, p. 9 (elfde stelling). 

2. In de formulering van de onderzoeksopzet was steeds sprake 
van drie delen: 
a. Kritiek op territoriale planologie en planning als vorm 

van staatsingrijpen onder kapitalistische verhoudingen 
in het algemeen en op toepassing in de regio Zuid-West 
Nederland in het bijzonder, met een vergelijking met de 
regio's Zuid-Limburg en Noord-Nederland waarvoor soort
gelijke plannen op stapel staan. 

b. Kritiek op sectorale planologie en planning als vorm van 
staatsingrijpen onder kapitalistische verhoudingen in 
het algemeen en op de toepassing in de sector van de 
electriciteitsvoorziening in het bijzonder, met een ver
gelijking met de plannen voor de sector drink- en indus
triewatervoorziening. 

c. Kritiek op de pogingen te komen tot integrale plannings
opzetten op beide niveaus door de staat als poging de 
met de vermaatschappelijking van productie- en reproduc
tieprocessen verbonden ruimtelijke problemen bij te stu
ren. De nadruk ligt daarbij op de relatie tussen ecolo
gie en economie enerzijds en planologie en planning ander
zijds in het bijzonder in de Nederlandse verhoudingen. 

Van deze drie delen vormt het laatste het eigenlijke object 
van deze studie. T.a.v. de delen a. en b. lopen in relatie 
met het RSI projecten waarbij met andere onderzoekers wordt 
samengewerkt. De resultaten van deze studies zullen niet 
lang na het verschijnen van deze studie eveneens warden ge
publiceerd. 

3. Een beeld van deze sectorale en territoriale vermaatschappe
lijking c.q. arbeidsdeling en cooperatie en van de daarmee 
verbonden problemen werd gegeven door o.m. J. Goedman. De 
belangen achter olie en kernenergie, t.a.p. pp. 26 e.v. 

4. J.Goedman, Naar een maatschappelijke.planologie enpl, t. a.p.p.61 
5. Onderscheiden werden bij het planningsproces vier niveaus: 

1. het geplan~e actie-object ni~eau 
2. de geplande actie-subject niveau 
3. de planner planningssubject niveau 
4. de planning planningsobject niveau 
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in navolging van het MSC-concept (zie hoofdstuk r'eerste pa
ragraaf). Daarbij werd de kanttekening gemaakt dat de be
staande scheiding tussen het actie-object en actie-subject 
in toenemende mate leidt tot allerhande vervreemdingsver
schi~nselen, evenals de steeds grater wordende scheiding 
tussen planningssubject en het planningsobject. Tegelijker
tijd echter is met name deze laatste scheiding e.en objec
tieve voorwaarde voor de onderlinge solidarisering van plan
ner en geplande gegeven, op basis waarvan het mogelijk 
wordt te werken aan de opheffing van de inter-subjectieve 
tegenstellingen tussen niveau 2 en 3 en de inter-objectieve 
discrepantie tussen niveau 1 en 4. In de strijd voor ophef
fing van deze tegenstellingen in theorie en praktijk kan 
zich een maatschappelijke planologie en planning ontwikke
len. 
Naar een maatschappelijke planologie en planning, p. 48. 

6. Gedoeld wordt hier op de complicaties m.b.t. ~~!~~~~~~~~~= 
lijke distantie zoals in de volgende paragraaf aangeduid. 
iaeaiiter-~o;-Immers bij werkelijk democratische planning 
actiesubject en planningssubject juist moeten samenvallen 
maar dan op een ander niveau. 

7. Van de op deze studiedag gehouden inleidingen is een samen
vatting verschenen. De toekomst van de Rijn-Schelde Delta, 
Haarlem 1977, pp. 10 e.v. voor de inleiding vans. Miedema. 

8. "Energie ons een zorg", discussiebrochure IBNVV. Amsterdam 
1977. In deze brochure wordt de energieproblematiek in een 
breed kader geplaatst. Behandelde aspecten betreffen (hoofd
stukindeling) : 
1. Waarom energieproblemen ons een zorg zijn 
2. Te ingewikkeld voor een kapitalistische oplossingen 
3. Kernenergie is geen oplossing 
4. Laten we de alternatieve energiebronnen verder ontwikke-

len 
5. Nieuwe energiebronnen maar niet ten koste van het milieu 
6. De macht van de energiefamilie 
7. De invloed op het kernenergiebeleid 
8. De energiecrisis is al keiharde realiteit in de derde we

reld 
9. Ook de werkgelegenheid is belangrijk in de besluitvor

ming. 
9. overigens heeft de passage over het te voeren energiebeleid 

in de regeringsverklaring van het kabinet CDA-VVD een meer 
terughoudend karakter: "Beslissingen ter uitvoering van het 
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beginselbesluit van 1974 tot bouw van een drietal kerncen
trales zullen eerst worden genomen nadat voor het vraagstuk 
van de methode van berging van radioactiefafval een aan
vaardbare oplossing is gevonden. Ook moet een bevredigende 
oplossing worden gevonden voor de problematiek van de vei
ligheid van de kerncentrales." Regeringsverklaring Kabinet 
Van Agt, speciale uitgave van de Handelingen der Tweede Ka
mer der Staten Generaal, 16-19 januari 1978, 's-Gravenhage 
1978, p. 339. 

10. Ook onder het nieuwe Kabinet is deze PKB voorlopig bevroren 
althans zolang er onduidelijkheid bestaat heeft de RARO be
sloten de inspraak- en adviesprocedure voorlopig af te ron
den met het opstellen van een analytisch overzicht op basis 
van de schriftelijke reacties. Hoorzittingen zijn per maart 
1978 nog niet geprogrammeerd. Berichten over Planologische 
Kernbeslissingen. 's-Gravenhage 1978, no. 3, p.22. 

11. Met participerende observatie wordt verwezen naar een in de 
sociale wetenschappen erkende wijze van dataverzameling 
waarbij de onderzoeker ook zelf deelnemer is in het proces 
dat hij analyseert. ' 

12. Provinciale ~eeuwse Courant dd. 23 november 1977. 
13. Idem dd. 25 november 1977, Kantlijn. 
14. In het vorige hoofdstuk werd er reeds op gewezen dat bij de 

sector electriciteitsvoorziening sprake is van een impli
ciete relatie met het economisch facet, omdat deze sector 
in Nederland tot de publieke sector moet worden gerekend, 
(overwegend provinciale productiebedrijven) , waarbij van eei 
verdergaande overheidsinvloed sprake is dan bij andere pro
ductiesectoren. 

15. J. Goedman, Het Nederlandse volk op de elektrische stoel? 
t.a.p. p. 5.; Structuurschema Electriciteits Voorziening, 
's-Gravenhage 1975, p.9. 

16. Vgl. ook het commentaar van de hoofdredacteur van de PZC, 
25 november 1977. 

17. Aanvullend Structuurschema Electriciteits Voorziening, 's
Gravenhage 1977, p.6. 

18. Vgl. Stichting Zeeland, Inspraak; t.a.p. p. 8. 
19. Per maart 1978 zijn overigens vergelijkbare uitspraken ook 

door het Kabinet van Agt gedaan, over de concrete invulling 
daarvan is echter nog niets bekend. 

20. J. Goedman, t.a.p. p.7. 
21. PZC, 23 november 1977. 
22. Ingezonden brief n.a.v. de publicatie van de uitlatingen 
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van Drs. Miedema van F. Wegenwijs. Provinciale Zeeuwse Cou
rant, december 1977. 

23. J. Goedman, t.a.p. p.14. 
24. J. Goedman. De belangen achter olie en kernenergie, t.a.p. 

pp. 21-46. 
25. T.a.p. pp. 20-30. 
26. A. Coddington, The economics of ecology. New Society, 8-4-

1970; Nederlandse vertaling in: Voordelig Vestigen •... ? van 
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ten in het Midden-Oosten zij verwezen naar o.m. Bet Midden
Oosten als imperialistisch strijdtoneel. TAS bulletin, jaar
gang 9, no. 5 en 5a. Amsterdam 1975. 

28. Vgl. J. Lambooy en B. Huizing, Bet nieuwe Westen, balans van 
20 jaar ontwikkeling in: Intermediair 12-1977. 

29. Bet nucleair-complex wordt nog steeds gedomineerd door de 
reactor bouwers: KWU, Siemens en Westinghouse. vgl. ook voor 
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35. A.v.d. Ham en H. Wardenaar: Onderzoek naar de technieken en 

theorieen die de economie ons biedt om externe factoren van 
economisch handelen intern te maken. Een en ander toege
spitst op de vestiging van de Total-olie raffinaderij in het 
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36. Het adjectief "marxistisch" staat bij economie tussen aanha
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logisch onderzoek van na-oorlogse stedelijke uitbreidingen, 
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maatschappelijke processen staat in feite nag in de kinder
schoenen. Aanzetten zijn te vinden b.v. bij Lapple en Van 
Hoogstraten. Opmerkingen over de ruimtelijke structuur van 
de kapitalistische ontwikkeling. Zone 5 1977 Amsterdam, 
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publiceerde dissertatie van G. Fahrenkrog, Theories con
cerning the organisation of space. Cambrigde 1977. Interes
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maatschappelijke productieverhoudingen. De technische pro
ductieverhoudingen hebben betrekking op de door technische 
eigenschappen van het productieproces gedetermineerde ver
houdingen d.w.z. zijn een uitdrukking van de natuurlijke 
zijde van het arbeidsproces, terwijl de maatschappelijke 
productieverhoudingen een uitdrukking zijn van de maatschap
pelijke zijde van het arbeidsproces. Nadat Fahrenkrog ge
steld heeft dat de technische productieverhoudingen en de 
maatschappelijke productieverhoudingen niet van elkaar te 
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slechts de maatschappelijke productieverhoudingen en de 
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In hoofdstuk V en VI wordt op deze problematiek uitvoeriger 
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economische wetenschap in de engelse literatuur aangeduid 
met "economics". ( •.... ) In de nederlandse literatuur werd 
de economische wetenschap aanvankelijk omschreven met de 
titel "staathuishoudkunde". Later werd ze simpelweg aange
duid met "economie". Deze ontwikkeling is niet enkel een 
kwestie van naamsverandering geweest, maar ook van inhouds
verandering, een gecompliceerde zaak omdat naamsverandering 
(b.v. Marshall) en inhoudsverandering (b.v. Jevons) aan
vankelijk niet samenvielen. De maatschappelijke "economie" 
is desondanks niet uit de wereldliteratuur verdwenen maar 
blijven voortbestaan in de marxistische economie". vgl. oak 
noot 36. 
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In het productieproces is sprake van drie onderling samen
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bruikswaarden en (ruil)waarden. Een verdere uitwerking is 
te vinden in hoofdstuk V van deze studie. 
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42. J. Goedman, Naar een maatschappelijke planologie en plan
ning, t.a.p. p.63. 

43. De Vries, aantekeningen voor onderzoek RSI, opgenomen in: 
Naar een maatschappelijke planologie en planning, t.a.p. 
p. 49...;52. 

44. G. Harmsen, Natuur, geschiedenis, filosofie. t.a.p. p.49. 
45. Tekenend hiervoor is o.m. de volgende passage uit Voordelig 

Vestigen •••• ?: Volgens het marxisme wordt het stuur van de 
sociale verandering gevormd door de dialectische eenheid 
loon-arbeid-kapitaal, waarbij dit stuur in handen is van 
de-heersende-klasse-der eigenaren: de bourgeoisie. Hoewel 
deze tegenstelling op dit moment, zij het gecamoufleerd, 
zeker nag bestaat zoals uit de inhoud van deze publicatie 
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moge blijken, doet Roel van Duijn in Zl.Jn publicatie "De 
boodschap van een wijze kabouter" een poging een meer alge
mene dialectische eenheid bloot te leggen die niet alleen 
betrekking heeft op de cultuur maar ook op de natuur terwijl 
die paging op zijn beurt weer ber~st op het impliciet in 
deze beschouwing aanwezige inzicht in de dialectische een
heid van deze laatste: cultuur-natuur. Gezien het vooraf
gaande zal het de lezer-niet-verbazen dat deze zienswijze 
ons althans in deze publicatie meer interesseert dan de 
marxistische, omdat ze direct in verband staat met de in dit 
hoofdstuk centraal staande problematiek" Delft 1970, p. VI. 
3.3. De problematiek die doen centraal stond verschilde niet 
zoveel van de in deze studie centraal staande vraagstukken. 

46. Gedoeld wordt hier op de groep rand projectgroep Rijn-Schel
de Delta en in later jaren in en rond het Rijn-Schelde In
stituut. 

47. G. Harmsen, Natuur, geschiedenis, filosofie. Daarin laat 
Harmsen zien hoe deze begrippen "binnen een bepaalde door 
Marx geinspireerde gedachtengang functioneren, d.i. binnen 
een geheel waaraan zij hun betekenis ontlenen. 
De genoemde begrippen komen zowel min of meer afzonderlijk 
als in hun samenhang aan de orde. Door de wijze waarop na
tuur, geschiedenis en filosofie samenhangen, keert de te be
handelen problematiek - geheel of gedeeltelijk - driemaal 
terug maar vanuit een wisselend, verschuivend en zich ont
wikkelend gezichtspunt". 

48. T.a.p. p.49. 
49. De ideeen van Van Leeuwen hangen vooral samen met het in

zicht in het onderscheid en het verband tussen ruimtelijke 
en temporale variatie. 
Van het Sharawagi rapport zelf is vooral het onderscheid en 
verband tussen fysisch-biologisch en humaan van belang ge
weest. Het denken in termen van patronen en processen is 
door van Leeuwen zelf geinspireerd. 

50. G. Harmsen, zie noot 44. 
51. J. van Santen, Welvaart en Welzijn 1 en 2. Werkgroep 2000, 

Amersfoort 1970. 
52. In PLAN 12-1975 werd het stuk van De Vries expliciet gezien 

als een bijdrage aan de discussie over het GEM, die toen 
reeds was losgebarsten naar aanleiding van de plannen voor 
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een Landelijk Centrum voor Milieucartering. In de tekst 
van De Vries, maar ook verderop in deze studie komen 
twee begrippen voor die weliswaar als ongelukkig neder
lands moeten worden bestempeld maar die desondanks bij 
gebrek aan alternatief zijn gehandhaafd. In de eerste 
plaats het begrip "basaler", dat niet vervangen kan wor
den door het meer gebruikelijke "fundamenteler", omdat 
daardoor geen recht zou worden gedaan aan de koppeling 
van basaler aan "grondslag" en fundamenteler aan "ver
klaringsgrond". In de tweede plaats het aan Harmsen ont
leende begrip "bemiddeld", waarvoor geen geed nederlands 
alternatief voor handen is en dat hier natuurlijk een 
andere betekenis heeft dan "in goede doen". 

53. Met name dit schema is rechtstreeks aan het Sharawagi-rap
port ontleend. 

54. Onder kapitalistische verhoudingen zijn de ongelijke dis
tributieverhoudingen (in de productie) gecamoufleerd door 
gelijke. circulatieverhoudingen, waarop het gehele rechts
systeem is gebaseerd. 

55. Een systematische beschrijving van de natuurverhouding van 
de pre-kapitalistische productiewijzen is onder meer te vin
den bij: K. Tjaden: Naturevolution, Gesellschaftsformation, 
Weltgeschichte. 
Belangrijk is oak zijn opvatting dat het bij de verhouding 
mens-natuur gaat om twee milieuvoorwaarden die als mense
lij ke natuur en buiterunenselijke natuur begrepen moeten 
worden: "Es soll an diese Stelle schon deutlich gemacht wer
den, dass die hier vorgetragenen Ausdeutung der Begriffe 
der 5konomischen Gesellschaftsformation diese vor allem als 
ein geschichtlich und materiell bestimmtes gesellschaftli
ches System versteht, das selbst ein Vermittlungszusammen
hang zweier umweltbedingungen darstelit;-are-ais-mensch=-
iiche Natur einerseits--und-aussermenschliche Natur anderer
sei ts begriffen werden. Diese historisch-materialistische 
Konkretisierung des Begrif fes des gesellschaftlichen Sys
tems als ein Zusammenhang, der zwischen den beiden genannten 
Naturmomenten vermitteit, unterscheidet sich grundsatzlich 
von der haufig vertretenen Auffassung, die "Gesellschaft" 
und "Natur" als die beiden Momente eines Vermittlungszusam
menhangs betrachtet (so grundsatzlich, wenn auch mit be
stimmten Einschrankungen, beispielsweise A. Schmidt, Der 
Begriff der Natur in die Lehre von Marx} und die in der 
platten Gegem1berstellung von "System und Umwelt" in burger-
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lichen System- und Evolutionstheorien wiederkehrt. "Zie ook 
hfst. v. 

56. Vgl. b.v. A. Hellers uiteenzetting over "natuurlijke" behoef
ten, Theorie der Bedurfnisse bei Marx. Berlijn 1976, p. 31 
e.v. en noot 55. Zie verder hoofdstuk V. 
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"Daar stuiten l.Je piotseling op drie opmerkelijke begrippen. Twee om onder

saheid te maken: 

1. het ondersaheid tussen de hoofdtegenspraak en de seaundaire tegenspraken, 

2. het ondersaheid tussen het hoofdaspeat en het seaundaire aspeat van de 

tegenepraak. 

Tenstotte een derde begrip: 

3. de ongelijkmatige ontl.JikkeLing van de tegenspraak". 

Mao Tse-tung, geciteerd bij Louis Althusser (1) 

Hoofdstuk IV 
EEN KRITIEK OP HET ,,~LGEMEEN 
RUIMTELIJK PLANNINGSKADER" 

o. Orienteren met black-boxes, de grenzen van een systeem

benadering. 

"In het besef dat onze industrHHe en technisch hoog ontw!kkel

de samenleving zich waarsch!jnl!jk niet langer een zo snel 

toenemend verbruik van grondstoffen en energie zal kunnen ver

oorloven als met name gedurende de laatste eeuw het geval is 

geweest" wordt in 1973 de derde nota Ruimtelijke Ordening, 

de Orienteringsnota, geconcipieerd.(3). 

Niet toevallig wordt daarin een aantal malen expliciet verwezen 

naar het geruchtmakende Club van Rome rapport "Grenzen aan de 

groei".(4). Bovendien geeft "de recente energiecrisis aan deze 

constateringen een extra accent". (5). 
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Volgens de toenmalige minister van Volkshuisvesting en Ruim

teli jke Ordening Gruyters moet de oplossing voor de gesigna

leerde problemen gezocht worden in het nastreven van selec

tieve groei: 

- een bevordering van die activiteiten, die zo min mogelijk 

nadelige effecten ten aanzien van milieu en ruimtebeslag 

met zich brengen; 

- een bevordering van activiteiten, die aan het terugdringen 

van de milieubelasting kunnen bijdragen; 

- het afremmen of stopzetten van productieprocessen, waarvan 

de nadelige effecten niet kunnen worden teruggedrongen.{6). 

Soortgelijke noties zijn terug te vinden in de energienota 

van het ministerie van economische zaken, het structuurschema 

elektriciteits-voorziening en de aanvulling daarop, die hier

voor reeds ter sprake kwamen. 

Het begrip selectteve groei is later ook overgenomen in de 

structuurnota van EZ tot en met de titelaanduiding. In deze 

nota is aan de criteria voor selectiviteit uit de Orienterings

nota het vraagstuk van de internationale arbeidsverdeling toe

gevoegd. (7) • 

Deze criteria worden in deze nota aangeduid met facettenbeleid, 

waarbij elk probleem als afzonderlijk facet wordt opgevat.(8) 

Dit is moeilijk te rijmen met de driedeling die in Nederland 

doorgaans met betrekking tot f acetten wordt gemaakt en waarop 

ook het apparaat is afgestemd: een economisch, een sociaal

cultureel en een ruimtelijk facet.(9). 
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Doordat het apparaat voor de sociaal-culturele facetplanning, 

het Sociaal-Cultureel Planburo (SCPB), nog slechts enkele ja

ren bestaat wordt duidelijk waarom in eerste instantie de re

lati vering of "selectiviteit" van de economische groei juist 

aan de ruimtelijke facetplanning als werkterrein toeviel. 

Met de tot standkoming van het SCPB echter en de toenemende 

tendens tot verzelfstandiging van de "milieu-planning" onder 

de vleugels van het ministerie van Volksgezondheid en Milieu

hygiene en het definitief in werking treden van de Wetenschap

pelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)ontstaat de tendens 

zich meer en meer op het eigenlijke terrein van de ruimtelijke 

planning terug te trekken. Deze tendens is op zijn beurt weer 

aanleiding tot het onderzoeken van de inhoud van dit eigenlij

ke terrein en het verband daarvan met de andere onderscheiden 

terreinen van "overheidszorg". In het toenemend besef van deze 

grenzen worden ook steeds meer de geringe mogelijkheden, die 

bij de ruimtelijke facetplanning bestaan om de ruimtelijke 

ontwikkelingen ook daadwerkelijk overeenkomstig de maatschap

pelijke behoeften te beinvloeden, openlijk toegegeven. In ho

ge mate illustratief voor het doorbreken van dit bewustzijn 

is de volgende passage uit het jaarverslag 1976 van de Rijks 

Planologische Dienst, handelend over de samenhang tussen 

ruimtelijk en economisch beleid(10): 

"Het lijkt wenselijk in deze inleiding aandacht te besteden 

aan enkele kenmerken van onze economische orden die voor de 

aard van de wisselwerking tussen economisch en ruimtelijk 

beleid en de be~chikbare stuurmogelijkheden van belang zijn. 

De positie van de overheid is hierbij van centrale betekenis. 
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In onze gemengde economische orde wordt aan de productie in de 

particuliere sector door zelfstandige bedrijven een belangrij

ke plaats toegekend. De beantwoording van vragen als wat, waar 

en hoe te produceren wordt in beginsel aan hen overgelaten, 

zij bet dat de overheid daarbij, soms ver gaande, randvoor

waarden stelt. Deze randvoorwaarden zijn in de loop van de 

tijd uitgebreid en verder uitgewerkt. In de Nota inzake de 

selectieve groei zijn enkele daarvan als elementen van een 

select!ef groeibeleid op de voorgrond geplaatst; zij betref

fen: grondstoffen en energie, milieu, ruimtelijke ordening 

en internationale arbeidsverdeling. De doorwerking van deze 

"facetten" in het beleid van het bedrijfsleven zal de over

heid in de instrumentele sfeer moeten bevorderen door het ge

ven van voorschriften, het stellen van gebods- en verbodsbe

palingen of door haar subsidie- c.q. heffingenpolitiek. 

Voor het ruimtelijk beleid is de vraag relevant of er zoda

nige randvoorwaarden geformuleerd kunnen worden, dat de over

heid meer invloed krijgt op het vestigingspatroon van bedrij

ven. Essentieel in onze economische orde is immers dat de 

overheid een zelfstandig bedrijf niet kan bevelen zich ergens 

te vestigen. De overheid kan wel de omstandigheden be!nvloeden, 

die bij de keuze van een vestigingsplaats een rol spelen". 

(onderstreping van de schrijver). 

Waar in deze beschouwing niet wordt ingegaan op de gevolgen 

van "onze"economische orde voor de stuurcapaciteiten van het 

systeem met betrekking tot de andere genoemde "facetten", zou 

het laatste gedeelte op analoge wijze voor de facetten grond

stoffen en energie, milieu en internationale arbeidsverdeling 

kunnen worden ingevuld. 
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Duidelijk is in ieder geval dat een in hoge mate bepalend 

deel van het maatschappelijk systeem in zijn totaliteit, in 

principe alleen "bestuurd" kan warden door het stellen van 

randvoorwaarden. Dit systeem, het economisch systeem, is even

min toegankelijk voor direkte analyse van de daarbinnen werk

zame processen en de confrontatie daarvan met maatschappelijke 

doelstellingen. De "stuurrelatie" met het economisch systeem 

blijft ten opzichte daarvan principieel uitwendig door het 

stellen van randvoorwaarden aan de "in- en output" van het 

systeem en aan de plaats waar deze in's en out's zoals grond

stoffen en energie, arbeidskrachten en afval warden ver

bruikt respectievelijk geproduceerd. 

In dit licht bezien is een keuze voor een systeembenadering 

in de Orienteringsnota en uitgewerkt in het WERON, in hoge ma

te verklaarbaar. De verwijzingen in verschillende passages 

naar de studies van de Club van Rome, waarin een vergelijkbare 

benadering van de maatschappelijke werkelijkheid wordt gehan

teerd, versterken de indruk dat de gehanteerde methode, waarin 

(sub)systemen principieel als black-boxes warden beschouwd, 

primair op praktische en niet op theoretische gronden is ge

kozen. Praktisch dan wel te verstaan in de zin van mogelijk

heden biedend bepaalde crisis-situaties het hoofd te bieden 

zonder de eventueel a9nwezige maatschappelijke oorzaken van 

deze crisis-situaties in de analyses te hoeven betrekken. (11). 
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"De vraag naar de machtsverhoudingen en de daarachterliggende 

vragen naar de zeer ongelijke inkomensverhoudingen, de ongelijr 

ke kapitaalsverdeling en de ongelijke verdeling van de zeggings

macht over de aanwending van investeringen en hulpbronnen wor

den in dit (CvR) rapport nauwelijks aan de orde gesteld".(12). 

Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de Orienteringsnota zo

als Kalk reeds eerder concludeerde. Als alternatief verwijst 

hij naar de door Castells· in "La question urbaine" ontwikkelde 

benaderingswijze, een alternatief dat later door Launspach ver

der wordt uitgewerkt in een kritiek op het rapport "Plannings

methodiek", in het bijzonder op het daarin uitvoeriger beschre

ven WERON-model.(13). 

~!~£!~E!~~~!~2-!~-~!!~!~!~!~!~2-1!!l~ 

In zijn kritiek op de publikatie "Planningsmethodiek" in de 

reeks "Algemeen Ruimtelijk Planningskader" van de Rijks Plano

logische Dienst, maakt Launspach aannemelijk dat het "bestu

ren" op nationaal niveau neerkomt op de voortdurende regulatie 

van verschillende soorten crisissen, die zich telkens opnieuw 

voordoen", waarbij "een deel van de regulerende middelen pro

cesplanning is". Een belangrijk deel van de kritiek is gewijd 

aan de omschrijving van wat hij noemt 11 het gat tussen de eerste 
II 

en vierde fase van het planningsproces, respectievelijk de 

"globale analyse van het studiegebied" en de "analyse van het 

ruimtelijk systeem in relatie met sociaal systeem, economisch 

systeem en ecologisch systeem". 

Het planningsproces waaraan Launspach refereert,is in feite 

een stapsgewijze systematisering van een omschrijving van 

Robinson van het begrip planning: 

168 



"Een stelsel procedures toepasbaar op uiteenlopende g:ebieden, 

gericht op het bereiken van geselecteerde doelstellingen door 

de systematische aanwending van hulpmiddelen in geprogrammeer

de hoeveelheden en tijdsvolgorde en zodanig gekozen dat gepro

jecteerde trends worden omgebogen in de richting van gestelde 

doelen"(14) (Vergelijk het schema op de volgende blad-

zijde). Aan de omschrijving moeten volgens de opstellers 

van het rapport nog twee elementen worden toegevoegd die ken

me rkend zijn voor procesplanning: de continuiteit en het 

cyclische karakter. (15). Onder beleidsvoerders worden ver

staan degenen die politieke verantwoordelijkheid voor het be

leid dragen; de planners zijn belast met de systematische 

beleidsvoorbereiding.(16). Aan vele fasen zal volgens de op

stellers wetenschappelijk onderzoek ten grondslag liggen, met 

name van sociologen, economen, technologen en bestuurskundigen. 

(17). Volgens Launspach zou het in de vierde fase gepresenteer

de model gefundeerd moeten zijn op wetenschappelijk onderzoek 

dat in fase een verricht had moeten Worden. Omdat hij wel 

voorziet dat dit een langdurige en gecompliceerde affaire z6u 

,Worden, zou "ondertussen de planning in de vorm van ruimte

lijke ordening pr6visorisch door moeten gaan, maar om tot een 

systematische procesplanning te komen moet naar dit ideaal 

toegewerkt warden". (18). wanneer ondanks deze relativering 

"dat onderzoek niet aanwezig is op de plaats en tijd waar deze 

taak volgens de logica van het planningsschema vervuld behoort 

te warden dan zakt de pretentie van wetenschappelijkheid in" 

(19). Oat wil zeggen bet model is niet empirisch geverifieerd 

hoewel het wel naar verschillende empirische wetenschappen 

verwijst. 
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figuur 14: ptan.ningsproces votgens het rapport pta:nningsmetho
diek van de RPD. 
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In die zin is er dan ook sprake van een continuiteit t.o.v. 

de nota Zuid-West Nederland waar de verschillende disciplines 

grondslag waren voor respectievelijk een economisch- een 

sociaal-cultureel, een milieu-model en de integratie daarvan 

via een matrix systeem in een ruimtelijk model. In deze model

len vormden de criteria uit het ene model telkens de rand

voorwaarden voor het andere model. Het enige wat in feite ver

anderd is, is de terminologie die in het rapport "plannings

methodiek" volgens bijlage I aan de systeemleer of systeemkunde 

is ontleend. Als gevolg daarvan worden nu alle modellen svste

men genoemd en is het principe van de randvoorwaarden als aspec

ten c.q. aspect-systemen in het totaal model teruq te vinden. 

Het RPO-rapport zegt.hierover het volgende: 11 het schema is op 

te vatten als een afbeelding van de werkelijkheid en is daar

mee een model. De onderscheiden systemen zijn strikt genomen 

geen afzonderlijke systemen, die dan wel onderlinge relaties 

hebben(zie de pijlen),maar aspectbenaderingen of aspectdoor

sneden van hetzelfde systeem, n.l. de werkelijkheid. De syste

men overlappen elkaar. De verschillende systemen zijn dan ook 

het resultaat van het door een bepaalde bril bekijken van de 

werkelijkheid: 

Sociaal systeem: Bet systeem van personen en groepen en hun 

onderlinge betrekkingen en verhoudingen. 

Economisch systeem: het systeem van voortbrenging en verbruik 

van goederen en diensten. 

Ecologisch systeem: een beschrijving van de werkelijkheid in 

termen van de ecologie. 

Ruimtelijk systeem: stelsel van artefacten en natuurlijk milieu 

(samen: fysieke elementen) en aldaar gelocaliseerde activitei-
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ten en functies. Het natuurlijk milieu is de ruimtelijke neer

slag van het ecologisch systeem. Het ruimtelijk systeem staat 

vooral via activiteiten en functies in relatie met het sociale, 

het economische en het ecologische systeem. De gelocaliseerde 

activiteiten behoren tot zowel het ruimtelijke als de overige 

systemen. 

Besturingssysteem: stelsel van acties om het complex van het 

sociaal, economisch, ecologisch en ruimtelijk systeem in de 
u 

gewenste richting te sturen.(tekst gaat verder op pagina 174) 

schema 3 

RUIMTELIJK SYSTEEM 

(systeem van artefacten, 
natuurlijk milieu en 

gelocaliseerde activiteiten) 

~ relatiepijl 

figuur 15: het WERON-model II met beg:r>ipsomsch:r>ijvingen. 
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In aansluiting op recente angelsaksische literatuur over plan

ning is het relatieschema van WERON geinspireerd door de 

systeembenadering. Terwille van de helderheid van het betoog 

is het goed enige begrippen uit de systeemkunde of systeemleer 

(General Systems Theory) te omschrijven, zoals in het WERON 

gehanteerd: 

systeem 

element 

open systeem 

gesloten systeem 

proces 

toe stand 

toestandvaria-

belen 

structuur 

set elementen en de relaties tussen de 

elementen of de eigenschappen van de ele

menten. 

!~~!:!!~-~e!:_~~~!E~!=!_!!_!~-==~-2!~!:=! 

!X~!:==~.:. 

~==!!X!!:==~-~~!:-==~-2=~==!!:=-!~-~=-=!=~=~: 
!!~-!~-~=!:_!~!!==~-£=!~!L_!~=!.:._~=-E=!~: 
ties daartussen. 

~~~!!~!!:==~-~~eEe!i_!!=~~~-E=~ee!~=-E=!e: 

~!=~-=~-=!2=~~=~~ER!~-!~~-~=!-~~~!==~-~~E: 
~=~-~=2=~~~=~.:. 
samenstellend deel van een systeem. 

systeem dat interacties heeft met de buiten

wereld. 

systeem dat geen interacties heeft met de 

buitenwereld. 

verandering in de tijd van elementen, eigen

schappen en/of relaties van een systeem. 

de set eigenschappen van een systeem op een 

bepaald moment. 

eigenschappen waaraan de toestand van een 

systeem is af te lezen. 

het geheel van relaties binnen een systeem. 

173 



Toch blijven, zoals ook Launspach terecht constateert., een aan 

tal innerlijke tegenstrijdigheden bestaan vooral waar het de toE 

passing van de begrippen sub-systeem en aspect-sys.teem betreft. 

Dit wordt vooral veroorzaakt doordat men oude wijn in nieuwe 

zakken probeert te doen terwijl het niet bij voorbaat vast 

staat, "dat een indeling volgens wetenschaps- en plannings

disciplines ( ••• ) identiek is met die verdeling in domeinen 

van de werkelijkheid, die ons in staat stelt deze werkelijk

heid op de best mogelijke manier te begrijpen. De disciplines 

zijn immers door heel andere factoren tot stand gekomen dan 

door systeem-theoretische overwegingen."(21) (onderstreping 

van de schrijver}. 

Launspach pleit er uiteindelijk voor om het ruimtelijk systeem 

als aspectsysteem te handhaven omdat er volgens hem strikt ge

nomen geen ruimtelijke processen bestaan, maar alleen maatschap· 

pelijke processen met een"ruimtelijke neerslag" en met "ruimte

lijke effecten". Het economisch-, sociaal- en besturingssysteem 

zou z.i. opgevat moeten warden als sub-systeem. 

Het economisch systeem zou daarbij veel meer moeten omvatten 

dan in bet WERON model (belangrijke delen van bet demografisch 

systeem b.v. maar ook onderwijs, gezondheidszorg,woningbouw 

etc.). In bet sociaal systeem zou meer de nadruk moeten liggen 

op de waarden en normen en bet zou volgens Launspach dan beter 

normatief systeem kunnen heten. Voor wat betreft bet besturings· 

systeem tenslotte wordt door hem meer impliciet verwezen naar 

de relatie daarvan met de politiek van waaruit hij ook in laat

ste instantie, terugkomend op zijn aan het begin geuite hypo-

. these, het ontbreken van een bruikbare maatschappij- analyse 

wijt.(22). Bij deze herstructurering wordt van begin af aan 
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"het ecologisch systeem buiten beschouwing gelaten, omdat dit 

weinig problemen biedt".(23). Geldt dit misschien voor het eco

logisch systeem als zodanig (voor zover dat nog bestaat, 24) 

dit geldt zeker niet voor de problematische verhouding tussen 

het ecologisch systeem en de andere systemen. 

Bet verschijnen in de reeks "Algemeen Ruimtelijk Planningska

der" van de studie over het "Globaal Ecologisch Model" waarin 

expliciet aan deze relaties aandacht wordt b~steed is zeker 

niet te verklaren uit de hobby van enkele RPD-medewerkers.(25). 

~~~E-==~-~~~!=~!!~=~=-£=~~~=E!~2-!e~-~=-~e~!~=~~ee=!!l~=-~!E~== 
tuur. 

Ook in de maatschappij-opvatting waarop Launspach zijn voorstel

len baseert, een bepaalde stroming in de marxistische traditie, 

is deze relatie niet zo transparant.(26). Launspach verwijst 

in een noot naar "La Question Urbaine" van Castells. 

In deze studie, waarvan Launspach zelf e-en Nederlandse samen

vatting schreef, wordt een theoretisch systeem ontwikkeld ten 

behoeve van de studie van de ruimte, die volgens hem berust 

op een "herinterpretatie van het denken van Marx in structu

rale zin"(27). Deze herinterpretatie berust op zijn beurt 

weer op een paging van met name Althusser c.s. om tegenover 

tendenzen in de marxistische wetenschapstraditie tot een 

steeds verdergaand dogmatisme(met als dieptepunt de Lyssenko 

affaire), de oorspronkelijke veelzijdigheid van het denken van 

Marx bloot te leggen en verder te ontwikkelen. (20). Terecht 

merkt Launspach in een noot in zijn samenvatting op1dat de aan-
tt H 

duiding structuralistisch voor het denken van Althusser proble-

matisch zou zijn, omdat er naast overeenkomsten ook grote ver-
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schillen zijn met de overige "structuralisten" en Althusser 

in "Pour Marx" dit etiket uitdruk.kelijk afwijst • Dit laatste 

argument kan natuurlijk nooit doorslaggevend zijn, maar in 

zijn "Elements d'Autocritique" maakt Althusser op zijn minst 

aannemelijk dat zijn ontsporingen in vroeger werk eerder als 

theoreticisme dan als structuralisme moeten warden geken-· 

schetst~ (29) • 

Ook in de beoordeling en kritiek op een van de theoretische 

grondslagen van het Globaal Ecologisch Model is het denken van 

Althusser belangrijk ondanks het feit dat hij zich in zijn 

studies voornamelijk beperkt tot het domein van politiek, 

geschiedenis en filosofie. Bedoeld wordt het concept van in

vloeds- of werkingssferen waarin de verhouding tussen levende 

systemen en denksystemen problematisch is,wat niet alleen sa

menhangt met het gebruik van het begrip "noosfeer" voor"de 

mens en zijn werkingen~(30). 

Daarnaast warden in het GEM onderscheiden: een kosmosfeer, een 

atmosfeer, een hydrosfeer, een lithosfeer en een biosfeer. 

·.rolgens de opstellers beinvloeden deze werkingssferen elkaar 

over en weer, alleen niet steeds in dezelfde mate. In het alge

meen kan de rangorde tussen de werkingssferen warden samengevat 

in de Stelling dat in de reeks\kosmosfeert/m noosfeer Sprake is 

van een afnemende dominantie.( zie figuur 16 opp. 177) (31). 

Deze "dominantie"-verhoudingen warden volgens de opstellers 

tot op zekere hoogte gerelativeerd: "Deze rangordeverhoudingen 

tussen de werkingssferen hebben merkwaardigeIWijs niet geleid 

tot een volledige dictatuur van "hogere" over "lagere" sferen. 

Juist in de biosfeer en vooral in de noosfeer hebben zich mo-

• gelijkheden ontwikkeld voor hier tegenin werkende krachten(32)! 
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figuUP 18: dete:mrinatie in Zaatste instantie van we:rkingssferen. 

(onderstreping van de schrijver) In feite is de studie van 

het GEM een bewijs dat de "dominantie" in zijn tegendeel kan 

veranderen met alle gevolgen van dien. Daarom zou het aanbeve

ling verdienen in navolging van wat Althusser voor het domein 

van de geschiedenis deed, determinatie in laatste instantie en 

dominantie te onderscheiden. Bet door de opstellers van het 

GEM gehanteerde begrip "dominantie" zou dan determinatie in 

laatste instantie betekenen waarmee tevens begripsmatig de 

weg gebaand wordt voor de feitelijke dominantie van de noosfeer 

over ten minste belangrijke delen van biosfeer, lithosfeer, 

hydrosfeer en atmosfeer, Deze dominantie zou in een derde di

mensie kunnen warden weergegeven als volgt: 

r-t-~~~7'7';>;?'7!n~77'.i'77~,..,.,.;::-~+-~~~+-~~---< 

figuUP 17: ilom1'.nantf,e van we:rkingssfe:ren 

noosfeer 

biosfeer 

lithosfeer 

hydrosfeer 

atmosfeer 

kosmosf er 
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Problematisch blijft het gebruik van het begrip noosfeer in de 

in het GEM gehanteerde betekenis van de sfeer beheerst door de 

mens en zijn werkingen. Teilhard de Chardin aan,wie dat begrip 

ontleend is1beschrijft het ontstaan van de noosfeer als volgt: 

"Slechts een verklaring, een benaming doet dit grote verschijn

sel recht. Even uitgebreid, maar met veel meer samenhang dan 

de voorafgaande beddingen( ••• ) breidt zich hier een nieuwe 

bedding, de "denkende bedding", ontkiemd aan het einde van het 

tertiair, uit over de wereld van planten en dieren; buiten en 

over de biosfeer; een NOOSFEER". (34). Oat wil zeggen dat in 

zijn visie de term noosfeer toch eerst en vooral verbonden is 

met het denken van de mens, terwijl de mens zich feitelijk 

in eerste instantie van de dieren onderscheidde door in sociaal 

verband zijn eigen bestaansmiddelen te produceren. 

(35). Hiervoor was de ontwikkeling van taal en denken een 

noodzaak. Eerst met de productie van een meerproduct niet 

direct noodzakelijk voor de instandhouding.van de werkers ont

staat de mogelijkheid voor enkelen op basis hiervan zich te 

ontwikkelen tot(abstracte)denkers. De introductie van een 

sociosfeer tussen biosfeer en noosfeer lijkt in verband hiermee 

dan ook noodzakelijk. (36). 

In deze paragraaf is een kritische uiteenzetting gegeven van de 

niveaus die in WERON en GEM bij een paging tot een systematische 

weergave van de werkelijkheid warden on~erscheiden en hoe na dit 

onderscheid de samenhang van deze niveaus wordt gedacht. Via de 

kritiek op een van deze pogingen wordt in de volgende paragraaf 

kennisgemaakt met enkele aanzetten voor de' constructie van een 

maatschapoi imodel in het verlenanA vim lie marxistische weten

schapstradi tie. ( 37). 
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Daarna wordt aan de hand van een uiteenzetting van het onder

scheid en verband tussen natuur, geschiedenis en filosofie van 

Harmsen wat dieper ingegaan op de processen die zich op de 

verschillende niveaus afspelen en hun interrelaties. Immers 

om vooral in dit hoofdstuk van deze studie schematisme te ver

mijden moet, vrij naar Marx, het "subject" van de studie als 

vooronderstelling steeds voor de geest worden gehouden.(38). 

De systematisering van reeds bestaande denkbeelden over de wer

kelijkheid volgens een bepaalde denkwijze om daardoor aangrij

pingspunten voor verder (empirisch) onderzoek te formuleren 

moet echter wel als een hoofdaspect van het logisch/filosofisch 

werk worden gezien. Voor deze verdergaande systematisering le

vert Althusser de instrumenten met o.m. het onderscheid tussen 

determinatie en dominantie, c.q. bepaaldheid in laatste en in 

eerste instantie. Om deze instrumenten te kunnen toepassen is 

een beknopte weergave van zijn denkbeelden noodzakelijk. 

Daarbij zal tevens blijken dat hoewel Harmsen Althusser een

zeker schematis~e verwijt, de door Althusser uitgeprepareerde 

theoretische onderscheidingen en verbanden ook in de uiteen

zetting van Harmsen "aan het werk zijn".(39). 

Ten slotte kunnen in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk 

deze inzichten worden gebruikt om de kritiek van Launspach 

op het rapport "planningsmethodiek" van de RPD verder te bren

gen door deze te bevrijden van een structuralistische ex-

ploi tatie van de marxistische dialectiek 1 gevolg van zijn over

name van het denken van Castells. 
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Daarbij zal blijken dat gegeven de definities uit de systeem

leer er eerder aanleiding is het Ruimtelijk systeem als sub

systeem en de overige systemen als aspectsystemen op te vatten 

om op die manier het werkelijkheidsgehalte van het WERON-model 

op te voeren als leidraad voor de daarna nog wel uit te voeren 

empirische en technische onderzoekingen. 

1. ~~=!=-~!~!!!~2=~-!~-~!-~::-=:~!!E!~=~!-!!~~!!!=_2!!E-~=-!=!~: 

!!!_!~~~=~-==2~2~!£~!-!!~~=!~~!!_!~!!~~!!~£!~~-=~-~~=!: 
structuur. (40). 
---------------

De hiervoor weergegeven aanzetten van Launspach als kritiek op 

het WERON model moeten vooral gezien worden als een poging om 

op basis van het door Althusser gemaakte onderscheid binnen de 

maatschappelijke praxis tot een herstructurering van de WERON 

systemen te komen. Daarbij neemt hij in navolging van Castells 

slechts deze indeling in de economische, politieke en ideologi

sche praxis over zonder het tevens door Althusser ontwikkelde 

verband van deze praxisvormen in de beschouwing te betrekken. 

Daarin ligt dan ook de oorzaak opgesloten dat zijn kritiek 

uitmondt in een poging alle causale verbanden die b.v. door 

het economisch systeem worden beheerst in het economisch sys

teem zelf op te nemen.(41). 

Nu is de discussie over de onderlinge verhouding tussen.de ver

schillende domeinen van de maatschappelijke werkelijkheid en 

de daarop betrekking hebbende wetenschappelijke disciplines 

in de marxistische wetenschapstraditie zeker niet afgesloten 

en vormt nog steeds een belangrijk probleem. De meningen lopen 

daarbij uiteen van mechanisch monisme via een meer genuanceerd 

monisme zoals bij Althusser tot eclectisch pluralisme. 
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Nog moeilijker wordt deze kwestie wanneer men zich niet beperkt 

tot de maatschappelijke praxis maar ook de natuur in de beschou

wing betrekt.(42). 

· Als uitgangspunt voor de hier te volgen uiteenzetting worden de 

punten van De Vries die in het vorige hoofdstuk ter sprake kwa

men genomen.(43). In een poging het gehele probleemveld te 

overzien onderscheidt hij drie niveaus in het milieu dat de 

mens omringt. Dit zijn het fysisch milieu, het biologisch 

milieu en het maatschappelijk milieu. Daarbij is het biologisch 

milieu een deelverzameling van het fysisch milieu en het maat

schappelijk milieu is weer een deel-verzameling van het biolo

gisch milieu. Dit houdt in dat het fysiscb milieu op een ni

veau bestudeerd moet worden (fysisch) bet biologisch milieu 

op twee niveaus (fysisch en biologisch) en het maatschappelijk 

milieu op drie niveaus (fysisch, biologisch en maatschappelijk) 

(44}. "In bet complex van maatschappelijke verhoudingen/ontwik

keling productiekrachten zijn historische ontwikkelingsstadia 

aan te wijzen; verschillende maatschappijformaties, waarvan de 

relatie met het fysisch-biologisch milieu verschillend is". 

{45). 

Wat moet nu onder maatschappelijk milieu worden verstaan? 

Marx zegt hierover in zijn voorwoord van "Zur Kritik der poli

tischen Oekonomie": "In de maatschappelijke productie van hun 

leven treden de mensen in bepaalde, noodzakelijke van hun 

wil onafhankelijke verhoudingen, productieverhoudingen; deze 

productieverhoudingen beantwoorden aan een bepaald ontwikke

lingsni veau van bun materiele productiekrachten. 
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Het geheel va~ deze productieverhoudingen vormt de economische 

structuur van de maatschappij, de materiele basis waarop zich 

een juridische en politieke bovenbouw verheft, en waaraan spe

cifieke maatschappelijke vormen van bewustzijn beantwoorden. 

De wijze waarop het materiele leven geproduceerd wordt, is 

yoorwaarde voor het sociale, politieke en geestelijke levens

proces in het algemeen. Het is niet het bewustzijn van de men

sen dat hun zijn, maar omgekeerd hun maatschappelijke zijn, 

dat hun bewustzijn bepaalt."(46). 

Dit algemene resultaat van de studies van Marx tot dan toe 

(1859) diende hem in de periode daarna tot leidraad en was aan

leiding zijn hoofdwerk te richten op de kritiek van de politie

ke economie. Deze prioriteit in het analytisch werk van Marx 

en Engels heeft vaak tot allerlei misvattingen geleid alsof 

in de marxistische wetenschapstraditie slecht aandacht zou 

(moeten) worden geschonken aan de "economische factor".(47). 

Vandaar dat Engels, hun beider werk overziende, reeds in 1890 

aan Bloch schreef:"Dat door de jongeren soms meer aandacht 

aan de economische kant wordt gesch6nken dan deze toekomt, 

daaraan ~ijn Marx en ik gedeeltelijk zelf schuldig. Wij moesten 

tegenover onze tegenstanders dit door hen ontkende hoofdprin

cipe (van de prioriteit van de economie, j.g.) benadrukken en 

er was niet altijd tijd, plaats en gelegenheid de overige bij 

de wisselwerking in het geding zijnde momenten tot hun recht 

te laten komen". (48). In dezelfde brief geeft hij nogmaals een 

weergave van de onderscheidingen en verbanden van de maatschap

peli jke structuur: "De economische toestand is de basis. 
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Maar de verschillende elementen van de bovenbouw - politieke 

vormen van de klassenstrijd en zijn resultaten - ( ••• ) de 

rechtsvormen, en oak de reflexen van al deze werkelijke con

flicten in het brein der betrokkenen(politieke, juridische, 

filosofische theorieen, godsdienstige opvattingen) ( ••• ) werken 

eveneens in op het verloop van de historische strijd en bepalen 

in vele gevallen overwegend de vorm waarin hij gevoerd wordt." 

{49) • 

Naar deze beide opvattingen wordt vaak verwezen wanneer marxis

ten proberen een schets van de maatschappelijke structuur in 

zijn totaliteit te geven enerzijds om daarmee een naar hun op

vatting zo getrouw mogelijk beeld te geven en anderzijds om 

daaruit globaal af te leiden in welke volgorde men het bestede 

verschillende aspecten van deze structuur in de analyse kan 

betrekken en wanneer men daarvan, om wat voor reden dan ook, 

afwijkt wat de beperkingen van een dergelijke analyse zijn.(50). 

Het kan niet de bedoeling van deze studie zijn een volledig 

overzicbt van alle verwijzingen naar de geleding en verhoudin

gen van de maatschappelijke structuur in de marxistische weten

scbapstradi tie te geven. Slecbts de opvattingen van een drie

tal marxisten die op verschillende plaatsen en tijden zich meer 

expliciet met deze problematiek bebben beziggehouden worden 

bier, en dan nog zeer beknopt, weergegeven: 

- De opvattingen van Plechanow zoals weergegeven in "Fundamen

tele vraagstukken van het marxisme" (1908). (51). 

- De opvattingen van Jakubowski zoals weergegeven in "Basis en 

Bovenbouw, bet ideologieprobleem bij Lukacs en Korscb"(1936) 

(52) • 
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- De opvattingen van Althusser zoals weergegeven in "Voor 

Marx".(1965). (53), 

Daarbij zal de nadruk liggen op drie aspecten die in het 

bijzonder voor de later in dit hoofdstuk te geven kritiek op 

GEM en WERON van bijzondere betekenis zijn: 

- Welke onderscheidingen zijn methodisch zinvol bij de geleding 

van de maatschappelijke structuur; 

- Wat is het geschetste verband tussen deze onderscheiden mo

menten of aspecteni 

In hoeverre en op welke wijze zijn de natuurlijke voorwaar

den voor de maatschappelijke ontwikkeling in de beschouwing 

betrokken. 

Hoewel hier tussen de verschillende auteurs enkele verschillen 

bestaan in het aantal aangebrachte niveaus, bij Plechanow 5, 

bij Jakubowski 3, en bij Althusser 4 en deze ook niet helemaal 

parallel (kunnen) lopen zitten de belangrijkste verschillen 

eerder in de nadere omschrijving van datgene wat zich op dat 

niveau afspeelt dan op de positie van het niveau in het geheel 

van de structuur.(zie schema volgende bladzijde.). 

Plechanow onderscheidt: 

1. De stand der productiekrachten. 

2. De door deze stand bepaalde economische verhoudingen. 

3. De sociaal-politieke orde die zich boven de gegeven econo

mische "basis" verheft. 
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4. de ten dele rechtstreeks door de economie, ten dele door 

de gehele zich daarboven verheffende sociaal-politieke 

orde bepaalde psychologie van de maatschappelijke mens. 

5. de verschillende ideolo9ieen, die de eigenschappen van deze 

psychologie in zich weerspiegelen.(54). 

Plechanow is in zijn studie tamelijk onduidelijk over het on

derscheid tussen de psychologie van de maatschappelijke mens en 

de ideologieen die deze psychologie weerspiegelen. Het meest 

waarschijnlijk is dat hij daarbij gedacht heeft aan rationali

saties van bepaalde denkbeelden, gevoelens etc. zoals die voor

al in de kunst tot uiting warden gebracht.(55). Jakubowski 

legt bij de bespreking van deze problematische verhouding de 

nadruk op het onderscheid tussen vorm en inhoud van politieke, 

juridische en andere ideologische voorstellingen. Daarbij zou 

de psychologie van de maatschappelijke mens vooral in verband 

met de vormbepaling op "rationeel1
' niveau van bepaalde ver

langens, driftimpulsen, interessen en behoeften gebracht moe

ten worden.(56). Jakubowski acht om deze reden een splitsing 

van het ideologisch niveau in twee delen niet juist. OOk laat 

hij in zijn indeling de door Plechanow als apart moment be

noemde "stand van de productiekrachten" weg. 

Jakubowski onderscheidt dan ook slechts drie momenten: 

1. De economische basis, die zelf bepaald wordt door de pro

ductiekrachten; 

2. De politiek•juridische orde die daaraan beantwoordt; 

3. De ideologische bovenbouw die zich daarboven verheft.(57). 
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OE Ul>TES (1975) PLECHANOW ( 1908 l JAKUBOWSKI l19~hl ALTHUSSER ( 1965' 
H !z: 

~~ 1. fysisch milieu 

i~ 
~ t: 
~~ 

2. biologisch milieu 

::i:i 
{/l ti;I 3. maatschappelijk ~I. productiekrach- 1. economische 
8 n 
~~ milieu ten praktijk 
~ !i -------- -- -- --- --- -----
C::H 2. economische 1. economische c {/l 

~~ verhoudingen basis 

(IJ 3. sociaal-politieke 2. politiek-juri- 2. politieke 
ia 
ti;I orde dische or de praktijk 
f6 --- - - - --- - - -- ---
8 4. psychologie van 
~ n de mens 
8 - - -- - - -- -- ,__ --- -1-
c:: 

5. ideologieen 3. ideologische 3. ideologische c:: 
::i:i 

bovenbouw praktijk - - -- - ------ -- - ---- -· 

,...._ - ------- - - -- -----
4. theoretische 

praktijk 

figuUP 18: Ve!'ge'lijkend, over>zioht van maatsohappijmodel.ten. 



GERAETS (19 76) • 

POLITIEK/IDEOLOGISCHE BOVENBOUW. 
~------------------------------
vormen van maatschappelijk bewustzijn: 

/ 
- kunst, reliqie, filosofie, moraal. L. ~ .L. v ~ 

0-. juridische en politieke structuur: 

' - vastleggen van prive-eigendom. 
- vastleggen van vrije en gelijke ruil verhouding en. 

~£2~2~!~9.!~-~~~!~ 

maatschappel. productieverhoudin2en "7 
voorwaarden - betrekkingen van prod.mens en 

-p in brede zin. t.o.v. prod.verh. 
- tussen klassen en soc.groe pen 
- verb.door arbeidsdeling. 
- vormen van distributie. 
""""' 

maatschappel. productiekrachten 
voorwaarden de drie enkelvoudige momentep 
in engere zin. van het arbeidsproces: 

~ arbeidskracht 
....... arbeidsmiddel 
I ' +"° .. arbeidsvoorwero. 

natuurlijlte voorwaarden in 
engere zin. .L~ 

~£Q~~!~S~~-~~~~~~ 

biolo2isch milieu: j-
- flora en fauna. 

fysisch milieu: "'7 '\:7 

- lucht, bodem, water. 

figuur 19: maatschappijmodeZ volgens Geroets (19?6). 
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Opvallend is dat Jakubowski meer nog dan Plechanow benadrukt 

dat het hierbij gaat om momenten van een geheel, waar Marx 

en Engels reeds in de Duitse Ideologie systematisch spreken van 

aspecten van een geheel en voorzover ze toch de term moment ge

bruiken deze tussen aanhalingstekens plaatsen "om het voor de 

Duitsers in begrijpelijke taal te zeggen"(58). Deze verwijzing 

is belangrijk omdat Althusser aan de door hem onderscheiden 

niveaus een grotere autonomie toekent door deze op te vatten 

als de uitdrukking van even zovele praktijken. Deze praktijken 

of praxis-vormen van de maatschappelijke praktijk hebben als 

gemeenschappelijk kenmerk dat in elke praktijk een bepaalde 

grondstof door bepaalde menselijke activiteiten in een bepaald 

product wordt getransformeerd, waarbij bepaalde middelen worden 

gebruikt. Het bepalende moment in dit veranderingsproces is de 

praxis in engere zin, d.w.z. de veranderingsactiviteit zelf. 

(59). 

Althusser onderscheidt vier praxis-vormen binnen de maatschap

pelijke praktijk: 

1. De economische praktijk is de transformatie van de gegeven 

natuur(grondstof) in producten voor menselijk gebruik door 

de activiteit van bestaande mensen, die door methodisch 

geregelde toepassing van bepaalde productiemiddelen onder 

bepaalde productieverhoudingen werken; 

2. De politieke praktijk is de transformatie van bepaalde socia

le verhoudingen in nieuwe sociale verhoudingen; 

3. De ideologische praktijk is de transformatie door menselijke 

activiteiten van vormen van zedelijk, filosofisch en artis

tiek bewustzijn; 
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4. De theoretische praktijk is de transformatie van ideolo

gische denkbeelden(grondstof) met behulp van theoretische 

instrumenten in wetenschappelijke kennis(product) (60). 

Althusser zelf tekent bij zijn omschrijving van deze praktij

ken al aan dat de opvatting van het ideologisch en theoretisch 

niveau als praxis-vorm niet algemeen geaccepteerd is. 

Desondanks vindt hij deze benadetingswijze noodzakelijk voor 

iedere theorie van het "ideologische" en voor het begrip van de 

marxistische theorie zelf en haar verhouding tot de maatschap

pelijke praktijk.(61.) Engels en Plechanow hebben beiden een 

meer passieve opvatting van deze niveaus evenals later Lenin, 

die tot uiting komt in het systematisch· gebruik van de term 

reflex, c.q. weerspiegeling op dit niveau.(62). Deze opvatting 

wordt door Jakubowski evenals later door Pannekoek, als ten

dentieel naturalistisch (burgerlijk) materialistisch gekriti

seerd, in zoverre deelt hij ook de opvatting van Adler.(63). 

waar hij Adler ecbter op zijn beurt verwijt dat deze weer een 

te grote autonomie aan het theoretisch werk toekent door te 

benadrukken dat het bij bewustzijn volgens Marx en Engels 

steeds gaat om bewust-zijn, zou hij zeker ook moeite hebben 

gehad met de verdergaande autonomie die Althusser aan dit 

niveau in "Voor Marx" toekent. (64). 

Vergelijken we deze opvattingen met de aanzet van De Vries 

(zie schema blz.13) dan blijkt dat zowel Plechanow als Jaku

bowski als Althusser bet fysisch-biologisch milieu buiten be

schouwing laten bij hun weergave van de geleding van de 

maatschappelijke structuur. 
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Hoewel het historisch~materialisme een maatschappij~wetenschap 

is, heeft Marx het natuurlijk moment of aspect steeds in zijn 

analyses betrokken. Het is daarom belangrijk dit aspect expli

ciet in een schematische voorstelling mee te nemen, om ver

waarlozing daarvan te voorkomen.(65). 

Wat betreft het door Plechanow gemaakte onderscheid tussen 

psychologie van de mens en ideologie~n wordt aangesloten 

bij de kritiek van Jakubowski; het niveau "stand der produc

tiekrachten" wordt echter als apart aspect gehandhaafd. De 

door Althusser onderscheiden theoretische praktijk tenslotte 

wordt overeenkomstig Althusser's latere opvattingen, niet als 

een boven de politiek-ideologische bovenbouw te plaatsen 

niveau opgevat,maar.als een specifieke bewustzijnsvorm binnen 

deze bovenbouw. Daarmee wordt tevens het standpunt van Jaku

bowski benaderd zij het dat deze geen apart theoretisch niveau 

onderscheidt. (66) • 

Samenvattend leidt dit tot de volgende schematische voorstel

ling, die behoudens het apart onderscheiden van een theoretisch 

niveau, overeenkomt met een door Geraets in 1976, in een niet 

gepubliceerde nota over de ir-planoloog, opgestelde schets: 

1 • NATUURLIJKE INFRASTRUCTUUR 

2. TECHNISCHE INFRASTRUCTUUR/ 

ECONOMISCHE STRUCTUUR 

3. POLITIEK/IDEOLOGISCHE/THEORE

TISCHE SUPERSTRUCTUUR 
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b. 

a. 

b~ 

a. 

b. 

c. 

fysisch milieu. 

biologisch milieu. 

productiekrachten. 

productieverhoudinqen. 

politiek-juridische 
structuur. 
ideologische vormen van 
bewustzijn. 
wet~nschappelijke vormen 
van bewustzijn. 



Op basis van dit onderscheid kan ook een nauwkeuriger beeld 

worden gegeven van de verschillende wetenschappelijke disci

plines en de tegenspraken die deze in eerste instantie bestu

deren (respectievelijk zouden moeten bestuderen). Daarbij komt 

niet toevalligerwijze het door Plechanow onderscheiden niveau 

van de psychologie van de maatschappelijke mens weer terug.(67) 

fysisch milieu 

biologische ecologie. 

biologisch milieu 

maatschappelijke ecologie/technologie. 

productiekrachten 

maatschappelijke economie/technologie. 

productieverhoudingen 

maatschappelijke sociologie/politicologie 

politiek-juridische structuur 

maatschappelijke sociologie/psychologie 

ideologische vormen van bewustzijn 

maatschappelijke filosofie/theorie 

wetenschappelijke vormen van bewustzijn(68) 

191 



"Na deze onderscheiding die methodisch noodzakelijk is, moeten 

de onderscheiden elementen weer in een samenhang worden gebrach1 

De begripsmatige onderscheiding zal dus weer opgeheven worden, 

naarmate wij de werkelijkheid dichter benaderen. Het gaat er 

niet zo zeer om , het verband tussen de verschillende gebieden 

van de bovenbouw aan te tonen; dat er tussen deze gebieden een 

wisselwerking bestaat is algemeen onbetwist en in vele gevallen 

ook overtuigend aangetoond. Het marxisme onderscheidt zich van 

alle andere sociologische theorieen vooral hierin, dat het de 

verschillende gebieden opvat als momenten van een geheel: 

••• " (69). Dit gedeelte uit de uiteenzetting van Jakubowski, 

onmiddellijk volgend op de door hem gemaakte driedeling van de 

maatschappelijke ~tructuur, illustreert zijn opvatting van bet 

verband tussen de onderscheiden momenten en geeft tevens vol

doende aanknopingspunten de opvattingen van Plechanow en 

Althusser in de beschouwing te betrekken. 

De wisselwerking van meerdere schematisch onderscheiden niveaus 

zoals Plechanow die volgens Jakubowski opvat, heeft volgens 

deze niets gemeen met dialectiek, ook niet ~ls een enkele ont~ 

staansoorzaak wordt aangenomen. Daarmee kritiseert hij de kant

tekening van Plechanow bij zijn "formule": deze "staat verre 

van het eclectisisme, dat niet boven de wisselwerking tussen 

de verschillende maatschappelijke krachten weet uit te komen 

en niet eens in de gaten heeft dat bet feit van de wisselwer

king tussen deze krachten onder elkaar nog lang niet de vraag 

naar het ontstaan ervan beantwoordt. Onze formule is van monis

tische aard. 
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En deze monistische formule is door en door verzadigd met 

materialisme".(70). 

Evenals Jakubowski maar meer expliciet dan deze is naar de 

opvatting van Althusser de marxistische dialectiek nooit enkel

voudig, maar van begin af aan samengesteld. Hij verwijst daar

bij steeds naar een passage van Marx' inleiding bij de "Grund

risse" waar deze bij de uiteenzetting van bet verschil tussen 

logica (de opeenvolging in de uiteenzetting) en chronologie 

(de opeenvolging in de tijd), duidelijk maakt dat "de meest 

enkelvoudige economische categorie, zeg de ruilwaarde, ( ••• ) 

een bevolking en wel een bevolking die ender specifieke ver

houdingen produceert," veronderstelt "alsmede een bepaald 

type familie-, communaal of staatsbestel enz. Zij kan nooit 

anders bestaan dan als abstracte eenzijdige relatie in een 

reeds gegeven concreet levend geheel 11
• (71) • Het monistisch 

karakter van de marxistische geschiedenisopvatting moet volgens 

Althusser primair in relatie met dit concreet levend geheel 

c.q. "complexe eenheid" worden gebracht. Binnen deze complexe 

eenheid zijn echter meerdere tegenspraken te onderscheiden die 

elkaar wederzijds beinvloeden en waarbij de verhouding van de

ze tegenspraken ten opzichte van elkaar de structuur van een 

bepaalde maatschappijformatie uitmaakt.(72). 

De kritiek die van marxistische zijde op zijn opvattingen is 

gegeven als zou hij zich op bet standpunt van het "pluralisme" 

stellen wordt door hem dan ook niet erkend. Daarbij verwijst 

hij naar Engels en Plechanow als representanten van de door 

hem verworpen enkelvoudige opvatting van de marxistische 

dialectiek. 
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Vooral de opvattingen van de laatste hebben volgens hem op dit 

punt grote invloed in de marxistische wetenschapstraditie 

gehad. (73). 

Eerder werd een opmerking over het gebruik van de termen moment 

en aspect gemaakt. Ook Althusser vertoont een voorkeur voor het 

gebruik van deze laatste term. Volgens hem is de term moment we

zenlijk hegeliaans en meet deze in samenhang worden gezien met 

het enkelvoudige karakter van de tegenspraak bij Hegel die zich 

in de verschillende momenten van de maatschappelijke structuur 

manifesteert. Dat wil zeggen bij Hegel is er volgens Althusser 

geen sprake van een werkelijke determinatie van het ene moment 

t.o.v. het andere; de momenten zijn even zovele verschijnings

vormen van een tegenspraak, het "Wezen" van de geschiedenis. 

(74). Daarom heeft Marx, via Feuerbach, niet alleen de Hegeli

aanse dialectiek "op zijn kop gezet" maar ook principieel ge

wijzigd volgens Althusser.(75). 

Bij Plechanow is er wel sprake van een determinatie van de 

verschillende factoren t.o.v. elkaar, ~ ze uit elkaar 

ontstaan zijn. Het verband wordt bij hem inderdaad bewaard 

door een enkele bestaansoorzaak aan te nemen waardoor de dia

lectiek principieel buiten zijn uiteenzetting blijft, daarop 

van buitenaf wordt toegepast.(76). 

Zowel bij Jakubowski als bij Althusser wordt een meervoudige 

dialectiek als immanent bestanddeel van de maatschappelijke 

ontwikkeling verondersteld. Daarbij benadrukt Althusser meer 

dan Jakubowski de relatieve autonomie van de verschillende 

factoren, c.q. "tegenspraken", wat de kritiek dat zijn opvat

tingen tendentieel pluralistisch of structuralistisch zouden 

zijn, verklaart.(77) 
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In deze studie wordt aansluiting gezocht, zoals eerder weerge

geven, bij de opvattingen van Althusser over de structuur van 

het "concreet levend geheel". Niet in de laatste plaats omdat 

deze opvatting tevans de mogelijkheid geeft de "natuurlijk/ 

geografische omstandigheden" op een verantwoorde wijze in de 

beschouwing te betrekken.(78l. 

~~-!!!!!~~~-!~!!-~~-!!~~~~!:!!i1!:2~~2!:~~!~~~~-~~!:~!!~!2~~~!!!!!:._ 
Ten aanzien van de opvattingen over dit punt van Althusser in 

"Voor Marx" is niet veel te meldep behoudens enkele verwijzin

gen naar de "Dialectiek der Natuur" van Engels, die hij ver

wijt in deze studie te veel de dialectiek van buiten af op 

reeds beschikbare resultaten van de natuurwetenschap toe te 

passen. Elders heeft hij er dan ook blijk van gegeven die re

sul taten van niet-marxistische natuurwetenschappers waarin im

pliciet het dialectisch karakter van natuurprocessen wordt 

aangetoond, te onderkennen en als zodanig te waarderen.(79). 

Hieruit kan met enige reserve worden afgeleid dat hij evenals 

Jakubowski het domein van de geschiedenis als voorwerp.van 

marxistische wetenschap beschouwt, waarin de door Marx en Engei1 

onderkende dialectiek "aan het werk is". Het verschil tussen 

beiden is dat Althusser wel de mogelijkheid van een natuurlijke 

dialectiek onderstelt. Een dergelijke onderstelling is echter 

nog geen empirische bevestiging van het bestaan van een natuur

lijke dialectiek. Een dergelijke bevestiging van de dialectiek 

heeft in de marxistische geschiedeniswetenschap reeds plaats 

gevonden.(80) Verder is het begrip natuur bij Althusser alleen 

terug te vinden bij zijn omschrijving van de economische prak

tijk als transformatie van de gegeven natuur onder bepaalde 

verhoudingen en met bepaalde mi.ddelen. 
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In hoeverre deze gegeven natuur de maatschappelijke structuur 

mede bepaalt, wordt door hem niet uitgewerkt.(81). 

Het meast uitvoerig gaat Plechanow op de invloed van de geo

grafische omstandigheden in, ook de invloed die hij aan deze 

"factor" toekent is groter dan die bij Jakubowski. Volgens 

Plechanow bepaalt de gesteldheid van de geografische omstandig

heden de ontwikkeling van de productiekrachten 1 terwijl de ont

wikkeling van deze laatste weer de ontwikkeling van de econo

mische en alle overige maatschappelijke verhoudingen bepaalt. 

"( ••• ).Wanneer zij echter zijn ontstaan, werken de gegever 

maatschappelijke verhoudingen zelf op bun beurt ook zeer Sterk 

in op de ontwikkeling van de productiekrachten; zo wordt het

geen oorspronkelijk gevolg was nu zelf weer oorzaak; tussen de 

ontwikkeling van de productiekrachten en de maatschappelijke 

ordening ontstaat een wisselwerking,. die in verschillende 

tijdperken de meest verschillende vormen kan aannemen."(82). 

Deze opvattingen van Plechanow zijn voor Jakubowski aanleiding 
• hem in de schoenen te schuiven dat bij hem "de maatschappelijke 

werkelijkheid eenzijdig door de natuur wordt bepaald" omdat 

Plechanow "alle maatschappelijke verhoudingen- via de productie 

krachten - in laatste instantie herleidt tot de natuurlijke, 

geografische voorwaarden. Dat hij erkent, dat de maatschappe

lijke verhoudingen een terugwerkende invloed kunnen hebben,ver

andert aan deze opvatting niets."(83). 

Of deze kritiek al dan niet terecht i~ hangt samen met het na

tuurbegrip dat beiden hebben. Bij Jakubowski ligt sterk de na

druk op de door de mens meer en meer beheerste natuur, de 

"vermaatschappelijkte natuur'~ en hij heeft sterk de neiging de 

natuur tot deze "vermaatschappelijkte natuur" te beperken. 
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Geraets noemt deze voorwaarden "natuurlijke voorwaarden in en

gere zin. ". 

aet is duidelijk dat deze voorwaarden primair beheerst worden 

door de menselijke activiteit die natuurkrachten in beweging 

zet, exploiteert enz. Wanneer natuur zo opqevat wordt1 is de 

kritiek van Jakubowski op Plechanow terecht, er is dan immers 

sprake van een cirkelredenering c.q. tautologische verklaring. 

Wanneer natuur echter primair wordt opgevat als (nog) niet 

door menselijke activiteiten beheerst, dan is de kritiek onte

recht omdat er dan wel degelijk sprake is van een bepalende 

invloed, van de natuurlijke voorwaarden in brede zin, op de 

ontwikkeling van de productiekrachten enzovoorts. 

De grens tussen beheerste en (nog) niet beheerste natuur is een 

historisch variabele grootheid. Dit wordt door Jakubowski ook 

wel erkend waar hij onder verwijzing naar o.m. wittfogel stelt: 

"De invloed van de natuurlijke faktoren verschilt (dus) alnaar

gelang de economische d.w.z. menselijke verhoudingen die zich 

op deze natuurlijke grondslag verheffen. De wijze waarop hun 

invloed zich doet gelden verandert in de loop van het histo

risch proces".(84). Dat in de economische activiteiten naast 

de intermenselijke verhoudinqen ook sprake is van een verhou

ding van de mens tot de natuur, die de mens volstrekt nog niet 

volledig beheerst (waarmee er inderdaad van een natuurlijk 

determinatie qeen sprake zou zijn) en dat de "prioriteit" van 

de natuur ook volqens Marx blijft bestaan, dat is Jakubowski 

kennelijk ontgaan. Het zwakke punt van Plechanow moet vooral 

gezocht worden in het weinig uitqewerkt zijn van de verschil

lende niveaus t.o.v. elkaar en het slechts verwijzen naar de 

diachrone determinaties om zijn opvatting als "monistisch" te 
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kunnen presenteren. 

De kritiek van Jakubowski op dit punt is te~echt, de wijze 

waarop Plechanow de geografische omstandigheden in de be

schouwing betrekt is daarom voor discussie vatbaar. Dat hij 

aan deze omstandigheden een bepaalde invloed toekent op de 

maatschappelijke ontwikkelingen,is materieel gezien,met de 

hiervoor weergegeven relativeringen;wel terecht. Of om bet 

enigzins polemisch in zijn eigen woorden te formuleren: 

"De zonsopgang houdt noch als oorzaak, noch als gevolg verband 

met de maatschappelijke verhoudingen. Daarom kan hij, in zijn 

eigenschap van natuurverschijnsel, geplaatst worden tegenover 

het bewuste menselijke streven, dat evenmin in causaal verband 

staat met dit natuurverschijnsel".(85). Er zijn in de kosmos 

nog steeds gebeurtenissen die zich onafhankelijk van menselijke 

activiteiten voltrekken, bovendien meet daarbij nog een scherp 

onderscheid worden gemaakt tussen natuurverschijnseien die 

beinvloed en natuurverschijnselen die beheerst worden door de 

maatschappelijke mens. 
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2. Intermezzo over het onderscheid en verband tussen natuur, 
--------------------------------------------------------

Een van de weinige,meer recente in Nederland,ondernomen pogin

gen het onderscheid en verband,c.q. de verschillende bemidde

lingen tussen natuur, geschiedenis en filosofie in het verleng

de van de marxistische wetenschapstraditie te verhelderen is 

door Harmsen ondernomen (86). Omdat zijn aanduiding van de 

verschillende niveaus enigszins verschilt van die in de vooraf

gaande paragraaf,moet voorafgaande aan een samenvatting van 

zijn uiteenzetting het verband worden aangegeven. De natuur 

bij Harmsen correspondeert met de hiervoor aangeduide natuur

lijk-geografische omstandigheden voorzover die niet te beperkt 

worden opgevat, in het schema opgenomen als natuurlijke infra

structuur. De geschiedenis staat bij Harmsen voor de maatschap

pelijke ontwikkeling in het algemeen maar de nadruk ligt daar

bij toch heel sterk op de economische basis en de relatie 

daarvan via de technologie met de natuur, in het schema opge

nomen als technische infrastructuur/economische structuur. 

wat betreft de bovenbouw ligt bij Harmsen de nadruk op de, 

ook door hem, onderscheiden ideologische en wetenschappelijke 

vormen van bewustzijn, c.q. de ideologische en theoretische 

superstructuur. Opvallend is dat het politiek/juridisch niveau 

bij Harmsen zowel in zijn uiteenzetting over de geschiedenis 

als in die over de filosofie slechts zijdelings aan bod komt. 

(87). 

wanneer iets verder vooruit wordt gekeken naar de volgende 

hoofdstukken in deze studie dan geeft de studie van Harmsen 

de mogelijkheid de.drie belangrijkste determinanten bij pla

nologie en planning onder kapitalist!sche verhoudingen in hun 

onderlinge samenhang te analyseren: natuur, markt, c.q. "twee

de natuur" en bewustzijn van de mens van beide determinanten, 
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resulterend in "inzicht in de noodzakelijkheid" en "inzicht 

in de veranderbaarheid" van het menselijk milieu. (88) In de 

laatste zin van de inleiding is de materialistische dialectiek 

bijna tastbaar aanwezig: "Door de wijze waarop natuur, geschie

denis en filosofie samenhangen keert de te behandelen problema

tiek - geheel of gedeeltelijk - driemaal terug, maar vanuit een 

wisselend, verschuivend en zich ontwikkeld standpunt. 11 (89). 

NATUUR. 

~~!~~~-:~e-~!=~:: 
De grondslag voor het filosofische natuurbegrip is van begin 

af aan dat deel en aspect van de werkelijkheid wat geen deel is 

van menselijke activiteit of daar wel deel van is maar dan 

slechts als bewerkte of te bewerken grondstof die niet door 

mensen gemaakt is. Is het gegeven dit onderscheid mogelijk de 

scheiding verder door te voeren en te spreken van de natuur 

"op zich"? 

In het denken van Marx speelt de natuur slechts een rol voor

zover deze deel of potentieel deel van menselijke activiteit 

is. In tegenstelling tot anderen, als Mathus, die natuurwetten 

gebruiken om historische verschijnselen zoals armoede en pau

perisme te verklaren,probeert Marx deze strikt historisch te 

verklaren. 

Toch blijft bij Marx de natuur primair bestaansvoorwaarde voor 

de mens; echter op het moment dat het consumeren een daaraan , 
voorafgaand produceren wordt, wordt het menselijk bestaan niet 
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langer alleen door de natuurlijke omstandigheden bepaald,maar is 

er ook sprake van een omvormende terugwerking van de mens op de 

natuur. Het systematisch gebruik van het begrip "stofwisseling" 

door Marx duidt er echter op dat volgens Marx de mens consub

stantieel deel van de natuur blijft en geeft tevens aan dat hij 

er zich van bewust was dat het hier een kringloopproces be-



treft tussen mens en natuur. 

Daarnaast blijft ook een deel van de natuur bestaan dat geen 

deel van de productieve stofwisseling uitmaakt. Dit deel wordt 

echter wel, en in steeds toenemende mate, door menselijke acti

op de buitenmenselijke natuur van toepassing. Het is onmogelijk 

buiten de geschiedenis om in direct contact met de natuur te 

treden. Juist daar waar sprake is van "natuur op zich" blijkt 

hoezeer dit opnieuw een historische categorie is. Bijvoorbeeld 

wanneer binnen het kapitalisme de tegenstelling tussen bewerkte 

natuur en "ongerepte natuur" zo groot wordt, dat daardoor de 

natuur haar vanzelfsprekendheid verliest en als "natuur op zich" 

bewust kan worden ervaren. De manier waarop Marx in zijn weten

schappelijk werk de natuur als tastbare werkelijkheid (b.v.ak

kerbouw) en de natuur als begrip (de moderne natuurwetenschap) 

als deel van de geschiedenis (de moderne industrie) opvat roe

pen twee vragen op: 

viteit beinvloed. Prac'tisch en theoretisch is de natuur altijd 

historisch bemiddeld: dit is zowel op de menselijke natuur als 

- Heeft de natuur alleen betekenis als grondslag voor de pro-

ductie of vertegenwoordigt de natuur ook nog een waarde die 

daar bovenuit gaat; 

- Is het juist de natuur in de economische analyse buiten be

schouwing te laten, d.w.z. op te vatten als een zich vanzelf

sprekend naar de productie richtende factor. 

Volgens Harmsen valt het eerste probleem buiten Marx' kritiek 

van de politieke economie terwijl het tweede in zijn werk 

slechts marginaal aan bod komt.(90). 

Prioriteit van de natuur. 

Hoewel de natuur als realiteit en het filosofisch en wetenschap-

pelijk natuurbegrip historisch bemiddeld zijn volgt hieruit nog 

niet dat de natuur in de geschiedenis opgaat of zich daartoe 
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laat herleiden, met nadruk stelt ook Marx vast dat de priori

teit van de uiterlijke natuur blijft bestaan. 

De natuur stelt grenzen aan de productie. Deze grenzen worden 

bepaald door: 

- de natuurlijke mogelijkheden; 

- de in omvang toenemende kennis van de natuur; 

- de stand van de technologie en de productieverhoudingen. 

Volgens Harmsen komt in dit nadrukkelijk stellen van de prio

riteit van de natuur, menselijke zowel als buitenmenselijke, 

het materialistisch karakter van het denken van Marx ~ tot 

uiting. Daarom doen uitleggers die Marx proberen vrij te plei

ten van een "ontologisch" natuurbegrip, aan diens opvattingen 

als materialist en als historicus tekort. De mens is primair 

een maatschappelijk en een behoeftig wezen en als zodanig 

blijft hij gebonden aan de noodzakelijkheid van de natuur. 

Deze behoeftigheid zowel als de bevrediging daarvan neemt een 

historisch bemiddelde vorm aan. Desondanks blijft de natuur 

grondslag -wat niet het zelfde is als verklaringsgrond- van 

de geschiedenis. Ook al verovert de mens zich een relatieve 

autonomie ten opzichte van de natuur (geografische omstandig

heden, klimaat, afstand in ruimte en tijd) dit blijft altijd 

bet geval. De vanzelfsprekendheid waarmee marxisten de cultuur 

boven de natuur verheven achten, verklaart Harmsen enerzijds 

door de invloed van de verlichting en anderzijds door te wijzen 

op de allesoverheersende strijd van de ene maatschappelijke 

klasse tegen de uitbuiting en onderdrukking door de andere. 

Daarmee samen hangt het denken in termen van werkgelegenheid 

en bestaanszekerheid en opvoeren van de industriele productie 

ook al gaat dat ten koste van de natuur. 

Door de prioriteit van de natuur is met de opheffing van de 

maatschappelijke tegenstellingen in bet communisme geen einde 

gekomen aan de maatschappelijke ontwikkeling, Integendeel de 
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spanningsverhouding tussen natuur en geschiedenis blijft be

staan, alleen had Marx er in zijn tijd geen idee van welke 

dreigende omvang deze spanningsverhouding zou aannemen. 

e=-~~!~~!-~!!_!=!=~!S~~~~=!!i~-=~-!!i!2=!!2-~=2!!P· 

Marx had oog voor de relatie tussen methode en werkwijze van 

de moderne natuurwetenschap en de kapitalistische productie

verhoudingen, waarbij er sprake is van een verzakelijking van 

menselijke relaties. Van alle natuurwetenschappen ligt vooral 

de nadruk op wiskunde, natuurkunde en mechanica. 

Het gaat in de kapitalistiscbe productiewijze in eerste in

stantie om de beheersing van de anorganiscbe natuur, want die 

maakt de weg vrij voor de industriele productie. Hoewel bet bij 

Marx later eveneens vooral gaat om de natuurwetenschap voorzo

ver deze van belang is voor de productie1 had bij samen met 

Engels aanvankelijk wel oog voor deze sterke vereenzijdiging 

van bet natuurbegrip. Gaandeweg verliest in de ontwikkeling 

van het materialisme de zintuigelijkheid "haar l::loesem en 

wordt tot de abstracte zintuigelijkheid van de meetkundige. 

De fysische beweging wordt aan het mechanische of mathematische 

opgeofferd; de meetkunde wordt tot boofdwetenschap uitgeroepen. 

Bet materialisme wordt misantropisch". (91). 

Op een andere manier had Marx wel grote belangstelling voor 

het werk van Darwin, maar dan vooral omdat door deze aan de 

"teleologie" in de natuurwetenschap een einde wordt gemaakt. 

Bet opvatten van de natuur als een historisch proces dat vol

gens immanente wetmatigheden verloopt,zagen Marx en Engels als 

een ondersteuning voor hun opvatting over het tijdelijke en 

vergankelijke karakter van maatschappijformaties, de kapita

listiscbe niet uitgezonderd. De betekenis van Marx moet vol

gens Engels dan ook worden gezien in het ontdekken van de 

ontwikkelingswet van de menselijke geschiedenis zoals Darwin 
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die voor de organiscbe natuur ontdekte. Volgens Marx lag de 

betekenis van bet bistoriscb-materialisme vooral in bet bloot

leggen van de ideologiscbe component van alle culturele en 

maatscbappelijke verscbijnselen, de natuurkennis incluis, 

Volgens Harmsen zag Marx in logisch/methodologisch en ontolo

gisch opzicbt het natuurbistoriscb proces als grondslag voor 

de menselijke geschiedenis.(92). 

In de natuurkennis laat zich een blijvend en vergankelijk ele

ment onderscheiden waarbij het blijvende element vooral is ver

bonden met de empirische en experimenteel toetsbare en mathe

matisch bewijsbare natuurkennis, bet vergankelijke element meer 

betrekking heeft op de structuur en conceptie van de natuur

kennis, d.w.z. niet recbtstreeks toetsbaar is. Wanneer vooral 

op het duurzame element wordt gelet bestaat er volgens Harmsen 

geen klasse-wetenschap, er is slechts een wetenschap en bet 

andere is ideologie.(93). 

Tenslotte wijst Harmsen er nog op dat z.i. tussen Marx en En

gels geen verschil van mening bestond over de verhouding tussen 

natuurfilosofie en historisch materialisme, wel was er sprake 

van een verschil in belangstelling. Marx aandacht was vooral 

gericht op de natuur vanuit economisch-technologisch gezichts

punt, Engels was van begin af aan ook in de natuurwetenschappen 

"op zich" geinteresseerd. Dit betekent echter niet dat Marx de 

mogelijkheid van een filosofische reflectie op de natuur en de 

natuurkennis verwierp.{94). 

Hoewel er sprake is van enkele uitzonderingen wordt door 

marxisten,en ook door Marx zelf, de natuur alleen gezien als 

grondslag voor de productie en niet als een waarde die daar 

boven uit gaat. Voorzover er sprake was in Europa van een cul

turele onderstroom die het vermogen ontwikkelde de natuur in-
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nerlijk te beleven vond men die doorgaans aan de rechterzijde. 

De dominerende bovenstroom is die van het liberale economisch 

denken, verbonden met een door niets geremde voortqang bij het 

beheersen van de organische en anorganische natuur. 

De mens mag volgens deze qedachte vrijelijk beschikken over al

les wat de natuur biedt aan grond, water, lucht, planten, dieren 

en delfstoffen. Harmsen kenschetst deze denkwijze.als arrogant 

en volgens hem kan ook Marx hiervan niet worden vrij gepleit; 

hij sprak zelfs over de "beschavingsfunctie" van het kapitalis

me in verband met het ontginnen van de natuur of het geweld

dadig integreren van qekleurde werelddelen in de kapitalis

tische wereld-economie. Harmsen wijt dit aan de invloed van het 

Duitse idealisme, wat van hoogmoedig neerzien op de natuur is 

doortrokken. Vooral bij Hegel bevindt de status van de natuur 

zich op een dieptepunt. "De natuur geeft in haar bestaan geen 

vrijheid, maar alleen noodzaak en toeval te zien".(95). 

Bovendien kent de natuur volgens Hegel qeen ontwikkeling, wer

kelijke veranderingen voltrekken zich slechts op het gebied 

van de geest. De idee die zich verlaagt om tijdelijk in natuur 

over te gaan is niets anders dan de in dialectisch-idealis

tische termen vertaalde god der christenen, meer in het bijzon

der die van de protestanten. 

Bij Marx wordt dit neerzien op de natuur slechts gerelativeerd 

door het oudere materialisme en dat van Feuerbach. Daarom ligt 

het onderscheid tussen Hegel, het christendom en Marx in het 

vasthouden van de laatste in filosofisch, historisch en eco

nomisch opzicht aan de prioriteit van de natuur. Op filosofisch 

niveau resulteert dit in: 

- een afwijzing van de natuur als a-historische kringloop; 

- een afwijzing van de absolute prioriteit van de natuurkennis, 

die leidt tot een miskenning van de menselijke geschiedenis 

als een materieel proces dat eveneens volgens immanente wet-. 
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matigheden verloopt. 

GESCHIEDENIS, 

~-~=~s~!!~!~!~-~!~-~~~~~~-~!~~!~~~~-Y~-~!~~~!t-~~!!~!: 
richte arbeid. 

Wat moet onder menselijke geschiedenis worden verstaan, m.a.w. 

wat is het kenmerkende onderscheid tussen menselijke en dierlij

ke activiteit? Doorgaans wordt het bewustzijn van de mens als 

zodanig aangemerkt. Bewust handelen veronderstelt in deze ge

dachtengang dat dit zowel vrij als doelgericht is. Kant onder

scheidt de orde der vrijheid, het gebied van het menselijk han

delen, van de orde der noodzakelijkheid, het gebied van de na

tuurverschijnselen. Dit dualisme staat een werkelijk begrip van 

de geschiedertis in de weg. Vrijheid moet worden opgevat als 

moment van de orde der noodzakelijkheid. Vrijheid is handelen 

vanuit het inzicht in de noodzakelijkheid.(96), Belangrijk 

hierbij is de vraag hoe individueel handelen en geschiedenis 

samenhangen. 

Zowel Vico als Hegel wezen erop,dat de geschiedenis als uit

drukking van het collectief handelen van de mensen kwalitatief 

van een andere orde is dan het individuele handelen. Voor Vico 

is de mens geen solitair maar een maatschappelijk wezen, zelf

kennis is daarom slechts mogelijk door de economie, de staat, 

de godsdienst enz. te onderzoeken. 

Volgens Hegel verwerkelijkt zich in de geschiedenis de geest, 

d.w.z. het groeiende inzicht in de idee van de vrijheid zonder 

dat dit door de afzonderlijke mensen bewust wordt nagestreefd, 

Volgens Marx onderscheidt de geschiedenis zich vooral daarin 

van de natuur dat wij de ene gemaakt en de andere niet gemaakt 

hebben.(97). 

Ook Engels was van mening dat in de natuur alles zonder bewust-



zijn gebeurt en dat het in de maatschappij gaat om "louter met 

bewustzijn begiftigde, met overleg of uit hartstocht handelende 

op het verwezenlijken van bepaalde doeleinden gerichte mensen". 

(98). Toch verloopt de geschiedenis volgens immanente wetmatig

heden, die in de hoofden van de mensen de vorm aannemen van de 

meest uiteenlopende ideele beweegreden. Marx ontdekt, steunend 

op de klassieke Engelse economie, de Franse liberale historici, 

op geschiedsfilosofen zoals Vico en Hegel en op de socialis

tische critici (utopische socialisten) de bewegingswetten van 

de geschiedenis en legt daarmee de grondslag voor de weten

schap van de geschiedenis. 

Een centrale betekenis komt daarbij toe aan de analyse van 

het arbeidsproces. Zodra de mens zijn eigen bestaansmiddelen 

gaat produceren,neemt de natuur de vorm aan van geschiedenis. 

In de arbeid wordt de buitenmenselijke natuur door middel van 

natuurkrachten getransformeerd door de mens als deel van de 

natuur. De ontwikkeling van de productiekrachten, het opvoeren 

van de arbeidsproductiviteit, dwingt tot het opvoeren van het 

inzicht in de natuurverschijnselen. De geformuleerde natuur

wetten vormen de basis voor het ontwikkelen van een technologie. 

"Arbeid is doelgerichte activiteit in maatschappelijk verband 

en als zodanig een eenheid van het bewust gewilde en het op 

grond van natuurwetten mogelijke, d,w.z. een eenheid van te

leogie en causaliteit. 
In en door het arbeidsproces gaat de natuur over in de geschie-

denis". (99) 

Datgene wat de mens kenmerkt komt ook in aanleg of eenvoudige 

vorm voor in de dierenwereld, bij de mens echter zien we een 

dusdanige combinatie en perfectionering van bepaalde eigenschap

pen (handvaardigheid, rechtop lopen, coOperatie, taal, denken, 

gereedschap, arbeidsdeling, doelgerichte activiteit) in en door 

het arbeidsproces dat van een kwalitatief nieuw verschijnsel 
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sprake is. Het benadrukken van dit kwalitatief verschil tussen 

natuur en geschiedenis leidt in het liberale denken,maar toch 

ook soms in het marxistische,tot een miskenning van de natuur. 

Het accentueren van de natuur kan omgekeerd leiden tot een mis

kenning van de veranderingsmogelijkheden in de geschiedenis. 

Drie aspecten zijn daarbij volgens Harmsen van belang: 

- de groeiende afstand tussen mens en natuur in engere zin; 

- de wijze waarop de groeiende natuurbeheersing leidt tot de 

dwang van de economische bewegingswetten en tot het ontstaan 

van een tweede natuur; 

- de voortgaande aantasting en dreigende vernietiging van de na

tuur in de loop van het historisch proces. 

~ is zowel een technische als een maatschappelijke aange

legenheid. Dit dubbele karakter vormt de basis van de spannings

verhouding tussen de productiekrachten en de productiever~ 

houdingen. Dat wil zeggen de geschiedenis van de arbeid sluit 

naast de verhouding van mens en natuur ook de geschiedenis in 

van de maatschappijformaties die de maatschappelijke vorm van de 

arbeid bepalen. 

De dialectiek van produktiekrachten en productieverhoudingen is 

bepalend voor het verloop van de geschiedenis. {100) 

In het historisch proces is sprake van een afnemende dominantie 

van de natuur als bepalende factor. Zijn landbouw en veeteelt

culturen nog ingebed in .de natuur, wanneer later handel en nij

verheid niet meer alleen voorzien in de locale behoeften maar 

gaan produceren voor een markt, zet een ontwikkeling in, die 

uitloopt op een ingrijpende cesuur in de verhouding natuur-ge

schiedenis in het moderne industrieel kapitalisme. 

"In alle vormen, waarin de grondeigendom heerst, is de natuur

relatie nog overheersend. In die, waarin het kapitaal heerst, 
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is dit het maatschappelijke, historisch geschapen element". 

(101) 

Onder kapitalistische verhoudingen is er niet alleen sprake van 

een verstoring van de natuurrelatie, rnaar wordt ook de arbei

dende rnens zelf gescheiden van zijn arbeidsrniddelen en het uit

eindelijke product. Hij is van zijn arbeid vervreernd. Deze 

scheiding en vervreernding vat Marx op als het resultaat van een 

historisch proces: "Niet de eenheid van de levende actieve mens 

met de natuurlijke, anorganische voorwaarden voor zijn stofwis

seling met de natuur, en derhalve het zich eigen rnaken van de 

natuur ( •••• ) is het resultaat van een historisch proces, maar 

de scheiding tussen deze anorganische voorwaarden van het rnense

li jk bestaan, een scheiding, zoals deze pas volledig aanwezig 

is in de verhouding tussen loonarbeid en kapitaal". (102) 

Onder de kapitaalverhouding is winstproductie de drijvende 

kracht achter de economische ontwikkeling1 de noodzaak van de 

concurrentie dwingt tot systernatische verhoging van de arbeids

producti vi tei t ter wille van de kapitaalsaccurnulatie. 

Met de bewerktuig}ng van de activiteiten van hand en hoofd, het 

aanspreken van nieuwe vorrnen van energie en de productie van 

synthetische grondstoffen neemt de relatie me.t de natuur een 

steeds meer berniddeld karakter aan. Het tot in het gigantische 

uitgebreide technologisch systeem verdringt enerzijds steeds 

meer de rnens zelf uit het eigenlijke productieproces en rnodifi

ceert anderzijds in sterke mate zijn oorspronkelijke behoeften. 

Van dit bemiddeld karakter van de relatie met de natuur gaat de 

suggestie uit als zou de ruirnte die de natuurwetten de mens 

laten zijn vergroot. De mens schept voor zich zelf steeds rneer 

een kunstrnatige omgeving op basis van zijn beheersing van vooral 

de anorganische natµur. De mens past zich niet langer aan zijn 

natuurlijk milieu aan,maar dwingt omgekeerd he~ natuurlijk 

milieu zich naar zijn levenseisen te voegen. Deze eisen worden 
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niet alleen bepaald door wat technisch mogelijk is,maar worden 

ook gedeformeerd door de eisen die de winstproductie stelt. 

Deze dwang van de maatschappelijke verhoudingen verhindert dat 

de enorme groei en de vermaatschappelijking van de productie

krachten de menselijke vrijheid wezenlijk vergroten. 

Tenslotte wijst Harmsen in deze paragraaf op het effect dat de 

groeiende afstand tot de natuur heeft gehad voor de scheiding 

tussen hand- en hoofdarbeid. De laatste was oorspronkelijk een 

integraal bestanddeel van het arbeidsproces. Met het ontstaan 

van een klassestructuur, mogelijk door de productie van een 

maatschappelijk meerproduct, voltrekt zich de scheiding tussen 

hoofd- en handarbeid niet primair op basis van rationaliteit, 

maar op basis van een uitbuitingsverhouding die op zijn beurt 

heeft geleid tot een mystificatie van de intellectuele activi

teit. 

Deze mystificatie betekende vooral het scheppen van de illusie, 

dat de geest of god of de Idee de drijvende kracht was van het 

maatschappelijk gebeuren. 

~~~-2!-2!!P.!.!!2!~!!-~!~~-Y!~~!~!~-~!~-~~-~!!!!!2!~-!~~-2! 
natuur? 

Bet steeds meer uit elkaar wijken van geschiedenis en onbewerkte 

natuur terwijl tegelijkertijd de prioriteit van de natuur blijft 

bestaan,is aanleiding tot een tweetal vragen: 

- Doet de moderne beschaving niet alleen de buitenmenselijke 

natuur maar ook de menselijke natuur niet zozeer geweld aan, 

dat dit op den duur moet leiden tot catastrofes? of omgekeerd: 

- Is de natuur ook in het industriele kapitalisme zo zeer do-

minant, dat de natuurwetten ook de geschiedenis beheersen? 

In dit laatste geval kan het menselijk gedrag verklaard worden 

met behulp van natuurwetten in het bijzonder, die betrekking 

hebben op de dierenwereld. De kijk van Darwin op de natuur was 
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sterk beinvloed door het heersende liberale denken, deze ver

wantschap maakte een terugkeer en toepassing van door hem ont

dekte wetten op de maatschappij mogelijk als versterking van 

het liberale denken. In een polemiek met de socialist Lange die 

zich eveneens op dit standpunt stelde,rekent Marx hiermee af, 

omdat volgens hem "de strijd om het bestaan" van Darwin indien 

toegepast op de menselijke geschiedenis slechts leidt tot frase

ologie. (103) Marx en Engels zagen in dit sociaal-darwinisme een 

wederopstanding van het denken van Malthus. Met het sociaal

darwinisme was op grand van natuurwetten een rechtvaardiging 

van klassetegenstellingen mogelijk, die later op andere schaal 

ook werd aangevoerd voor het kolonialisme en imperialisme. 

Marxisten hebben het in deze altijd moeilijk omdat ze een ge

vecht op twee fronten moeten voeren. Zowel tegen hen die de 

dierlijke afkomst van de mens ontkenden en de evolutie-theorie 

van Darwin dan ook afwezen en tegen hen die meenden met behulp 

van deze theorie maatschappelijke ontwikkelingen te kunnen ver

klaren. (104) 

Deze strijd leidde•in het denken van marxisten tot voortdurende 

accentverschuivingen wat tot uiting kwam in onduidelijke of 

elkaar soms tegensprekende formuleringen·. In grate lijnen echter 

stelden b.v. ·Kautsky, Pannekoek en Cornelie Huygens zich volgens 

Harmsen met Marx en Engels op een lijn. (105) 

In hoeverre de biologie een rol kan spelen in de maatschappij

wetenschap is opnieuw actueel. Harmsen verw!jst hierbij vooral 

naar de wetenschap van de etologie -de studie van het dieren

gedrag- omdat bepaalde vertegenwoordigers van deze wetenschap 

op grond van hun bevindingen nogal vergaande uitspraken doen 

over het functioneren van de maatschappij in het verloop van de 

geschiedenis. (106) De funeste invloed van het sociaal-darwinis

me van de rassentheorie en van de organische maatschappij-opvat

ting geeft met de herinnering van het nationaal-socialisme nog 
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vers in het geheugen, aanleiding tot wantrouwen van het opnieuw 

binnendringen van biologische categorieen op het gebied van de 

sociale wetenschappen. In de menselijke geschiedenis treedt in 

toenemende mate een maatschappelijke selectie in de plaats van 

een natuurlijke selectie. Onder kapitalistische verhoudingen 

hangt deze maatschappelijke selectie vooral samen met het niveau 

van arbeidsdeling en kapitaalsaccumulatie. 

De mensen komen in de macht van de door henzelf geschapen en 

"Jntwikkelde sociaal-economische verhoudingen. De steigende 

arbeidsproductiviteit die enerzijds samenhangt met de ontwik

keling van de techniek en anderzijds met het ongelimiteerd ont

trekken aan de natuur wat deze de mensen maar te bieden heeft 

maakt de uitbuiting van de ene maatschappelijke klasse door 

de andere mogelijk. 

Een voorwaarde daarvoor vormt in laatste instantie dat de pro

ducerende mens gescheiden wordt van zijn productiemiddelen in 

formele zin. Bij kapitalistische productieverhoudingen heeft1 

deze uitbuitingsvorm zich zodanig ontwikkeld dat zowel de uit

buiters als de uitgebuiten moeten gehoorzamen aan de wetmatig

heden van een economisch systeem dat zich ten opzichte van 

beide klassen heeft verzelfstandigd, dat wil zeggen deze ~ 

manente wetmatigheden van de kapitalistische economische ont

wikkeling kunnen worden aangeduid met het begrip "tweede natuur". 

In de periode daarvoor is er sprake van verschillendet over

wegend agrarische, maatschappijformaties, die ten opzichte van 

elkaar sterk verschillen zowel vanuit historisch als vanuit 

natuurlijk gezichtspunt, maar ten opzichte van het kapitalisme 

een eenheid vormen. Volgens Harmsen is er pas sprake van ge

schiedenis wanneer de eenvoudige warenhuishouding en geldcircu

latie uitgroeien tot een kapitalistisch handels- en productie-

212 



systeem. In tegenstelling tot de pr~-kapitalistische maatschap

pijformaties is er nu niet alleen sprake van een opeenvolging 

van gebeurtenissen maar van een maatschappelijke ontwikkeling. 

Het kapitalisme is een bij uitstek dynamisch productiesysteem, 

dat zich volgens immanente weFnatigheden steeds verder moet 

uitbreiden tot een wereldomvattend systeem. Het kapitalisme 

maakt het begrip "mensheid" tot een historische werkeliikheid •• 

In onderdelen functioneert het kapitalistisch productiesysteem 

planmatig en efficient, als geheel ontwikkelt het zich echter 

volgens wetten die zich achter de rug om van de participanten 

in het verloop van de ontwikkeling voltrekken. Daarmee is een 

terugkoppeling naar de wijsgerige reflectie van Vico, Hegel en 

Marx mogelijk die dit alle drie als een specifiek kenmerk van 

de geschiedenis opvatten. Marx onderscheidt zich echter van 

zijn voorgangers door het ontbreken van een teleologisch moment 

in zijn geschiedenisopvatting. Het gedetermineerd zijn van de 

maatschappelijke ontwikkeling in zijn totaliteit ondanks bewust 

handelende subjecten, die deze ontwikkeling in gang zetten, 

moet volgens hem worden verklaard met behulp van een economisch 

dwangmechanisme waaraan zowel arbeiders als ondernemers zijn 

onderworpen. Zij maken beiden deel uit van maatschappelijke 

verhoudingen die in toenemende mate "verzakelijken". 

Volgens Harmsen komt deze verzakelijking tot uiting in het 

vervangen van directe menselijke omgang door een steeds meer 

omvattend systeem van lange relatieketens waarbinnen mensen 

functioneren als ging het om zaken. Het gaat erom te onderken

nen dat bewuste strevingen op het individuele vlak leiden tot 

een onbewuste blinde dwang op maatschappelijk nivo. De noodza

kelijkheid waarmee deze ontwikkelingen zich als gevolg van de 

dynamiek van de kapitaalsaccumulatie doorzetten kenschetst 

Marx als "natuur-noodzakelijkheid". Er is sprake van een 

"tweede natuur". 
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~!~~~!!~2-~~-~~~!~~2!~2-~~-~!-~~!~~!· 

Vroeger was er vooral in volkswijken sprake van vervuiling en 

onleefbaarheid, nu heeft het milieuprobleem een dusdanige om

vang aangenomen dat het besef dat de natuur in gevaar is en 

niet onuitputtelijk ook bij het grate publiek in de belangstel

ling is gekomen. Tocb werd er reeds lang door natuurwetenscbap

pers gewezen op deze gevaren, maar in de maatschappijwetenscbap

pen stonden de culturele aspecten te zeer voorop om aandacht 

voor de natuur te bebben. 

Ook Marx bield zich slechts met de natuur bezig voor zover 

noodzakelijk voor zijn studies van de landbouw-economie. Daar

bij legt hij eerst en vooral de nadruk op bet ontstaan van pro

blemen in de relatie mens-natuur door het ontbreken van een be

wuste beheersing van de cultuur. Ook de milieuvernietigende 

werking van de kapitalistiscbe productiewijze is in deze sfeer 

niet aan zijn aandacbt ontsnapt. Afgezien ecbter van de roof

bouw van de aarde in de kapitalistische landbouw is hij optimist 

waar bet de gebruikswaarde van de natuur voor de productie be

treft. De omvang van grondstoffen-reserves zag hij vooral in sa

menhang met de historische stand van natuurwetenschap en tecbniek. 

Hoewel Marx in zijn tijd de vernietiging van het milieu zag als 

een marginaal probleem,oiedt zijn systeem van kritiek op de 

politieke economie ons wel de instrumenten die een analyse 

van de relatie natuur-kapitalisme mogelijk maken. Centraal 
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staan daarbij de begrippen gebruikswaarde en ruilwaarde. In de 

ruilwaarde is immers alleen de geleverde arbeid "verrekend", 

terwijl ook Marx er herbaaldelijk op gewezen beeft dat arbeid 

niet de enige bron van rijkdom is, maar dat ook de natuur als 

zodanig moet·worden aangemerkt. 

Echter onder kapitalistische verboudingen is er sprake. van een 

dwangmatig proces waarbij de dode en de levende natuur zolang 

deze niets kosten worden genegeerd. Bron van rijkdom in deze 



productiewijze is slechts productieve arbeid, d.w.z. arbeid die 

meerwaarde voortbrengt. 

In de marxistische dialectiek van ruilwaarde en gebruikswaarde 

wordt volgens Harmsen het economisch denken op basis van het 

kapitalisme doorbroken. De burgerlijke economie probeert het 

milieuprobleem op te lossen door een onderscheid te maken tus

sen economische en werkelijke kosten of tussen welvaart en 

welzijn. Marxisten hanteerden de begrippen ruilwaarde en ge

bruikswaarde tot nu toe vooral om de onderdrukking en uitbui

ting van de werkende bevolking bloot te leggen,terwijl de ge

varen die het milieu bedreigen op de achtergrond bleven, 

Wel werd steeds gewezen op de noodzaak de ruilwaarde-economie 

te vervangen door een economie waarin de gebruikswaarde cen

traal zou staan. 

FILOSOFIE. 

In dit laatste deel van de uiteenzetting van Harmsen gaat het 

om de vraag of de dreigende vernietiging van de ~ en daar

door ook het menselijk leven, door de geschiedenis een onafwend

baar proces is waarop geen bewuste controle meer mogelijk is. 

Volgens Marx worden natuur noch geschiedenis beheerst door een 

onverbiddelijke logos. "De geschiedenis doet niets ( ••• ) zij 

levert geen gevechten! Het is juist de mens, de werkelijk le

vende mens, die dat all~s doet, bezit en bevecht.( ••• ). 

Zij is juist niets anders dan de activiteit van de mens die 

zijn doeleinden najaagt".(107). 

Maar ook al maken de mensen de geschiedenis zelf, de menselij

ke activiteit leidt wel tot een maatschappelijke orde die 

vooral onder kapitalistische verhoudingen kan worden geken

schetst als een "tweede natuur". 
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Op het eerste gezicht lijkt er een tegenspraak te bestaan in 

het denken van Marx tussen zijn opvatting dat de geschiedenis 

enerzijds door de mensen wordt gemaakt, maar dat deze deson

danks als natuur-wetmatig verloopt. Harmsen constateert dat er 

wat dit probleem betreft soms aanzienlijke accentverschillen 

aan te wijzen zijn in de uitlatingen van Marx. Bij wijt deze 

in de eerste plaats aan een verschuiving in de theoretische 

activiteiten van Marx van meer filosofisch naar meer weten

schappelijk. In de tweede plaats hangt deze verschuiving z.i. 

samen met de revolutionaire situatie rond 1848 en het ontbre

ken daarvan in later jaren waardoor de aandacht van Marx ver

schoof naar het meer wetenschappelijke werk. De dialectische 

eenheid tussen revolutionaire filosofie en het formuleren van 

een kritiek op de politieke economie blijft echter wel be

staan. De crux ligt hier in het historische, d,i. veranderbare, 

karakter van de economische wetten van het kapitalisme. 

De vraag blijft hoe de overgang van een onbewust zakelijke 

orde, zoals het kapitalisme, naar een bewust menselijke orde 

kan worden bewerkstelligd. Door de aard van de verhoudingen 

in de geschiedenis tussen individueel en collectief niveau is 

het niet voldoende alleen op individueel niveau het menselijke 

te willen. 

Juist wanneer hierop te zeer de nadruk wordt gelegd, zoals b.v. 

door de christelijke vakbeweging, is het uiteindelijk resultaat 

tegenovergesteld aan het beoogde. Na de tweede wereldoorlog is 

overigens ook in niet-christelijke kring dezelfde tendens waar 

te nemen als reactie op de facistische onmenselijkheid. Toch 

is Harmsen met o.m. H.Pos van mening dat het personalisme aan 

het socialisme een slechte dienst heeft bewezen. Het gaat immers 

om het doorbreken van een blinde maatschappelijke orde op basis 

van een bewust collectief inzicht in de maatschappelijke bewe

gingswetten als grondslag voor bewuste collectieve beheersing 



van de maatschappelijke ontwikkeling. 

Harmsen wil bij de vraag in hoeverre cie industriele beschaving 

de natuur vernietigt niet volstaan met de constatering dat dit 

niet geweten kan worden aan de industrialisatie als zodanig 

maar slechts aan de kapitalistische vorm daarvan. De utopische 

socialisten hadden sterke weerzin tegen fabriekssteden en 

machinale productie. Hun toekomstbeeld van een socialistische 

maatschappij was vooral landelijk-agrarisch. De opvatting van 

een terug naar de natuur is ook terug te vinden in de filosofie 

van de verlichting. Daarbij lag de nadruk aanvankelijk op de 

bevrijding van de natuur uit een haar opgelegd keurslijf. 

In de periode daarna had de bezinning op de verhouding tussen 

natuur en cultuur vaak een rechtse signatuur, Voor de negen

tiende eeuwse pessimistische cultuurfilosofen was het niet 

vanzelfsprekend aan de beschaving de voorkeur te geven boven de 

natuur. 

Volgens Marx wordt het problematisch zijn van de verhouding 

natuur-geschiedenis primair veroorzaakt door het onbewuste, 

onbeheerste karakter van de kapitalistische ontwikkeling in 

zijn geheel. "Voorzover het wetenschappelijk denken zich be

perkt tot het ontwikkelen en aanreiken van efficienter middelen 

om productie en welvaart op te voeren zonder de maatschappelijke 

doeleinden aan een nader onderzoek te onderwerpen, kan het niet 

anders dan het blind functioneren van de kapitalistische pro

ductiewijze in deze vorm bevestigen en versterken. Het denken 

moet meer zijn dan een instrument om bepaalde buiten discussie 

blijvende doeleinden te verwezenlijken; het moet deze doelein

den zelf rationeel toetsen in relatie tot de mogelijkheden die 

in de maatschappelijke ontwikkeling zelf besloten liggen" (108) • 

Marx legt een verband tussen dit eenzijdig denken in middelen 
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en het karakter van de warenproductie. Dit betekent volgens 

Harmsen echter niet dat een bewuste maatschappelijke orde ge

realiseerd kan worden door het instrumentele denken te verwer

pen. In tegendeel Marx en Engels meenden dat het socialisme 

alleen mogelijk was op basis van een hoge arbeidsproductiviteit. 

Dus geen terug naar de natuur naar hun inzicht. Harmsen meent 

dat deze opvatting nu in het licht van de actuele verhouding 

tussen natuur en geschiedenis ter discussie moet worden gesteld. 

Een specifiek socialistisch consumptiepatroon moet nog ont

wikkeld worden. Onder kapitalistische verhoudinqen gaat deze 

problematiek echter schuil achter de in dit systeem centraal 

staande winstproductie die als zodanig reeds leidt tot een on

gehoorde verspilling. 

Bovendien moet ook het probleem van de wel zeer ongelijke 

verdeling op de wereld van het verbruik van grondstoffen en 

energie in de beschouwing worden betrokken. 

De vraag echter welk consumptiepeil voor de wereldbevolking 

als 9eheel haalbaar zou zijn, ook of juist wanneer de mens 

zijn stofwisseling met de natuur rationeel regelt, blijft re

levant. Al zijn de natuurlijke mogelijkheden mede afhankelijk 

van de technologische ontwikkeling1 het moet niet uitgesloten 

worden geacht dat er in materieel opzicht een stap terug zou 

moeten worden gezet. Dit zal dan echter wel volgens Harmsen 

collectief moeten worden gedaan. 

~-~~S!~!!~~!!S~!-!2!!_!~_2!_2!~~2~~!~!!!2!-~!~!!2!!~~!!!2!~2~ 

Enerzijds is het werk van Marx erop gericht het ~natuur

noodzakelijke karakter van het kapitalisme bloot te leggen, 

anderzijds is daardoor een bewuste beheersing van de geschiede

nis mogelijk geworden. Volgens Harmsen is in de materialis

tische dialectiek een omkering van de subject-object verhouding 

mogelijk in tegenstelling tot het structuralisme, waarin dit 



perspectief ontbreekt.(109). 

Deze overgang is niet primair een filosofisch-wetenschappelijke 

maar een politiek-maatschappelijke zaak,t?. bewerkstelligen 

door maatschappelijke krachten die reeel of potentieel in oppo

sitie staan tot dit productiesysteem. 

Een beslissende rol in deze overgang komt toe aan hen die zelf 

aan het productieproces in.de ruimste zin deelnemen. Deze moge

lijkheid is echter geen noodzakelijkheid. 

In hoeverre anti-kapitalistisch verzet niet gevangen blijft bin

nen een vicieuse cirkel maar de vorm aanneemt van een tegen het 

systeem gerichte actie, hangt af van de mate waarin de arbei

dersbeweging op politiek niveau alle vormen van verzet tegen 

werk-, leef-, woon- en milieusituatie weet te bundelen. Ook de 

uitbuiting van de ontwikkelingslanden en de.natuur moet daarbij 

in de beschouwing worden betrokken. De dreiging van het in ge

vaar komen van de werkgelegenheid werkt vaak zeer verhullend 

waardoor verschillende vormen van verzet organisatorisch en 

theoretisch nog gescheiden blijven. Met Rosa Luxemburg kan er 

op gewezen worden dat de verwezelijking van het socialisme geen 

vanzelfsprekende en zelfs onzekere zaak is; er zijn ook andere 

alternatieven.(110). 

In tegenstelling tot de utopische socialisten stelt Marx zich 

de overgang naar een socialistische maatschappijformatie niet 

voor als een totale omslag, zeker niet op economisch en cultu

reel niveau. De elementen van de nieuwe maatschappij zijn reeds 

in de oude maatschappij ontwikkeld. Deze kunnen door de ar

beidersbeweging vrij gemaakt en verder ontwikkeld warden. 

Juist de arbeidersbeweging is de organisatorische uitdruk-

king van de bewustwording van de maatschappelijke tegen

spraken en van de .mogelijkheid tot bewuste beheersing van de 
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maatschappelijke krachten. Het resultaat van de strijd voor de 

verkorting van de arbeidsdag, de tienurenwet, ziet Marx niet 

als een stroomlijning van de kapitalistische economie, maar als 

een overwinning van het beginsel, 

dat bewust ingrijpen in de maatschappelijke ontwikkeling voor

staat tegenover het beginsel dat alles wil overlaten aan het 

spel der vrije maatschappelijke krachten. De verstrekkende be

tekenis die Marx aan de arbeidstijdverkorting toekent,laat 

zich illustreren aan een citaat waarin ook zijn visie op de 

relatie met de natuur en op de verhouding tussen het "rijk der 

noodzakelijkheid" en het "rijk van de vrijheid" tot uiting 

komt: "Het rijk van de vrijheid begint in werkelijkheid pas 

daar, waar het arbeiden, dat door nood en uiterlijke doelma

tigheid bepaald is, ophoudt; het ligt dus uit de aard der zaak 

buiten de sfeer van de materiele productie. Zoals de mens pri

mitief met de natuur moet strijden om zijn behoeften te bevre

digen, zijn leven in stand te houden en te reproduceren, is 

ook de beschaafde mens genoopt dit te doen. In alle maatschap

pijvormen en onder alle productieverhoudingen moet hij dit 

doen. Naarmate de mens zich ontwikkelt, verruimt zich evenre

dig met zijn toenemende behoeften dit rijk der natuurnoodzake

lijkheid; maar tegelijk groeien ook de productiekrachten die 

deze bevredigen. De vrijheid op dit gebied kan slechts daarin 

bestaan, dat de vermaatschappelijkte mens, de geassocieerde 

producenten, hun stofwisseling met de natuur rationeel regelen 

en ender hun gemeenschappelijke controle brengen in plaats 

van dat deze hen als een blinde macht beheerst. Deze stofwis

seling moet plaats vinden met de geringste krachtinspanning en 

onder omstandigheden die de menselijke natuur het meest waardig 

en aangepast zijn. Maar het blijft altijd het rijk der noodza

kelijkheid. Hierbuiten begint pas de ontplooiing van de mense

lijke vermogens die doel in zichzelf is. 



Dit is het ware rijk van de vrijheid dat echter slechts op ba

sis van het rijk der noodzakelijkheid kan opbloeien. De verkor

ting van de arbeidsdag is er de grondvoorwaarde voor~(111). 

Vooral de socialistische partijen en vakorganisaties strijden 

voor uitbreiding van de sociale wetgeving en dus ook voor een 

versterking van bet bewuste moment in de maatschappelijke ont

wikkeling. Dit betekent echter nog niet een fundamentele ver

andering van de kapitalistische economie. De krachten die zich 

hierop richten strijden met wisselend succes. Vooral de Koude 

Oorlog-periode in de vijftiger jaren leidde volgens Harmsen tot 

een capitulatie voor bet heersende ideologische denken, waarbij 

elk probleem herleidbaar leek tot de tegenstelling tussen het 

vrije westen en het totalitaire oosten. Na 1960 is er ecbter 

sprake van een opleving van anti-kapitalistisch verzet, waarbij 

sprake is van een reconstructie van de vakbeweging als klasse

organisatie van de arbeiders in heel West-Europa. Deze vormen 

zelfs een voorhoede in de klassestrijd en oefenen daardoor 

druk uit op de traditionele socialistische massa-praktijken. 

De rode draad is door de Koude Oorlog echter wel afgebroken, 

waardoor veel van wat vorige generaties aan maatschappijkritiek 

hebben ontwikkeld moest worden herontdekt en opnieuw door

dacht. "Dit zal dan moeten gebeuren in het licht van de zich 

naar voren dringende verhouding gescbiedenis-natuur zonder dat 

dit de intern historische problematiek verhult. Immers deze 
, ~ .. 

laatste bevat de sleutel tot het oplossen van bet eerste pro

bleem. 

In dit perspectief moeten problemen als werkgelegenheid, econo

mische groei, zeggenschap over de productie, de relatie tussen 

kwantitatieve en kwalitatieve eisen, tussen welvaart en welzijn, 

worden geherformuleerd."(112). 
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Volgens Harmsen moet het kritische en dialectische filosoferen 

worden opgevat als de theoretische uitdrukking van de re~le en 

consequente emancipatiebeweging van de werkende bevolking. In 

de geest van Marx gaat het hierbij niet om een sluitend systeem 

waarvan de gebeurtenissen in de werkelijkheid nog slechts illus

traties zijn maar om de theoretische uitdrukking van het stre

ven het historische proces onder collectieve controle te bren

gen en er richting aan te geven vanuit humane doelstellingen. 

Volgens Harmsen is het eigenlijke terrein van deze dialectische 

filosofie de geschiedenis en niet de natuur, het is in wezen 

een maatschappelijke filosofie. Alles is historisch en maat

schappelijk bemiddeld, de natuur en de kennis daarvan niet 

uitgezonderd. 

De materialistische dialectiek is niet speculatief en levert 

ook geen recepten maar wil vooral aansporen tot studie en on

derzoek. Volgens Marx is de geschiedenis de wetenschap bij 

uitstek, daarom moet volgens Harmsen de dialectiek overgaan in 

geschiedenis om aan een leeg schematisme te ontkomen. 

Harmsen verwijt met name Althusser dat zijn marxistisch denken 

a-historisch en daardoor leeg en abstract blijft, Deze laat 

het in zijn werk bij enkele stellingen, die nergens in zijn 

werk door historisch onderzoek worden waargemaakt. 

Voor Harmsen is materialistische dialectiek slechts mogelijk 

in nauwe verwevenheid met de geschiedeniswetenschap, of ster

ker nog is deze wetenschap zelf, voorzover de reflectie daarin 

niet ontbreekt.(113). 

De materialistische dialectiek moet worden verbonden met histo

risch onderzoek en is tegelijkertijd de theoretische uitdruk

king van de bevrijdingsstrijd van de arbeidersklasse. Dit 

vraagt om opheldering van het onderscheid en het verband van 

wetenschap,filosofie en politiek, Iets kan wetenschappelijk 
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onderzocht worden omdat de onderzoeker meent dat het politiek 

relevant is. Daar is niets tegen,maar binnen het onderzoek 

gelden alleen wetenschappelijke normen. Of de uitkomsten van 

dit onderzoek al dan niet passen in een bepaalde politieke 

visie is wetenschappelijk gezien niet relevant. Ook Marx en 

Engels pleitten voor een zekere distantie van het theoretisch 

werk t.o.v. de praktische politiek. Daarom is om wetenschap als 

wetenschap te bedrijven bij alle persoonlijke participatie ook 

een zekere afstand ten opzichte van de politiek noodzakelijk •. 

(114). 
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3. Intermezzo over de uitwerking van de materialistische dia

lectiek bij Althusser. 

Zoals eerder gememoreerd geeft de uitwerking die Althusser geeft 

aan de materialistische dialectiek de mogelijkheid de "natuur

lijk-geografische" omstandigheden op een verantwoorde wijze in 

de beschouwing te betrekken. Essentieel daarbij is zijn analyse 

van het verschil tussen de hegeliaanse en marxistische dialec

tiek. Bij Hegel is de dialectiek altijd enkelvoudig, dat wil 

zeggen de verschillende momenten, die hij in de maatschappelijke 

structuur onderscheidt,vormen t.o.v. elkaar geen werkelijke 

determinatie, het zijn niet meer dan verschijningsvormen van 

een en het zelfde beginsel en wel van het zelfbewustzijn dat 

in de betreffende maatschappij bestaat. Vandaar dat bij Hegel 
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de "natuurlijk-geografische" omstandigheden nooit een funda

mentele rol spelen. "Het zijn slechts verschijningsvormen van 

de Idee, die juist moeten worden overwonnen om tot meer ade

quate verschijningsvormen te geraken. Oat de verhouding (bijv.) 

tot de natuur een werkelijke bestaansvoorwaarde vormt voor de 

hoofdtegenspraak op maatschappelijk niveau - en in het marxis

me gaat van de verhouding tot de natuur inderdaad een determi

nerende werkirig uit op de tegenspraak van productiekrachten en 

productieverhoudingen - is in een hegeliaanse opvatting ondenk

baar. Juist omdat Hegel niet {zoals Marx} een complex gestruc

tureerd geheel veronderstelt, moet hij dergelijke bestaans

voorwaarden of omstandigheden ook van de hand wijzen. Betrek

kingen tot de natuur (bijv.) spelen bij het maatschappelijk 

leven dan ook geen constituerende rol, zij vormen een contin

gentie die juist dient te worden overstegen". (115) 

Vergelijkhare opvattingen zijn volgens Althusser ook aan te 

wijzen in bepaalde stromingen binnen het marxisme die hetzij 

diachroon, hetzij synchroon uitgaan van een bepaalde tegen-



spraak die zich dan vervolgens manifesteert op verschillende 

niveaus van de maatschappelijke structuur. Zo ziet b.v. bet 

marxistisch "economisme" in de moraal, bet recht, de staat, 

de kunst etc. slechts verschijningsvormen van de "Economie". 

Een vergelijkbare opvatting maar dan diachroon is te vinden 

bij Plechanow. Zijn "historicisme" was, zoals hiervoor reeds 

weergegeven, aanleiding voor de kritiek van Jakubowski dat bij 

hem bet geheel gewaarborgd werd door het aannemen van een en

kele ontstaansoorzaak. 

Volgens Althusser is er dan ook geen sprake van dat Marx de 

dialectiek van Hegel slechts zou hebben "omgekeerd". De rela

ties tussen basis en bovenbouw hebben in Marx' uiteenzetting 

niets te maken met het schema Wesen/Erscheinung zoals bij 'He

·qel. ( 116) ''voor Marx is de maatschappij een complex geheel, be

staande uit onderscheiden instanties, die specifieke relaties 

tot elkaar onderhouden en op een specifieke wijze daadwerkelijk 

op elkaar inwerken. De grote lijnen van de manier waarop dit 

complex als geheel functioneert,heeft Marx ons gegeven: de eco

nomische instantie determineert in laatste instantie,maar de 

diverse elementen van de bovenbouw (waaronder de Staat) zijn 

relatief autonoom en hebben een specifieke inwerking op het ge

heel. Ze zijn bijvoorbeeld van beslissende betekenis voor de 

concrete vorm die de klassestrijd in een bepaald land aanneemt". 

{117) • 

Althusser werkt dit complexe geheel waarvan de structuur be

staat uit de in dit geheel werkzame dominantieverhoudingen, 

verder uit. Deze uitwerking berust vooral op het denken van de 

maatschappelijke structuur als een complex geheel naar analogie 

van de uiteenzetting van Marx in de Einleitung van de Grundris

se der Kritik de politischen Oekonomie over het onderscheid en 

verband tussen productie, consumptie, distributie en circulatie 

binnen de "economische praktijk". Althusser transponeert als 
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het ware, met gebruikmaking van door Mao gemaakte onderschei

dingen , deze weergave door Marx van de dialectiek ~ de 

"economische praktijk" naar de maatschappelijke praktijk in 

zijn totaliteit. Z.oals bij Marx ~de economi·sche praktijk 

de productie in laatste instantie determinant is, is in de 

maatschappelijke praktijk de economische praktijk in laatste 

instantie determinant. Dit laatste is dan weer geheel in over

eenstemming met rechtstreekse uitlatingen van Marx zoals hier

voor reeds weergegeven. 

Voor een weergave van deze uitwerking in haar verschillende di

mensies is gebruik gemaakt van een Nederlandse samenvatting 

van Van den Brink. In de eerste plaats lijkt een verdergaande 

comprimering van de uiteenzetting van Althusser dan bij Van den 

Brink niet mogelijk zonder de verstaanbaarheid van het geheel 

aan te tasten. In de tweede plaats is het overbodig , wanneer 

over een-samenvatting op dit niveau kan worden beschikt, alles 

nog eens in "eigen woorden" weer te geven. Wel is de schrijf

stijl op enkele plaatsen aangepast aan de in de studie ge

bruikelijke. Voor opmerkingen zij verwezen naar de op verschil

lende plaatsen door de schrijver aangebrachte noten in deze 

:'lamenvatting. 

Van den Brink vat de hoofdstukken 4 en 5 uit "Pour Marx" via 

vijf ingangen samen.(118): 

- De COMPLEXI~EIT van een proces. 

- De EENHEID van het complexe proces:dominantie. 

- OVERDETERMINATIE van elke tegenspraak door het complex. 

- ONGELIJKMATIGHEID van het historisch proces. 

- De KLASSESTRIJD als motor. 

De COMPLEXITEIT van een proces. 

Ten aanzien van de tegenspraak maakt Mao Tse toeng de volgende 

onderscheidingen: 
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a. een onderscheid tussen de hoofdtegenspraak en de secundaire 

tegenspraken; 

b. een onderscheid tussen het hoofdaspect en het secundaire 

aspect in de tegenspraak. 

c. de tegenspraak ontwikkelt zich ongelijkmatig. {119). 

De onderscheidingen vormen het specifieke van de marxistische 

dialectiek. Over de ongelijkmatige ontwikkeling spreken we la

ter. 

Het eerste onderscheid betekent, dat elk proces een samenge-

steld, 

tegenspraken is samengesteld, en dat telkens een van die te

genspraken dominant is. 

Het tweede onderscheid betekent, dat de complexiteit van het 

proces zich ook doet gelden binnen elke tegenspraak op zich, 

dat het dominant-zijn van een tegenspraak binnen het proces 

leidt tot het dominant zijn van een aspect in iedere tegen

spraak afzonderlijk. 

Wanneer een maatschappelijk proces marxistisch geanalyseerd 

wordt,moet er altijd van uitgegaan worden, dat het een samen

gesteld proces is, waarin tenminste twee tegenspraken werkzaam 

zijn, die onderling ongelijk zijn (d.w.z. waartussen een ver

houding van dominantie bestaat). Afgezien moet worden van de 

enkelvoudige tegenstelling, die bij Hegel centraal staat. Geen 

enkel historisch proces kan tot een enkelvoudige tegenstelling 

of welk enkelvoudig beginsel dan ook worden herleid. 

Dat is duidelijk door Marx geformuleerd in zijn Einleitung. 

Daar wijst hij er op, dat wanneer er sprake is van een enkel

voudige kategorie als 'productie' , er altijd sprake is van 

productie op een bepaalde trap van de maatschappelijke ontwik

keling. We kunnen enkelvoudige kategorieen nooit los zien van 

het reeds bestaande gestructureerde complex dat de maatschappij 

is.(120). 

227 



Sterker nog: de enkelvoudigheid van de Qategorieen is zelf het 

resultaat van een complex historisch proces. Een 'einfache 

Kategorie' (zoals 'arbeid' of 'ruil') begint pas als zodanig 

te bestaan in de hoogst ontwikkelde maatschappijen, en niet 

aan het begin van de historische ontwikkeling. 

De centrale stelling van de Einleitung is daarom: het enkelvou

dige bestaat alleen binnen een complexe structuur en het univer

sele bestaan van een enkelvoudige categorie is slechts resultaat 

van een historisch proces. We hebben altijd te maken met reeds 

bestaande complexe en gestructureerde processen, nooit met op 

zich bestaande 'zuivere' enkelvoudige categorieen.(121). 

In de gedachtengang van Hegel is het complex juist wel de 

'ontwikkeling' van een beginsel. En deze ontwikkeling vindt 

dan plaats via de tegenspraak, die eveneens enkelvoudig van 

aard is. Het complex ontstaat namelijk doord'at er een enkel

voudige eenheid is, die zich verdubbelt tot twee tegendelen. 

De oorspronkelijke eenheid vervreemdt zich dus van zichzelf, 

maar blijft toch zichzelfi er ontstaan twee delen die t.o.v. 

elkaar uitwendig zijn, maar toch aan elkaar gelijk. En na deze 

negatieve fase herstelt zich de eenheid weer (negatie van de 

negatie). 

De beweging die aldus doorlopen wordt, zou men als volgt kun

nen samenvatten: wezen- enkelvoudigheid - identiteit - een

heidi negatie - splijting - vervreemding - tegendeel - ab

stractie; negatie van de negatie - overgang (Aufhebung) -

totaliteit - eenheid. 

Ofwel: de enkelvoudige eenheid aan het begin ontwikkelt zich 

via de negatie tot'concrete' totaliteit, maar in deze laatste 

herstelt ze slechts de enkelvoudigheid die we aan het begin 

al hadden.{122). 

Dit hegeliaanse model wordt in de marxistische politieke en 

wetenschappelijke praktijk rigoureus verworpen. De fundamen-
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tele vooronderstelling ervan - te weten de enkelvoudige 

eenheid - verdwijnt in het marxisme. En daarmee verdwijnen 

ook al die noties die met deze enkelvoudige eenheid samen-

hangen, zoals vervreemding e.d. Het marxisme sluit de ideo

logische notie van een 'oorsprong' uit, die iets enkelvoudigs 

aan het begin zou zijn en dan door zijn zelfontwikkeling heel 

het complexe proces zou voortbrengen.(123). 

Deze dialectiek wordt in het marxisme niet 'omgekeerd', maar 

afgewezen. In het marxisme gaat men niet uit van een 'oorsprong' 

die zich in een concrete totaliteit 'mcinifesteert', maar erkent 

men dat er altijd een gestructureerde ert complexe eenheid be

staat, en dat deze de hist6rische ontwikkeling van het objekt 

bepaalt. 

Hegeliaanse uitdrukkingen vindt men nog slechts waar de theo

retische resultaten worden uitgelegd en geillustreerd, of in de 

ideologische strijd. Maar een dergelijke illustratie is en 

blijft aan de theoretische praktijk gebonden, want een illus

tratie op zich geeft nog geen nieuwe inzichten. Wanneer het om 

een werkelijke theoretische praktijk gaat zoals in Het Kapitaal, 

of om een werkelijke politieke praktijk zoals bij Lenin, dan 

spelen deze hegeliaanse noties geen rol meer. 

De EENHEID van het complexe proces: dominantie. 

Tot nu toe is aangegeven dat het complexe proces dat een maat

schappij en haar historische ontwikkeling is, altijd tenminste 

twee tegenspraken bevat, waarvan er een dominant is. En voorts 

dat als gevolg daarvan binnen elke tegenspraak een primair en 

een secundair aspect te onderscheiden zijn. Maar het voornaam

ste kenmerk van de materialistische dialectiek komt eerst nu 

ter sprake: deongelijkmatige ontwikkeling van de tegenspraak. 

(124). 

Uitgangspunt is, dat de structuur van een complex wordt ge

vormd door een dominantieverhouding. 
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Men kan zich daarbij niet een optelsom voorstellen van verschil

lende tegenspraken die zich onafhankelijk van elkaar binnen een 

geheel bevinden, waarvan de ene tegenspraak 'zwaarder' zou zijn 

dan de andere, en dat zou dan de hoofdtegenspraak zijn. In een 

dergelijke voorstelling wordt vergeten, dat de dominantiever

houding van de hoofdtegenspraak ten opzichte van de secundaire 

tegenspraken zelf de structuur van het complex uitmaakt. 

Wanneer in het marxisme van een 'complexe eenheid' sprake is, 

wordt niet bedoeld dat die eenheid er al van te voren is ,.maar 

dat ze eerst ontstaat doordat de verschi1lende tegenspraken 

(en binnen die tegenspraken de verschillende aspecten) in een 

dominantieverhouding zijn georganiseerd. De eenheid van zo'n 

complex komt dus eerst door de dominantieverhouding tot stand. 

(125). 

Het type eenheid dat berust op een enkelvoudig, oorspronkelijk 

en universeel beginsel wordt daarmee van de hand gewezen. Een 

dergelijke eenheid veronderstelt altijd een substantie of wezen, 

zowel in het mechanische materialisme als in het idealisme. 

Zoals gezegd wordt de hegeliaanse totaliteit door dit type 

eenheid gekenmerkt. De totaliteit is een eenheid, doordat ze de 

ontwikkelde verschij.ningsvorm van een oorspronkelijk beginsel 

is. De gestructureerde eenheid van de materialistische dialec

tiek verschilt daarvan dus radicaal. 

Als verdere illustratie het volgende: 

Voor Hegel vormt de totaliteit het ontwikkelde geheel, waarin 

zich een enkelvoudig beginsel manifesteert. Deze ontwikkelde 

verschijningsvorm ontstaat doordat dit beginsel zich telkens 

vervreemdt, maar in de vervreemding toch steeds zichzelf in 

stand houdt en op een hoger niveau herstelt. 

Deze ontwikkeling brengt dan de onderscheiden sferen voort zo

als de sfeer van de staat, van de cultuur, enz •. De totaliteit 

lijkt dus uit een aantal onderscheiden momenten te zijn opge-
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bouwd. Maar in werkelijkheid vallen de verscbillen tussen die 

diverse momenten telkens weer weg,want bet zijn tocb steeds ver

scbijningsvormen van het ene beginsel. Van een werkelijke deter

minatie van het ene moment door het andere is dus geen sprake. 

En hoewel er binnen die sferen wel tegenspraken zijn, komt bet 

bij Hegel niet voor, dat de tegenspraken uit de ene sfeer die 

van de andere domineren. Bij Marx vindt men wel een dergelijke 

werkelijke determinatie, bijv. de determinatie in laatste in

stantie door de economie. Men zal bij Hegel tevergeefs zoeken 

naar het 'omgekeerde' biervan, bijv. een determinatie in 

laatste instantie door de filosofie, of door welk ander moment 

van de totaliteit ook. De verbouding tussen de elementen.van 

de co1111?lexe eenheid (zoals de verbouding van 'determinatie 

in laatste instantie') is bij Marx dus volstrekt anders dan 

bij Hegel. (126). 

Samenvattend kunnen we zeggen: 

a).Hegel hanteert een type 'eenbeid' dat niet werkelijk geor

dend is volgens verscbillende 1 sferen 1 1 

b).de eenbeid van een gebeel wordt bij Hegel niet gevormd 

door de structuur van bet complex; 

c).van een structuur die berust op een dominantieverhouding is 

bij Hegel geen sprake. Zender deze dominantiestructuur kan een 

geheel echter nooit echt als een 'c01111?lexe eenheid' worden be

grepen, en dit geheel kan daarom ook nooit het objekt vormen 

van een praktijk die de structuur van de co1111?lexe eenheid wil 

veranderen. 
Met andere woorden: een politieke praktijk is op basis van de 

begeliaanse dialectiek onmogelijk. 

OVERDETERMINATIE van elke tegenspraak door het «:=omplex. 

Uitgangspunt is dus de complexe eenheid en zijn structuur die 

door een dominantieverhouding wordt gevormd. De structuur van 

dit complexe qeheel is dus gelijk aan bet bestaan van ender-
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scheiden tegenspraken in hun onderlinge dominantieverhouding. 

Los van tegenspraken en hun ongelijkmatige betrekkingen kan 

van een complex geheel nu eenmaal geen sprake zijn.(127). 

Maar dan moet men de onderlinge samenhang tussen de hoofd

tegenspraak en de secundaire tegenspraken wel goed opvatten. 

De secundaire tegenspraken zijn beslist niet de 'verschijnings

vorm' van de hoofdtegenspraak. Dan zou men immers veronder

stellen dat de hoofdtegenspraak onafhankelijk van secundaire 

tegenspraken als hun 'Wezen' zou kunnen bestaan. Het gaat er 

nu juist om, dat de hoofdtegenspraak de bestaansvoorwaarde 

voor de secundaire tegenspraken is, maar evenzeer dat de secun

daire tegenspraken bestaansvoorwaarden van de hoofdtegenspraak 

zijn. Men kan dat illustreren aan de verhouding van basis en 

bovenbouw. De bovenbouw is beslist geen 'verschijningsvorm' 

van de basis, ze behoort juist tot de bestaansvoorwaarden van 

de basis. Zonder de specifieke werkzaamheid van bijv. het 

burgerlijke recht is zelfs de kapitalistische economie ( die 

berust op de vrije verkoop van arbeidskracht) niet mogelijk. 

Maar - en dat is beslissend - het feit dat hoofdtegenspraak 

en secundaire tegenspraken elkaars bestaansvoorwaarden zijn, 

doet de dominantieverhouding tussen hen niet teniet. 

Met andere woorden: de basis blijft determinerend in laatste 

instantie. 

Terwijl de hoofdtegenspraak en de secundaire tegenspraken dus 

elk hun eigen werkzaamheid blijven behouden en ieder voor zich 

noodzakelijk zijn, gaat de dominantieverhouding die tussen hen 

bestaat daarmee niet verloren. Dat beweert Marx wanneer hij 

in de Einleitung uiteenzet hoe productie, verdeling en consump

tie samen een eenheid vormen en daarbinnen elkaars noodzake

lijke voorwaarde zijn. 

Maar daaruit mag men niet concluderen, dat ze aan elkaar iden

tiek zijn (niets zou voor een Hegeliaan gemakkelijker zijn'.) 
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Het blijven reeel van elkaar onderscheiden momenten van een 

proces. En het zijn de productieverhoudingen die uiteindelijk 

dit hele proces domineren: zij vormen de structuur van het hele 

economische proces die invariant blijft,door al de variaties 

van het productie-en comsumptieproces heen. (128). 

Dus elke tegenspraak is onderhevig aan zijn bestaansvoorwaarden. 

De structuur van het complex is juist in de bestaansvoorwaarden 

van iedere tegenspraak werkzaam aanwezig. De dominantieverhou

ding die de structuur van ieder complex uitmaakt, is immers 

aanwezig in de wijze waarop de verschillende bestaansvoorwaar

den van een bepaalde tegenspraak onderling zijn geordend. 

En tevens is die dominantieverhouding aanwezig binnen die 

bepaalde tegenspraak, en wel doordat ze bepaalt wat het pri

maire en welke de secundaire aspecten ervan zijn. Elke tegen

spraak wordt dus zowel intern als extern gedetermineerd door 

de structuur van het complex waarin hij zich bevindt, ofwel: 

elke tegenspraak is overgedetermineerd.(129). 

Bet is daarom ook niet bijkoinstig dat Marx en Engels, Lenin en 

Mao in hun onderzoek van een maatschappelijk geheel steeds mede 

de'concrete omstandigheden' analyseren. 

Het marxisme is de concrete analyse van de concrete situatie 

(Lenin). Deze concrete omstandigheden zijn namelijk niets an

ders dan het actuele bestaan en functioneren van het complex 

zelf. Wie dus 'de voorwaarden' voor deze of gene revolutie 

bestudeert, hoeft nog lang niet tot empirisme te vervallen~ 

hij gaat na op welke wijze de verschillende tegenspraken en 

heel hun onderlinge samenhang bestaan, d.w.z. wat het actuele 

bestaan van het complex zelf is. In 'de omstandigheden' drukken 

zich enkel de diverse dominantieverhoudingen tussen de tegen

spraken op een bepaald moment uit. (130). 

Overdeterminatie betekent derhalve, dat de bestaansvoorwaarden 

van een bepaalde tegenspraak, m.a.w. de plaats van een bepaalde 
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tegenspraak: binnen de dominantiestructuur van het complex, 

binnen deze tegenspraak: zelf hun uitwerking hebben. De concrete 

vorm van een bepaalde tegenspraak is de uitdrukking van de 

plaats die deze tegenspraak: binnen de ongelijkmatige structuur 

van het complex inneemt. Het is de op een dominantieverhouding 

berustende structuur van het complex die aan deze bepaalde 

tegenspraak: zijn positie en functie toewijst. Daarom kan men 

zeggen: de positie van een bepaalde tegenspraak: wordt gedeter

mineerd door een complex, en wel op ongelijkmatige wijze door 

de structuur van dat complex.Men zegt dan hetzelfde als: 

elke tegenspraak is overgedetermineerd. 

ONGELIJKMATIGHEID van het historisch proces. 

Aldus behoeft men niet langer de concrete wijzigingen van een 

of andere maatschappij te begrijpen als variaties t.o.v. een 

vaste structuur, variaties die louter onder invloed van externe 

omstandigheden en veranderingen tot stand komen. 

De wijzigingen kunnen nu worden opgevat als de permanente her

structurering van het complexe geheel, een permanente beweging 

van dit geheel die niets anders is dan de wetkirtg van zijn te

gensprak:en. (131). 

Inzak:e de werking van de tegensprak:en kunnen nog enkele uitwer

kingen gegeven worden. In deze werking kunnen namelijk twee 

situaties onderscheiden worden: verschuiving en verdichting. 

Verschuiving betekent dat er in bepaalde omstandigheden een 

rolverwisseling kan plaatsvinden, dat een andere tegenspraak: 

dominant wordt dan daarvoor het geval was(of binnen een tegen

spraak: dat een ander aspect dominant wordt.) Verdichting bete

kent dat verschillende tegensprak:en samensmelten. Eerst tenge

volge van deze fusie of condensatie wordt de hoofdtegenspraak: 

explosief. De verschuiving en verdichting doen zich v9or in de 

historische ontwikkeling van een complex. In dit historisch 

proces zijn !!_~'ld..!!, te onderscheiden, gekenmerkt door een tel-
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kens verschillende dominantie. (Overigens is de interne struc

tuur van de diverse stadia evenals hun onderlinge structuur 

niets anders dan het reele historische bestaan van het com

plexe proces dat een maatschappij is,) Binnen dit ontwikkelings

proces kunnen bovendien de verdichtingen worden opgespoord, 

d.i. de plaats waar de onderscheiden tegenspraken samensmelten, 

welke plaats de zwakste schakel van het complexe proces vormt. 

Hierop moet men de aanval concentreren om het complex als 

geheel te ontleden en een revolutionaire breuk in het histo

rische proces tot stand te brengen. Dat deze historische ont

wikkeling verloopt via verschuiving en verdichting maakt het 

'ongelijkmatige karakter' uit. 

Deze 'ongelijkmatigheid' vormt geen uitzondering; ze is een 

universeel verschijnsel dat rechtstreeks voortvloeit uit de 

ongelijkmatigheid van de interne structuur van het complex, 

d.w.z. het feit dat het een complex is op basis van een domi

nantieverhouding. ( 132). 

Het is dus van beslissend belang, dat de ongelijkmatige ont

wikkeling niet resulteert uit de externe inwerking van maat

schappijformaties op elkaar, maar uit de interne complexiteit 

van de formaties zelf. Het is de invariante structuur van het 

complex die de voorwaar~e is voor de concrete variaties van 

het geheel, voor de verschuivingen en verdichtingen van de 

tegenspraken van het geheel en van de historische mutaties van 

het geheel. Het is in al deze variaties dat de invariante 

structuur van het complex bestaat.(133). 

De ongelijkmatige ontwikkeling behoort daarom tot het wezen van 

het maatschappelijk complex. Deze ongelijkmatige ontwikkeling 

is gelijk aan het specifieke van de marxistische dialectiek: 

het overgedetermineerd zijn van elke tegenspraak. 

Wanneer men deze ongelijkmatigheid uitschakelt, belandt men in 

het eeonomisme. Elk onderdeel van het complex krijgt dan een 
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vaste functie toegewezen, en men veronderstelt eenduidige re

laties daartussen. Men begrijpt niet dat deze functies zich 

juist wijzigen 'volqens de omstandigheden', Men meent dat de 

dominante tegenspraak altijd in de economie ligt. Men begrijpt 

niet langer, dat de determinatie in laatste instantie van de 

economie juist aan het werk is ~het dominant-zijn van bijv. 

de ideologische (of de politieke of de economische) instantie 

en in de wijzigingen die deze dominantie doormaakt. 

De determinatie in laatste instantie functioneert immers al

leen via de diverse stadia van het historische proces (Lenin) 

en de verschuivingen/verdichtingen die daarmee gepaard gaan.· 

(134). 

De KLASSENSTRIJD als motor. 

Tenslotte de laatste kwestie: de klassenstrijd, die de motor 

van heel deze historische ontwikkeling is. Men moet ook in deze 

kwestie de vraag stellen, waarin het specifieke verschil tussen 

de marxistischeen de hegeliaanse dialectiek is gelegen. Immers, 

ook bij Hegel vormt de tegenspraak de motor van de ontwikkeling. 

Maar bij hem gaat het om een heel ander soort tegenspraak. 

Hegel veronderstelt namelijk, dat het doel van het ontwikke~ 

lingsproces al werkzaam is in de oorsprong ervan. Aan het begin 

van het proces staat een oorspronkelijke eenheid; deze wordt 

in de fase van de vervreemding genegeerd, en doordat op haar 

beurt deze negatieve fase wordt genegeerd, herstelt zich de 

oorspronkelijke eenheid. Voor Hegel heeft de 'negatie' dus een 

bijzonder karakter: een bepaald beginsel 'is in het andere bij 

zich'. Bij Hegel is dus wel negatief(=tegenspraak) de motor 

van de ontwikkeling, maar alleen op deze voorwaarde: dat er een 

beginsel is dat zichverwerkell1kten doorzet door de vervreem

ding heen.(135).Deze opvatting van negatie (als 'vervreemding 

van een beginsel') is een ideologische notie, die bij Marx ge

heel en al ontbreekt. In het marxisme verwijst een 'tegen-
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spraak' altijd naarwerkelijke strijd, naar klassenstrijd. 

Deze strijd speelt zich af op verschillende plaatsen binnen 

het complex. 

Afhankelijk van de verschuivingen van de tegenspraken kan de 

dominante tegenspraak, d.i. de dominante vorm van klassenstrijd 

op een ander niveau komen te liggen. Alleen wanneer men tegen

spraak z6 opvat, kan men een fundamentele stelling van het 

marxisme verantwoorden, nl. dat de klassenstrijd de motor van 

heel de geschiedenis is. Dan kan men ook verklaren , waarom 

er een werkelijk onderscheid bestaat tussen politieke en eco

nomische klassenstrijd, en waarom al de tegenspraken zich moe

ten verdichten in de politieke klassenstrijd, opdat een defi

nitieve ontbinding van het maatschappelijk complex mogelijk is. 

(136). 

dat ze drie bestaanswijzen heeft. Men meet op grond hiervan 

drie soorten stadia onderscheiden binnen de historische onge

li jkmatige ontwikkeling van een maatschappelijk complex. Ten 

eerste is er een niet-antagonistisch stadium, waarin de overde

terminatie van tegenspraken dominant bestaat in de vorm van de 

verschuiving (men sprak hier altijd van 'kwantitatieve veran

dering'). Ten tweede is er het antagonistisch stadium, waarin 

de overdeterminatie van de tegenspraken ~ominant bestaat in de 

vorm van de verdichting.(Bij de ontwikkeling van een maatschap

pijformatie: scherpe klassenkonflikten; bij de ontwikkelingen 

van een wetenschappelijke theorie: theoretische crisis.) 

Ten derde is er het stadium van de revolutionaire explosie: 

een verdichting van tegenspraken die het gehele complex in

stabiel maakt, dat wil zeggen ontbindt en hergroepeert tot 

een kwalitatief nieuwe organisatie. 
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4. Marxisme: wetenschap of ideologiekritiek? 

Het feit, dat in deze studie systematisch gesproken wordt van 

een marxistische wetenschapstraditie zou aanleiding kunnen 

ziJn voor het misverstand alsof binnen het marxisme een een

heid van opvatting zou bestaan over het al dan niet legitiem 

zijn van deze aanduiding. In feite bestaat er reeds geruime 

tijd een controverse of Mar~ "theorie principieel als "weten

schap" dan wel als "kritiek" moet worden opgevat. Terwijl de 

positieve wetenschap van de maatschappij zal trachten de wetten 

te formuleren ~ - onafhankelijk van de menselijke subjec-

tivi teit, wil, bewustzijn enz. - de maatschagpelijke ontwikke

ling bepalen, laat de kritiek datgene wat zich als een objectie

ve samenhang voordoet zien als ~en verzakelijkte subjectivi

teit. De kritiek is een filosofische onderneming die in de 

objectieve werkelijkheid de vervreemde menselijke mogelijk

heden herontdekt.(Juist op dit punt blijkt de betekenis ver

schuiving t.o.v. Marx'Kritiek van de politieke economie). 

Het doel is bewustwording door ideologiekritiek". (137, onder

streping van de schrijver). Het eerste standpunt wordt b.v. 

verdedigd door Althusser en een aantal theoretici 9ie nauw met 

hem samenwerken. Een belangrijke exponent van het tweede stand

punt is de Frankfurter Schule; dit vormde later tevens de 

grondslag voor de west- en oost-europese existentialistische 

en humanistische Marx-interpretaties, die dan ook door Althus

ser scherp warden gekritiseerd.(138). 
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Het is natuurlijk in het kader van deze studie onmogelijk tot 

een behandeling van deze controverse over te gaan. Het is ech

ter wel van belang op een aantal punten te wijzen waaruit 

blijkt, dat de controverse wel eens minder groat zou kunnen 

zijn dan op het eerste gezicht lijkt. 

In de oorspronkelijke openingszin van hun kritiek op de Duitse 

Ideologie stellen Marx en Engels expliciet dat de materialis

tische wetenschap slechts als een ongedeelde wetenschap kan 

warden gedacht, die zowel de geschiedenis van de natuur als 

van de mens omvat: "Wij kennen slechts een enkele wetenschap, 

de wetenschap van de geschiedenis. De geschiedenis kan, van 

twee kanten beschouwd, ingedeeld warden in de geschiedenis van 

de natuur en de geschiedenis van de mens. Beide zijn overi

gens niet van elkaar te scheiden; zolang er mensen bestaan, 

zijn de geschiedenis van de natuur en de geschiedenis van de 

mens elkaars voorwaarde."(139). Hoewel Marx en Engels erkennen 

dat er een nauw verband bestaat tussen, zoals Harmsen het 

noemt, de historisch bemiddelde natuur en de natuurlijk be

middelde geschiedenis geven zij tegelijkertijd aan: "De ge

schiedenis van de natuur, de zogenaamde natuurwetenschap, 

interesseert ons hier niet; op de geschiedenis van de mens 

zullen wij evenwel moeten ingaan, omdat bijna de gehele ideo

logie hetzij op een verdraaide opvatting van deze geschiedenis 

neerkomt, hetzij op een volledige abstractie daarvan. De ideo

logie is zelf slechts een van de aspecten van deze geschiede

nis". (138). 
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Deze beperking die, gegeven de actuele problematische verhou

ding tussen natuur en geschiedenis, er mede toe geleid heeft 

dat in de marxistische wetenschapstraditie een aantal oorspron

kelijke aanzetten verder ontwikkeld moeten worden waar het de 

verhouding natuur/geschiedenis betreft, wordt later, zoals be

kend, gevolgd door een beperking in het domein van de menselij

ke geschiedenis, de kritiek op de politieke economie. Met de 

ontsluiting van het "continent geschiedenis" door Marx, zoals 

de Grieken het "continent mathematica" en Gallilei het "conti-

nent fysica" ontsloot, is volgens Althusser de mogelijkheid ge

geven de rechten van de oude disciplines, die zich op dit 

"continent geschiedenis" bevinden aan te vechten, d.w.z. deze 

als theoretische afdelingen van praktische ideologieen te kri

tiseren. ( 140). Met andere woorden de ont.Sluiting van het con

tinent geschiedenis c.q. bet leggen van een grondslag voor de 

wetenschap van de geschiedenis biedt de mogelijkheid niet al

leen de "ideologie in het algemeen en de Duitse in het bijzonder" 

te kritiseren, (De Duitse Ideologie) maar ook de voor een groot 

deel nog ideologisch bepaalde'politieke economie (Het Kapitaal). 

(141). Zonder dit nu verder hier te kunnen uitwerken lijkt 

daarmee een onderscheid en verband tussen marxistische kritiek 

en wetenschap te bestaan mits bet object van wetenschap en kri

tiek maar in bet oog wordt gehouden, respectievelijk geschie

denis en b.v. politieke economie. Juist via het articuleren van 

de kritiek op de verschillende fragmentarische vormen van bur

gerlijke wetenschap constitueert zich de wetenschap van de 

geschiedenis, c.q. hethistorisch materialisme. 
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"Deze geschiedenisopvatting berust (dus) hierop, dat menhet 

werkelijke productieproces uiteenzet, daarbij uitgaand van de 

materiele productie van het onmiddellijk leven, en de ver

keersvorm die met deze productiewijze samenhangt en erdoor 

voortgebracht is (d.w.z. de burgerlijke maatschappij in haar 

verschillende fasen) als de basis van heel de geschiedenis 

opvat; dat men laat zien hoe deze handelt als staat, en alle 

verschillende theoretische producten en vormen van het bewust

zijn, godsdienst, filosofie, moraal enz. enz. uit deze grond

slag verklaart en het ontstaansproces van die grondslag uit hen 

nagaat, waarbij dan natuurlijk ook de zaak in haar totaliteit 

(en daarom ook de wisselwerking van deze verschillende zijden 

op elkaar) kan worden beschreven". (142). 

Terecht wijst o.m. Reichelt erop dat dergelijke uitspraken van 

Marx en Engels vooral als programmatisch moeten worden opgevat; 

aan de invulling van het programma in zijn totaliteit voor de 

geschiedenis van de mens zijn Marx en Engels niet toegekomen. 

(143). Ook hier hebben zij zich moeten beperken tot het uit

werken van de "anatomie van de burgerlijke maatschappij" d.w.z. 

een analyse vooral van de economische basis van de kapitalis

tische maatschappijformatie.(144). Samenvattend kan gesteld 

worden dat Marx en Engels bij hun onderzoekingen vooral stra

tegisch te werk zijn gegaan door te beginnen bij wat Althusser 

noemt de hoofdtegenspraak en de hoofdaspecten van de historische 

ontwikkeling in zijn totaliteit(natuurlijke en menselijke ge

schiedenis). Daarbij beperken zij zich van begin af aan vooral 

tot de menselijke geschiedenis en daarbinnen weer tot het for

muleren van een kritiek op de politieke economie. 
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Deze ontwikkeling wordt onder meer door Harmsen gerelativeerd 

door in zijn uiteenzetting de historisch bemiddelde natuur ex

pliciet in de beschouwing te betrekken,hoewel de bepalende in

vloed die van deze historisch bemiddelde natuur op de maatschap

pelijke ontwikkelingen uitgaat door hem meer vragenderwijs 

wordt ingevoerd en hij op dit punt geen duidelijke uitspraken 

doet. Ook bij Harmsen is de verhouding geschiedenis-natuur 

"overgedetermineerd" door de intern-historische tegenstellingen. 

(145) Uit het werk van Marx en Engels en de onderzoekers na hen 

die hun werk in het verlengde van de marxistische wetenschaps

traditie plaatsen,kan wel praktisch geconcludeerd worden, dat 

een relatieve autonomie bij het bestuderen van bepaalde aspecten 

van de werkelijkheid op zich niet illegitiem is, mits het ambi

tieuze einddoel van de ene ongedeelde wetenschap maar niet uit 

het cog wordt verloren. Hoe deze toekomstige wetenschap er pre

cies uit zal zien en vooral hoe de verhouding tussen natuur

wetenschappen en maatschappijwetenschappen zal zijn1 laat zich 

onder kapitalistische verhoudingen slechts vermoeden. Juist het 

bestaan van een "tweede natuur" kan niet zonder invloed zijn 

op het bestuderen en het bewustzijn van de "eerste natuur", zo

als oak Harmsen in zijn uiteenzetting heeft aannemelijk gemaakt. 

Zoals in hoofdstuk I reeds gememoreerd bij het aanduiden van de 

verschuivende positie van de economische wetenschap (van empi

risch naar technisch niveau) wordt er in deze studie, met Marx, 

vanuit gegaan dat met het verdwijnen van het vervreemde levens

proces, de "tweede natuur", er nag slechts een wetenschap kan 

bestaan, de natuurwetenschap, die "later evenzeer de wetenschap 

van de mens zal omvatten, als de wetenschap van de mens de na

tuurwetenschap: er zal een wetenschap zijn". (146) 
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Maar deze ene wetenschap kan "geen natuurwetenschap zijn die lijkt 

op die welke zich onder vervreemde verhoudingen heeft ontwikkeld. 

Dit ziet Marx zeer scherp; orndat het burgerlijke denken de maat

schappelijke vorm omkeert tot een natuurlijke vorm, heeft het 

tevens geen inzicht in de werkelijke - historische - verhouding van 

de mens tot de natuur. En dit kan niet zonder gevolgen blijven 

voor de zelfopvatting en het methodologisch bewustzijn van de 

moderne empirische wetenschappen. Daarop gaat Marx echter slechts 

terloops in. (Ook) ten aanzien hiervan zou nog een omvattende 

interpretatie plaats moeten vinden" zoals Reichelt in zijn arti

kel over het wetenschapsbegrip bij Karl Marx concludeert. (147) 

5. Een verdere articulatie van de kritiek op WERON en GEM. 

Na deze introductie waarin vooral de in deze studie gehuldigde 

opvatt;ing over het in onderlinge samenhang bestuderen van de 

maatschappelijke werkelijkheid in zijn verschillende aspecten 

expliciet werd weergegeven, kan worden teruggekomen op de pro

blematiek rond WERON en GEM zoals die in de eerste paragraaf van 

dit hoofdstuk werd gesignaleerd. Daarin werd gesteld, dat de de

finities uit de systeemleer er eerder aanleiding toe gaven bet 

ruimtelijk systeem als sub-systeem en de overige systemen als 

aspectsystemen op te vatte~ om het werkelijkheidsgehalte van het 

WERON-model op te voeren. De opvatting dat de verschillende in 

het WERON onderscheiden systemen strikt genomen geen afzonder

lijke .systemen zijn, die dan wel onderlinge relaties hebben, 

maar aspectbenaderingen van het zelfde systeem,namelijk de werke

lijkheid, sluit veel beter aan bij een dialectische benadering 

van de werkelijkheid dan het voorstel van Launspach alle aspect

systemen, uitgezonderd het ruimtelijk systeem, niet als zodanig 
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maar als sub-systemen op te vatten. (148) 

Wel kan worden ingestemd met de herstructurering die Launspach 

doorvoert en die er in grote lijnen op neer komt dat de ver

schillende aspectsystemen worden geidentificeerd met de door 

Althusser onderscheiden verschillende maatschappelijke prak

tijken: 

- het economisch systeem = economische praktijk = de transfor

matie van de gegeven natuur in producten voor menselijk ge

bruik door de activiteit van bestaande mensen, die door de 

methodisch geregelde toepassing van bepaalde productiemiddelen 

onder bepaalde productie verhoudingen werken. De economische 

praktijk omvat in de marxistische opvatting ook de reproductie 

van de arbeidskracht, en de diverse bemiddelingen tussen pro

duktie en reproductie 

- het sociaal (cultureel) systeem = ideologische praktijk = de 

transformatie door menselijke activiteit van vormen van zede

lijk, filosofisch en artistiek bewustzijn. Launspach noemt 

dit in zijn voorstel overigens "normatief systeem" 

- het besturingssysteem = politieke praktijk = de transformatie 

van bepaalde sociale verhoudingen in nieuwe sociale verhou

dingen. Bet rechtsysteem heeft daarbij een instrumentele 

functie. De relatie met deze praktijk wordt door Launspach 

slechts impliciet gelegd. 

Door Launspach wordt de theoretische praktijk evenmin in de be

schouwing betrokken. Overigens is de gehele aanpak, zoals reeds 

eerder gesignaleerd, niet rechtstreeks door bet denken van Alt

husser geinspireerd maar via de receptie van Castells, waardoor 

vooral het onderscheid van de maatschappelijke werkelijkheid in 

verschillende "instanties" voorop staat en deze instanties 
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minder dan bij Althusser als een geheel worden gedacht. Een be

grip als overdeterminatie bijvoorbeeld, dat toch een sleutel

functie bij hem vervult, zal men zowel bij Castell's als in de 

uiteenzetting van Launspach tevergeefs zoeken. (149) 

Wel gaat Launspach, gezien de nadruk die hij daarop legt, uit 

van de dominantie van het economisch systeem, maar daar kan men 

in de marxistische traditie dan ook moeilijk ornheen. 

Een, gelet op de actuele problematiek, eveneens belangrijke;maar 

in de marxistische traditie minder opvallende,omissie van Launs

pach is het buiten beschouwing laten van het ecologisch systeem. 

Daarin is nog steeds d~ invloed merkbaar van het buiten sluiten 

van de geschiedenis van de natuur door Marx en Engels, een be

perking die in de periode waarin zij leefden waarschijnlijk ge

rechtvaardigder was dan in de huidige ontwikkelingsperiode van 

de kapitalistische productiewijze. De vragen van o.m. Harmsen 

wijzen duidelijk in deze richting. 

Methodisch leidt een formeel-logische in plaats van een dialec

tische opvatting van de verhouding maatschappij/natuur tot een 

eindeloze problematiek van in de tijd verschuivende indelingen. 

Een aardige illustratie daarvan was te vinden in het jaarverslag 

van de RPD over 1973, waarin geprobeerd werd de verschillende 

gehanteerde begrippen in hun onderlinge samenhang in kaart te 

brengen: (150) 

245 



geosf eer atomo-, hydro-, biosfeer b/t techno- socio-
lithosfeer sfeer sfeer 

-

milieu abiotisch biotisch b/a anthropogeen 
milieu milieu 

concreet milieu abstract 
milieu 

natuurlijk milieu n/e cultuurlijk milieu 

n/t technisch sociaal 
milieu milieu 

beschermd milieu productief urbaan 
agrarisch industrieel 
milieu milieu 

gebied niet-agrarische landbouw- stedelijk 
open ruimte gebied gebied 

natuurgebied n/l 

groene ruimte open ruimte 

landelijk gebied = buiten gebied 

landscha.i; natuur en landschap 

abiotisch natuur- nagenoeg half natuur- weinig niet na-
natuur- lands chap natuurlijk lijk land- natuurlijk tuurlijk 
lands chap .... lands chap schap lands chap lands chap 



Overigens zijn de terrnen die door de verschillende aangehaalde 

auteurs worden gebruikt voor het aanduiden van een deel van de 

werkelijkheid onderling verschillend en ook niet geheel gelijk 

aan in dit schema gehanteerde terrnen. Zo spreekt Harmsen van 

anorganische en organische natuur, synoniem met abiotisch en 

biotisch milieu, gebruikt De Vries de termen fysisch, biologisch 

en maatschappelijk milieu, synoniem met abiotisch, biotisch en 

antropogeen milieu, terwijl Althusser denkt in termen van na

tuurlijk-geografische omstandigheden (natuurlijk milieu) en 

economische praktijk d.i. het technisch en een gedeelte van het 

sociaal milieu (productieverhoudingen). 

Hoewel deze onderscheidingen methodisch niet onbelangrijk zijn 

gaat het er toch vooral om deze begrippen te verbinden met con

crete ontwikkelingsprocessen waarbij er in de tijd en in de 

ruimte sprake is van toenemende menselijke beinvloeding van na

tuurlijke processen, wat nog niet hetzelfde hoeft te zijn als 

toenemende menselijke beheersing van natuurlijke processen. 

De milieuproblematiek ontstaat juist daar waar wel sprake is 

van toenemende beinvloeding maar niet van toenemende beheersing. 

De hiermee samenhangende problematiek wordt zowel in het WERON 

als in het GEM ondergebracht bij het ecologisch-systeem. Zoals 

in bet volgende hoofdstuk nog uitvoeriger aan de orde zal komen 

kan dit leiden tot allerbande misvattingen als hieraan geen na

dere precisering wordt gegeven. Dit ecologisch systeem kan niet 

beschouwd worden als een praktijk zoals de andere systemen, wel 

als een door menselijke activiteiten, vooral economiscbe, bein

vloed systeem dat op zijn beurt terug werkt op bet maatschappe

lijk systeem in zijn totaliteit. 
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Met gebruikmaking van de door Althusser ontwikkelde begrippen 

bij zijn uitwerking van de materialistische dialectiek kunnen 

we het in de tweede paragraaf van dit hoofdstuk gemaakte onder

scheid tussen verschillende niveaus van de werkelijkheid comple

teren met een hierarchie van tegenspraken die het eigenlijke 

object van verschillende deeltheorien zouden kunnen zijn die een 

bepaalde tegenspraak of de overdeterminatie van deze tegenspraak 

in een andere tegenspraak als aspect (zouden moeten) bestuderen 

(151): 

fysisch milieu 

biologische ecologie 

biologisch milieu 

maatschappelijke ecologie/technologie 

productiekrachten 

maatschappelijke economie/technologie 

productieverhoudingen 

maatschappelijke politicologie/socio
logie 

politiek/jurische structuur 

tegenspraak O 

tegenspraak II 

tegenspraak I 

tegenspraak III 

maatschappelijke psychologie/sociologie tegenspraak IV 

ideologische vormen van bewustzijn 

maatschappelijke filosofie/theorie(alg.) tegenspraak V 

wetenschappelijke vormen van bewustzijn. 

Wanneer het systeem dat in feite in deze studie centraal staat, 

het wetenschappelijk/filosofisch systeem als tegenstrijdig sy

steem,wordt samengevoegd met het ideologisch systeem tot sociaal

cultureel systeem kan de overdeterminatie van de verschillende 

systemen en de daarbinnen werkzame aspecten in het WERON worden 

weergegeven als geschetst op pp. 250/251.(152). 
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In deze studie gaat het er vooral om de overdeterminatie van 

het ruimtelijk subsysteem en van het ecologisch aspectsysteem 

en de interrelaties tussen deze twee systemen nader uit te 

werken. Oaarbij moet, zoals reeds meermalen beklemtoond, de 

dominantie van het economisch subsysteem, c.q. de dominan-

tie van het economisch aspect expliciet in de beschouwing war

den betrokken. Voordat wat dieper wordt ingegaan op de pro

blematiek van het ruimtelijk systeem als zodanig, kan hier 

een relatie met de uiteenzetting van Harmsen worden gelegd. 

Volgens de toelichting op het relatieschema van het i'ERON qaat 

het bij aspectsystemen om deelsystemen Wqarbij slechts bepaalde 

relaties en eigenschappen van het syteem worden meegenomen. (153). 

Harmsen gebruikt niet toevallig aan het begin van zijn uiteen

zetting van het filosofisch natuurbegrip dezelfde twee begrippeB 

"Dit deel (wat de mensen niet zelf gemaakt hebben) en aspect van 

de werkelijkheid is van meet af aan de grondslag voor het filo

sofisch natuurbegrip" (154} Daarbij moet het aspect steeds in 

verband warden gebracht met een logische categorie "wat de 

mensen niet zelf gemaakt hebben" die invariant is en het deel 

met een historische categorie hier dat gedeelte van de werke

lijkheid dat als antropogeen kan worden gequalificeerd. Dit deel 

is historisch variabel en vertoont de tendens in omvang toe te 

nemen. Met dit onderscheid han~t tevens het onderkennen van be

paalde specifieke eigensChappen samen. Harmsen spreekt in dit 

verband van "eerste" en "tweede" natuur, respectievelijk de ~

tuurwetten in eigenlijke zin en de wetten van de kapitaalsaccu

mulatie, c.q. de waardewet, en van het bewustzijn van de 

~· ideologisch of wetensChappelijk van beide complexen 

van wetmatigheden.(155} 
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TEGENSPRAAK: IV/V 

sociaal-cultureel . -

TEGENSPRAAK II: ecologisch subsysteem 

economisch aspect 
in elke tegenspraa.k het 
hoofdaspect 



ruimtelijk subsysteem TEGENSPRAAK III: politiek-juridisch 
subsysteem 

figuu:ri 21: het WERON-TT¥.Jdel IV, bewerkte ve:risie. 



Oeze eigenschappen kunnen als bepalend worden beschouwd voor het 

ecologisch, economisch en sociaal-cultureel systeem en overdeter· 

mineren op hun beurt het politiek/juridisch systeem, waarvan het 

besturingssysteem een subsyteem is. Bij planologie en planning 

met betrekking tot het ruimtelijk facet van de maatschappelijke 

ontwikkelingen zijn deze verschillende determinaties van uit

zonderlijk belang. Oat wil zeggen dat voor een op de werkelijke 

ontwikkeling aansluitend inzicht zowel de natuurlijke wetmatig

heden als de "markt" wetmatigheden als de op beide bepalingen 

betrekking hebbende vormen van bewustzijn en de politieke 

krachtsverhoudingen in de analyse moeten worden betrokken. Oat 

daarbij vooral het "economisch systeem" transparant gemaakt moet 

worden,werd reeds in de aanvang van dit hoofdstuk gesteld, in 

het volgende zal een poging in die richting worden ondernomen in 

het bijzonder waar het gaat om de relatie van het economisch met 

het ecologisch systeem. 

~~!~!~!!i~~-R!~~~!~2_!~~~~~~):_h.x._~~C:.C:..~R!~~~!~2:_~!!..:!~~~!!~~!~!: 

E!~~~~2" 

Zonder al te veel vooruit te lopen op de uitwerking die aan het 

"ruimtelijk-systeem" en de daarop betrekking hebbende planning 

in de volgende hoofstukken zal worden gegeven,moeten hier bij 

het systeem van "artefacten, natuurlijk milieu, en gelocali

seerde activiteiten" enkele kanttekeningen van meer algemene 

aard worden gemaakt. Launspach pleit ervoor dit systeem als 

aspect-systeem te beschouwen omdat er in de werkelijkheid niet 

een deel, relatief autonoom, als zodanig zou kunnen worden be

schouwd, maar omgekeerd alle maatschappelijke ontwikkelingen wel 

een ruimtelijke neerslag hebben, m.a.w. bij alle andere door hem 
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onderscheiden sub-systemen is wel een ruimtelijk aspect te 

onderkennen. (156) 

Dergelijke opvattingen die bij Launspach mede zijn ontleend aan 

Castells,berusten op algemene uitspraken van Marx en Engels dat 

ruimte en tijd slechts bestaanswijzen van de materie zijn en als 

zodanig in de analyse moeten worden betrokken. (157) In die zin 

kan de ruimtelijke planning, waarbij het tijdsaspect mede in de 

beschouwing wordt betrokken, met een zeker recht aanspraak op 

alomvattendheid doen gelden. Daarvoor moeten dan zowel de histo

rische als de ruimtelijke-geografische dimensie in de analyse 

van maats"chappelijke processen worden opgenomen. Een vergelijk

baar standpunt wordt door Lapple en Van Hoogstraten ingenomen, 

die in een artikel over de ruimtelijke structuur van de kapita

listische ontwikkeling proberen zowel op theoretisch als op em-

pirisch niveau het probleem van de integratie van de ruimtelijke 

dimensie in de analyse van maatschappelijke processen te betrek

ken. (158) De door hen, in het verlengde van de historisch-ma

terialistische wet.enschapstraditie, geformuleerde methodische 

aanzet voor deze integratie ligt in de onderkenning van het dub

belkarakter van de maatschappelijke arbeid. Immers "daarmee kan 

de maatschappelijke arbeid zowel als stofwisselingsproces tussen 

mens en natuur (dus het aspect van de bepaaldheid van de mense

lijke arbeid en van het menselijk leven iiberhaupt door de natuur) 

als wel. tegelijkertijd als proces van de specifieke vennaatschap

pelijking van het menselijk leven (dus het aspect van de bepaald

heid van de "vorm" van de maatschappelijke arbeid door de speci

fieke eigendoms- en productieverhoudingen) worden geanalyseerd". 

(159) 
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Onder kapitalistische verhoudingen vinden deze "vormbepalingen", 

c.q. formele toeeigeningsverhoudingen, hun uitdrukking in de 

waardewet, die kan worden opgevat als de immanente bewegingswet 

van de kapitalistische productiewijze. Dat wil zeggen het ar

beidsproces wordt tweezijdig gedetermineerd: enerzijds door 

natuurlijke voorwaarden anderzijds door maatschappelijke voor

waarden, die in het bijzonder onder kapitalistische verhoudingen 

het karakter krijgen van een "tweede natuur". Zowel volgens 

Harmsen als volgens Lapple en Van Hoogstraten is deze "tweede 

natuur" voor het begrijpen van kapitalistische ontwikkelingen 

de dominante verklaringsgrond. Het begrijpen van deze kapitalis

tische "teleonomie" is een voorwaarde voor de opheffing ervan en 

voor het openen van een perspectief voor een rationele en har

monische verhouding van de mens tot de "eerste natuur". ( 160) 

Dit veronderstelt echter wel dat deze "eerste natuur", ook al 

wordt deze onder kapitalistische verhoudingen door de waardewet 

overgedetermineerd1 van begin af aan in de analyse van maatschap

pelijke processen wordt betrokken. Juist op dit terrein moet in 

het verlengde van de marxistische wetenschapstraditie neg veel 

werk worden verzet. 

Tech blijft de vraag of het ruimtelijk systeem ook niet als 

een subsysteem kan worden opgevat in de discussie over planolo

gie en planning van bijzonder gewicht. Imm.ers de hiervoor weer

gegeven opvatting strookt niet met de gangbare opvattingen. 

Op zich hoeft dit geen bezwaar te zijn mits de relatie van 

beide opvattingen met de concrete m.aatschappelijke ontwikkeling

en kan worden aangegeven. Van der Weyde verklaart in zijn over

zicht van de op dit terrein in binnen- en buitenland gehanteerde 

begrippen het in Oost-Europa gehanteerde begrip "territorialpla-
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nung" het in de angelsaksische wereld gehanteerde begrip "physi

cal" of "environmental planning", het in deze studie in na

volging van Doxiades gebruikte begrip "ekistiek" en het gang

bare begrip "planologie" als min of meer synoniem. ( 161) 

Het begrip planologie kwam reeds aan de orde en aan het begrip 

ekistiek zal verderop nader inhoud worden gegeven. De begrippen 

terri torialplanung en physical planning zij n echter bij lange na 

niet identiek, het verschil tussen beiden waarbij het eerste een 

veel meer omvattend en het tweede een veel meer beperkt deel van 

de werkelijkheid betreft,geeft juist de mogelijkheid de "ruimte

lijke planning" een (onduidelijke) positie tussen beide begrip

pen in te geven. (162) 

Deze onduidelijkheid komt tevens in de omschrijving van het 

"ruimtelijk systeem" tot uitdrukking, waar het systeem van 

plaatsgebonden artefacten die het natuurlijk milieu "bewerktuig

en", de technische infrastructuur, van ouds het voorwerp van 

"fysical" planning was. De introductie in dit systeem echter van 

"gelocaliseerde a6tiviteiten" (welke activiteiten zijn uiteinde

lijk niet gelocaliseerd, d.i. ruimtegebonden?) geeft aan dat.er 

in verband met de toenemende vermaatschappelijking van het (re) 

productieproces en de daarmee samenhangende aanspraken op de 

ruimte een verschuiving in het object van planning optreedt die 

ook reeds in het eerste hoofdstuk van deze studie werd getra

ceerd. (162) Daarmee beweegt de planologie en planning zich voor 

wat betreft de onmiddelijk waarneembare concrete verschijnselen 

in de richting van een meeromvattende "territorialplanung" 

zonder dat een paging wordt ondernomen de "tweede natuur", gelo

caliseerd in het "economisch systeem", transparant te maken. 
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M.a.w. ook het ruimtelijk systeem kan niet alleen als as

pectsysteem maar ook als subsysteem worden geanalyseerd, 

waarbij evenals in de andere gevallen de "ruimte" en als 

aspect en als deel van de werkelijkheid kan worden opgevat. 

Het is duideliijk dat op dit grensvlak zich oak de discussie af

speeld over de vraag of hij bij planologie gaat om toegepaste 

geografie, "geografiek", of om een technische "wetenschap" met 

als belangrijkste object de reeds meermalen genoemde technische 

infrastructuur als systeem van stedebouwkundige, architectonische, 

civiel-technische en landschapskundige artefacten. (164) 

De onduidelijkheden op dit gebied kunnen niet warden opgelost 

door een scherpere compartimentering van vakgebieden maar door, I 

met oog voor de praktische ontwikkelingen, vormen van vakbeoefe- I 

ning te scheppen waarbinnen deze ontwikkelingen mede in de be

schouwing kunnen worden betrokken. 

Het "idealisme" van het Kapitaal te onderkennen en theoretisch 

en praktisch te bestrijden is daarbij een conditio sine qua non. 

(164) Immers "het kapitaal ( •••• ) wordt in de praktijk door het 

vooruitzicht van een toekomstige verrotting van de mensheid en 

van de uiteindelijk niet tegen te houden ontvolking evenmin be

roerd als door het vooruitzicht, dat de aarde mogelijk op de zon 

zou kunnen vallen. Apres moi le deluge (na mij de zondvloed) is 

de leuze van iedere kapitalist en van iedere natie van kapita

listen. Waar het kapitaal niet door de maatschappij gedwongen 

wordt rekening te houden met de gezondheid en de levensduur van 

de arbeider, springt het dan ook roekeloos o.m met deze zaken". 

(165) Waar deze kritiek van Marx vooral betrekking had op de 

minachting van het kapitaal voor de menselijke natuur,geldt mu

tatis mutandis hetzelfde voor de buitenmenselijke natuur en de 
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terugwerking daarvan opnieuw op de menselijke natuur, object van 

studie van de maatschappelijke ecologie die in samenhang met de 

maatschappelijke economie in het volgende hoofdstuk aan de orde 

zal komen. 
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6. Noten. 

1. L.Althusser, Pour Marx, Parijs 1965, p.198; Duitse vertaling, 
Fiir Marx, Frankfurt am Main 1968, p.138. Vgl.ook werkuitgave 
SUN, Seminar Althusser. Nijmegen 1977, p.35. 

2. Serie 5 van de reeks studierapporten van de Rijks Planolo
gische Dienst. Daarvan zullen vooral de delen 1. en 3b, respec
tievelijk "planningsmethodiek" en "samenvatting globaal eco
logisch model" ter discussie staan. 's-Gravenhage respectieve
lijk 1975 en 1977. 

3. Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, 
Orienteringsnota Ruimtelijk Ordening. 's-Gravenhage 1973.p.83. 

4. Idem, p.83 o.m. Vgl. Meadows e.a., The limits to growth, 
New York 1972; Nederlandse vertaling: rapport van de Club van 
Rome, Utrecht 1972. 

5. Orienteringsnota, t.a.p. p.83. 
6. Idem, p.84. 
7. Ministerie van Economische Zak.en, economische structuurnota: 

Selectieve Groei. 's-Gravenhage 1976, o,m. p.30. 
8. Idem, o.m. p.10. 
9. Vgl. de uiteenzettingen in deze studie aan de hand van het 

rapport van de commissie De Wolff: hoofdstuk II, paragraaf 2. 
10. Rijks Planologische Dienst, Jaarverslag 1976. 's-Gravenhage. 

1977, p.10. Vgl. ook Selectieve Groei, p,11 en 12. 
11, Vgl. "De ruimtelijke planning zal zich in de eerste plaats 

richten op die tekortkomingen in de ruimtelijke structuur, 
die als knelpunten in de ontwikkeling van de samenleving wor
den gevoeld. Aan het wegnemen daarvan kan de ruimtelijke 
ordening een bijdrage leveren. De doelstellingen, die in de 
samenleving voorkomen teconomische, sociale, culturele) zullen 
voor de ruimtelijke planning slechts van belang zijn voor zo
ver zij ruimtelijke implicaties hebben.en.zijn door de 
ruimtelijke ontwikkelingen worden beinvloed." RPD, Jaarverslag 
1972. 's-Gravenhage 1973, Vgl. ook hoofdstuk II, paragraaf 4, 
over het WERON-model. 

12. E.Kalk, Orienteringsnota: kabinetstuk op lemen voeten. PLAN 
1974-3, p.6. e.v. 

13. J.Launspach, Nederlandse samenvatting van "la question urbaine" 
van M.Castells: De stad als vraagstuk.Amsterdam 1973; en verder 
de inleiding vari Monopolville, M.Castells en Francis Godard. 
Parijs 1974, p.7 t/m 20. 
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14. J,Launspach. Is procesplanning crisisbezwering? PLAN 1976-10. 
Vgl. ook van dezelfde auteur: Macht en onmacht in de plano
logie. PLAN 1976-5 en over deze auteur A.Graafland, Pleidooi 
voor een kritische planologie in PLAN 1977-6. 

15. Planningsmethodiek, t.a.p. p.6. 
16. Idem; vgl. ook de definitie van de commissie De Wolff van 

planning, hoofdstuk II, paragraaf 2 van deze studie. 
17. Merk op dat deze aan "Planningsmethodiek" ontleende opsomming 

correspondeert met de WERON-systemen, wanneer tenminste 
ruimtelijke planners als technologen worden gezien. 

18. J.Launspach, Is procesplanning crisisbezwering? t.a.p. p.11. 
19. Idem,: "De systematische beleidsvoorbereiding vereist een mo

del van het studie- en planningsterrein (dus een gedeeltelijk 
maatschappijmodel} , maar tegelijk mag het er niet zijn, niet 
als analytisch geconstrueerd in ieder geval, niet door gede
gen onderzoek verworven. In dit gat verdwijnt het wetenschap
pelijk gehalte van het WERON" is de herhaalde conclusie van 
de auteur. 

20. Planningsmethodiek, t.a.p. bijlage I p.2 en de pp.11 en 12. 
21. J.Launspach, Is procesplanning crisisbezwering, t.a.p. p.11 e.v. 
22. Idem, p.16. 
23. Idem, p.13. 
24. Over de mogelijkheid van het bestaan van een natuur "op zich" 

lopen de opvattingen ook onder marxisten uiteen, zoals in 
dit hoofdstuk nog zal blijken. 

25. Met name pp.9 en 10 van de samenvatting van het globaal eco
logisch model geven een schets van de huidige milieuproblema
tiek. De wijze waarop men theoretisch en praktisch deze pro
blemen denkt op te kunnen lossen zal in dit,maar vooral in 
het volgende hoofdstuk nog uitgebreid ter sprake komen. 

26. In hoeverre Althusser, waarop Castells zich herhaalde malen 
beroept, niet alleen een determinerende invloed toekent aan 
de natuurlijke omstandigheden, maar deze ook expliciet in de 
beschouwing betrekt zal hierna nag ter sprake komen. Castells 
heeft na zijn studies van de Parijse regio en Duinkerken 
(vgl.noot 13) waarin aan de "ruimere effecten" met name op 
het gebied van het milieu weinig aandacht werd besteed inmid
dels wel hierover gepubliceerd:"Industrie et environment", in: 
"Espaces et societe". Parijs,1975 pp.199-217. Nederlandse verta 
ling in H.Derks (red), milieu en maatschappij. Baarn 1977 1 

pp.41-46. Dit sterk polemisch artikel is gericht tegen een 
"milieu-ideologie" die kan worden gezien als "de meest afge
ronde en de meest omvattende ideologie van het "stedelijke" 
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omdat die ideologie alle maatschappelijke stelsels en alle 
"milieus" (zowel natuurlijke als geconstrueerde) omvat en de 
kwestie van de vervuiling opvat vanuit een enkele tweedeling 
Mens-Natuur, waarbij deze twee termen zuiver biologisch en 
natuurkundig worden gezien". Het is duidelijk dat ook in deze 
studie een dergelijke enkelvoudige benadering wordt afge
wezen. Ook met zijn verwijzingen naar de noodzaak de interna
tionalisatie van het kapitaal, van de productiekrachten en van 
de arbeidsmarkt in de beschouwing te betrekken kan worden in
gestemd. Desondanks is zijn uitspraak dat de conclusies van 
het CvR rapport bevestigen wat marxisten altijd al beweerd 
hebben, namelijk dat onder kapitalistische verhoudingen geen 
onbeperkte mogelijkheden bestaan voor de ontwikkeling van de 
productiekrachten,kenmerkend voor een geringschatting van de 
problemen bij de maatschappelijk bepaalde toeeigening van de 
natuur. Een geringschatting die ook al tot uiting kwam in 
het daarvoor buiten beschouwing laten van de door hem gesig
naleerde "ruimere effecten~ 

27. J.Launspach, inleidende notities bij de samenvatting van 
"La question urbaine". Amsterdam 1973, p .1-6 en de bijbehoren
de noten. 

28. Wanneer in 1948 in de USSR de ontwikkeling van een nieuwe 
"proletarische biologie" geproclameerd wordt.bevindt de marxis
tische filosofie door een aantal opeenvolgende vereenvoudigin
gen waarvan de eerste tendenties reeds aanwezig waren in 
Engels' Anti Diihring en Dialectiek der Natuur, zich op een 
dieptepunt in haar relatie met in het bijzonder de natuurweten
schappen. Dominique Lecourt,die zich in de analyse van de 
Lyssenko-affaire niet beperkt tot de onmiddelijke voorgeschie
denis van deze tragische misvatting van het bestaan van twee 
wetenschappen, legt daarbij een verband tussen de werkzaamheid 
in de praktijk van bepaalde door Lyssenko ontwikkelde agra
rische technieken; de daaraan ten onrechte ontleende empirisch
theoretische pretentie; de stagnerende ontwikkeling van een 
genetische theorie, die daardoor ook niet tot op het niveau 
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van technische toepassing ontwikkeld kon worden; de authori
datie van de Lyssenkistische "theorie" door een tot ontologie 
gedeformeerde marxistische filosofie en de bijzondere conjunc
tuur van de maatschappelijke omstandigheden in de USSR in de 
stalinistische periode. 
Kortom verplichte literatuur voor ingenieurs die in het verleng
de van de marxistische wetenschapstraditie willen werken, 



Immers alle moeilijkheden en gevaren voor speciaal deze cate
gorie wetenschappers laten zich aan de Lyssenko-aff aire af
leven. Tevens benadrukt deze affaire het belang van het on
derscheid en verband tussen ideologie, technische-,empirische
en-fiiosofische-;etenschap en de maatschappelijke ontwikke
ling in zijn totaliteit; Dominique Lecourt, Lyssenko, His
toire reelle d'une science proletarienne". Parijs 1976. 
Duitse vertaling: Proletarischen Wissenschaft? Berlin (West} 
1976. Vgl. ook "Het Lysenkoisme als probleem" door Richard 
Lewontin en Richard Levins:vertaald in Revoluon 1977-3, 
99. 9..,.34. 

29. L.Althusser, Elements d'Autocritique. Parijs 1974. Duitse 
vertaling Elemente der Selbstkritik. Berlin (West), pp.63-70, 
Vgl. ook Peter Schottlers voorwoord bij de Duitse uitgave, 
vertaald in Seminar Althusser, pp.108-119. Centraal in deze 
zelfkritiek staat dat Althusser zijn weergave van de marxis
tische filosofie, het dialectisch-materialisme, als authen
tiek beschouwd maar erkent dat, om een van zijn eigen begrip
pen te gebruiken, het overgedetermineerd zijn van de theo
retische praktijk zelf onvoldoende in de beschouwing is be
trokken. Dit overgedetermineerd zijn komt vooral tot uiting 
in de filosofie, die hij kenschetst als politiek, c.q. klasse
strijd in de theorie. 

30. Samenvatting GEM, p.10. Het gebruik door de bioloog Monad 
van deze term in zijn inaugurale rede voor het College de 
France (Le Mende, 30 november) was een belangrijk aangrij
pingspunt voor Althusser om de tegenstrijdigheden in de 
"philisophie spontanee" van Monad te analyseren. 
Waar Monad volgens Althusser in de wetenschap Teilhard de 
Chardin, van wie het begrip noosfeer afkomstig is, bestrijdt 
en zijn systeem als een animistische projectie kenschetst, 
is,zodra hij het "rijk der ideeen" betreedt,van een dergelij-
ke reserve weinig meer te merken, getuige zijn kritiekloze over
name van deze term en de inhoud die Monod eraan geeft. 
L.Althusser, Philosophie et philosophie spontanee des savants. 
Parijs 1967. pp.117-153. Ook Dominique Lecourt citeert in 
zijn boek veelvuldig Monod, die zich in Frankrijk herhaalde
lijk zeer kritisch over de Lyssenko-affaire heeft uitgelaten 
en legt daarbij een verband tussen deze kritiek en het af
schrijven door Monod van het marxisme als serieuze wetenschaps
tradi tie via de projectie daarvan als "animisme" in zijn boek 
"Toeval en onvermijdelijkheid". Een verband wat overigens door 
Monod zelf ook gelegd wordt. 
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De belangrijkste stootinrichting van de kritiek die hierop 
van marxistische zijde is geleverd had vooral betrekking op 
de positieve opvattingen over het socialisme en het anti
marxisme van Monod. Alleen Althusser is er in geslaagd 
messche:rp te onderscheiden tussen de dialectisch-materialis
tische tendenties in Monads wetenschappelijk werk en de idea
listische exploitatie daarvan in een "spontane natuurfilo
sofie". Bet is tekenend voor de verstoorde relatie, dat 
Monad in zijn "repliek" in "Toeval en onvermijdelijkheid" 
(1970) feitelijk niet ingaat op het door Althusser geleverde 
commentaar. 
Blijkbaar is Althusser er niet in geslaagd de weg naar een 
"Dialectiek zonder dogma", die eerder door o.m. de fysicus 
Havemann werd bewandeld, voor Monod te ontsluiten. 
J.Monod,Le hasard et la necessite. Parijs 1971, pp.46-52. 
Nederlandse vertaling: toeval en onvermijdelijkheid, Utrecht 
1971, pp.40-45. 

31. Samenvatting GEM, t.a.p. p.11. 
32. Idem, onderstrepingen zijn van de schrijver. 
33. De mogelijkheid deze dominatie in een andere dimensie weer te 

geven is ontleend aan aanwijzigingen in die richting van 
Prof. S.L.Kwee. 

34. P.Teilhard de Chardin, Le phenomene humain. Parijs 1958. 
Nederlandse vertaling: Bet verschijnsel mens. Utrecht 1966, 
p.159. 

35. Vgl. Marx en Engels, fundamentele vooronderstellingen van de 
geschiedenis en het ontstaan van het bewustzijn en de schei
ding van materiele en geestelijke arbeid, twee paragrafen in 
"De Duitse ideologie". MEW deel 3. Berlin (Oost) 1969, 
Nederlandse vertaling, Nijmegen 1972, pp.28-33. 

36. In het bijzonder: "De arbeidsdeling wordt pas werkelijk de
ling vanaf het moment, dat er een deling van materiele en 
geestelijke arbeid ontstaat. Van dit ogenblik af kan het 
bewustzijn zich werkelijk inbeelden iets anders tEi'"Z'ijn dan 
het bewustzijn van de bestaande praktijk, werkelijk iets voor 
te stellen zonder iets werkelijks veer te stellen~ van dit 
ogenblik af is het bewustzijn in staat zich van de wereld te 
emanciperen en over te gaan tot de vorming van de "zuivere" 
theorie, theologie, moraal enz." Idem, p.32. 

37. Vgl. ook de pogingen van Launspach zelf tot een ·provisorische 
beschrijving van het maatschappijmodel "organisationeel 
kapitalisme" te komen. J.Launspach, Een vogel in de boom, 
Amsterdam 1976, pp. 73-86. 

262 



38. K.Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Oekonomie. 
Berlin (Oest) 1974. Nederlandse vertaling o.m. in Te elfder 
ure 17, p.506. 

39. Marx noemt de geschiedenis de wetenschap bij uitstek, d.w.z. 
dialectiek moet in geschiedenis overgaan om aan leeg schema
tisme te ontkomen. Dat is ook mijn bezwaar tegen het marxisme 
van denkers als Althusser. Het is in feite a-historisch en 
blijft daardoor leeg en abstract". G.Harmsen, Natuur, geschie
denis en filosofie. Nijmegen l.974, p.50. In een noot bij deze 
kritiek verwijst Harmsen overigens slechts naar Althussers 
"antwoord aan John Lewis" en naar de analyses van Godelier 
die een onderscheid maakt tussen twee soorten tegenspraak 
in "Het Kapitaal": een tegenspraak binnen de productiever
houdingen tussen kapitalistenklasse en arbeidersklasse en 
een tegenspraak tussen productieverhoudingen en productie
krachten, waar Althusser vooral de rol van de klassestrijd 
op verschillende niveaus benadrukt. Vgl. de samenvatting van 
het betreffende werk van Godelier:Systeem, structuur en 
tegenspraak in "Het Kapitaal". In Seminar Althusser, t.a.p. 
pp. 50-56. 

40. Deze paragraaf heeft geenszins de pretentie een overzicht 
van de marxistische opvattingen in deze weer te geven en 
te analyseren, een dergelijk onderzoek ZOU een studie Op Zich 
vergen. De keuze van de drie behandelde auteurs is voor een 
deel bovendien subjectief bepaald d.w.z. afhankelijk van de 
specifiek nederlandse situatie, waarin vooral de opvattingen 
van Jakubowski een belangrijke rol hebben gespeeld,niet in de 
laatste plaats door de vertaling van zijn in 1936 verschenen 
studie. Niet geheel toevallig voelt hij zich genoodzaakt de 
opvattingen van Plechanow uit een in 1906 verschenen studie 
te kritiseren. Plechanow heeft een belangrijke invloed op 
het denken van Lenin gehad en via hem op een belangrijke 
stroming in de marxistische traditie. Om die rede zijn ook 
in deze studie zijn opvattingen in de beschouwing betrokken. 
De opneming van Althusser in deze paragraaf berust enerzijds 
op een affiniteit met zijn denkwijze die vooral samenhangt 
met een taxatie van de bruikbaarheid daarvan voor het in deze 
studie gestelde doel en op de erkenning dat het hierbij gaat 
om een weliswaar enigszins omstreden ,.maaz desondanks moedig 
marxist die zich expliciet als marxistisch filosoof beschouwd. 
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41. Launspach die ook kennis heeft genomen van het werk van 
Althusser, Balibar en Poulantzas onderkent overigens oak 
dat Casstells s'lechts gebruik maakt van de opdeling in in
stanties-:- "Het geheel vormt een "tout complex structure a 
domirtante", waar Castells pas op bladzijde 165 systematisch, 
maar oak dan kart en met toesplitsing op zijn onderwerp, 
melding van·maakt, hoewel hij er oak al voordien in enkele 
passages op doelt. Vgl. oak de kritiek van b.v. J,Lojkine 
op de aanpak van Poulantzas en via deze op Althusser en 
Balibar in "Le marxisme, l'etat et la question urbaine": 
Parijs 1977, pp.66-91 en pp. 141-159. voar zijn kritiek op 
de aanpak van Castells. Illustratief voor zijn opvattingen 
is o.m. de volgende passage: "Interaction entre systeme au
tonomes OU entre forces de poids egal? Il semble bien que 
le cercle auquel in aboutit ici soit la conclusion logique 
de l'opposition althusserienne entre la determination en 
derniere instance et la domination a•une instance:la loi 
matricielle de la combinaison et du poids sp&cifique des 
differentes niveaux, instances - et ici en outre du "systeme 
des pratiques" - fonctionne en realite, qu'on veuille au non, 
comme une combinatoire formelle au la structure economique 
n'est plus, comme chez Marx et Engels, un facteur dominant 
et determinant par rapport aux autres niveaux de la structure 
sociale. Il y a d'ailleurs quelques contradictions a 
s'opposer d'un cote a la simplicite de la totalite hegelienne 
et a reduire la complexite de la totalite marxiste a un 
simple jeu de decalage entre systemes autonomes dont la 
structure est identique. Dans "Pour Ma:t:x" Althusser parlait 
encore de "structure·complexe a dominante". Un glissement 
epistemologique impercitible nous a conduit de Lire Le 
Capital a "Pouvoir politique et classes sociales" (van Pou
lantzas, J.G.) OU la reference a la determination economique 
est soit negatieve (la determination economique n'explique 
pas tout •••• ), soit absente quand la classe sociale est iden
tifiee purement et simplement a une ''force sociale", comme 
si l'existence d'une classe sociale pouvait se confondre avec 
son mode de representation politique!". Idem, pp.72/73. 
Vgl. verder paragraaf 1 en 3 van dit hoofdstuk • 

42. Vgl, de noten 28 en 30. 
43. Vql. paragraaf 4 van hfst.III van deze studie. 
44. Vgl. ook noot 49 van hoofdstuk III van deze studie. 
45. Vgl. ook noot 55 van hoofdstuk III van deze s~die. 
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46. K.Marx, Zur Kritik der politischen Oekonomie, Vorwort. 
Berlin (Oost) 1974 , pp.8/9. Nederlandse vertaling in 
Te elfder ure 17: Over het marxistisch wetenschapsbegrip, 
Nijmegen 1975, pp.521/522. 

47. Vgl. b.v. oak J.Valkhoff, De marxistische opvatting over 
recht en staat. Groningen 1928, reprint Nijmegen 1976, pp.1-8. 
Zijn weergave van de wijze waarop in de marxistische traditie 
een deel van de maatschappelijke structuur in zijn geheel kan 
worden bestudeerd is nag steeds bijzonder helder: "Volgens de 
matxistische rechtsbeschouwing, welke een onderdeel is van de 
marxistische, zogenaamd historisch-materialistische maatschap
pijbeschouwing, zijn de rechtsnormen een product van het 
maatschappelijk leven. Zij zijn de juridische formulering van 
een deel van de talrijke onderlinge betrekkingen, zoals die 
noodzakelijk tussen de mensen ontstaan bij het samenleven, 
waarvan de samenwerking in het maatschappelijk arbeidsproces 
de grondslag is. Er bestaat een causaal verband tussen het 
productieproces als economische onderbouw van de maatschappij 
en de rechtsordening als juridische en politieke bovenbouw 
van deze. Dit oorzakelijk verband is niet steeds direct, doch 
bijna altijd indirect. Het is dynamisch, niet statisch op te 
vatten. Ninnner is het mechanisch. De rechtsnormen, welke een
maal als juridische formulering van bepaalde onderlinge ver
houdingen tussen de maatschappijleden ontstaan zijn, kunnen 
relatief zelfstandig warden. De rechtsnormen, welke in de 
politieke en juridische bovenbouw zijn overgegaan, kunnen in 
zekere mate terugwerken op de economische basis, zodat zij 
de verdere ontwikkeling van het maatschappelijk productieproces 
tot een hogere fase bevorderen of belemmeren. De traditie speelt 
een rol in de ontwikkeling van het recht. Andere meer statische 
factoren dan de variabele economische zijn van belang voor 
het ontstaan van bepaalde rechtsnormen (bodemgesteldheid, 
klimaat enz) Er bestaat een wisselwerking tussen het recht als 
deel van de ideologische bovenbouw en andere delen daarvan 
(religie, kunst enz.) In laatste instantie echter wordt de 
~oortdurende verandering van de.rechtsnormen als juridische 
en politieke bovenbouw bepaald door de ontwikkeling van de 
productiewijze." 

48. Brief van Engels aan J.Bloch, MEW 37. Berlin (Oost) 1974 1 

p.463. Nederlandse vertaling Te elfderure 3/4, Nijmegen 1972, 
p. 119. Vgl. L.Althusser, Pour Marx, p.104 noot 23 en ook pp. 
117-128; Duitse vertaling respectievelijk p.71 noot 22 en ook 
pp. 86-99. 

265 



49. Idem. Vgl. F.Jakubowski, Der ideologische Ueberbau in der 
materialistischen Geschichtsauffassung. Dantzig 1936. 
Nederlandse vertaling Nijmegen 1974, pp. 40 en 41. onder de 
ti tel "Basis en bovenbouw". 

50. Ook Marx en Engels zelf waren overigens gedwongen zich in 
hun analyses te beperken. vgl. paragraaf 4 van dit hoofdstuk. 

51. G.Plechanow, Fundamentele vraagstukken van het marxisme. 
(1908) Nederlandse vertaling,Moskou 1975. 

52. F.Jakubowski, Basis en Bovenbouw. Zie noot 49 voor verdere 
verwijzing. 

53. L,Althusser. Pour .Marx. Zie noot 1 van dit hoofdstuk voor 
verdere verwijzing. 
Voor zover niet anders aangegeven hebben de volgende noten 
steeds betrekking op deze drie publicaties. 

54. Plechanow, t.a.p. p.76. 
55. '.'Dat alle ideologieen hun wortels hebben in de psychologie 

van het.desbetreffende tijdperk is gemakkelijk in te zien en 
iedereen die zich ook maar oppervlakkig van de feiten op de 
hoogte stelt zal daarvan overtuigd raken", stelt Plechanow 
en licht vervolgens deze stelling toe aan de hand van het 
voorbeeld van de Franse romantiek. T.a.p. p.77. e.v. 

56. Jakubowski, t.a.p. p.57. 
57. Jakubowski, t.a.p. pp. 41/42. 
58. K.Marx en F.Engels, De Duitse ideologie, p.30. 
59. Althusser, t.a.p. pp.167 e.v.1 Duitse vertaling, t,a.p. pp. 

104 e.v. 
60. Althusser, t.a.p. pp.167/1681 Duitse ¥ertaling t.a.p. pp.105/106. 

·61. "On ne prend pas toujours au serieux l'existence de l'ideolo
gie comIDe pratique: cette reconnaissance prealable est pour
tant la condition indispensabele a toute theorie de l'ideo
logie. On prend plus rarement encore au serieux l'existence 
d'une pratique theorique: cette condition prealable est pour
tant indispensable a l'intelligence de ce qu'est, pour le 
marxisme, la theorie elle-meme et son rapport a la "pratique 
sociale". Althusser, t.a.p, 168, Vgl. voor zijfl theorie van de 
ideologische praktijk "Ideologie et appareils ideologiques 
d'Etat." in La Pensee nr. 151. Prijs 1970 en de Nederlandse 
samenvatting daarvan "Ideologie en ideologische staatsappa
raten" i• Seminar Althusser, t.a,p. pp.92-99. 

62. Vgl. noot 38 hoofdstuk 1. 
63. Jakubowski, t.a.p. p. 59/60. 
64. Jakubowski, t.a.p. pp.76-79. 
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65. Vgl. voor een verdere verdieping van deze problematiek para
graaf 4 van dit hoofdstuk over de"natuurlijke" en "maatschap
pelijke" zijde van de ene wetenschap der geschiedenis. 

66. Vgl. ook het redactioneel bij Het marxistisch wetenschaps
begrip, t.a.p. pp. I-XV, maar in het bijzonder: "Marx had 
ender bovenbouw de juridisch/politieke en de ideologische 
bovenbouw gerangschikt, niet de wetenschappelijke kennis. 
Tussen wetenschap en ideologie bestaat (volgens Althusser) 
een strikte scheiding. De wetenschap heeft haar eigen ge
schiedenis, zij is een eigen differentiele maatschappelijke 
praktijk, theoretische praktijk met een eigen ruimte(espace) 
en temporaliteit. We kunnen de status van de wetenschap 
niet begrijpen wanneer we haar temporaliteit opvatten als 
het evenbeeld van de werkelijke tijd. Als we dat zouden doen, 
dan zou de wetenschap van de geschiedenis slechts de afge
leide uitdrukking zijn van de werkelijke geschiedenis, dus 
slechts een verder uitgewerkte vorm zijn van bijzondere 
ideologieen. Anderzijds is de wetenschap niet neutraal ten 
opzichte van de politieke enz. praktijken, zoals de ideo
logische zelfopvatting van de burgerlijke wetenschap wil. 
De cognitieve objectiviteit van de wetenschap garandeert 
geenszins haar maatschagpelijke neutraliteit. Als praktijk 
functioneert zij , immers binnen ideologische en institu
tionele apparaten, en meer in het algemeen binnen een be
paalde productiewijze, d.i. de eenheid van de verschillende 
praktijken". Vgl. ook noot 19 over Althusser's zelfkritiek, 

67. In die zin dat de belangrijkste vraagstelling van de 
maatschappelijke psychologie blijft de correspondentie of 
non-correspondentie c.q. ongelijktijdigheden tussen vormen 
van ideologisch bewustzijn en de maatschappelijke verhou
dingen, economisch en politiek, waarvan zij de uitdrukking 
zijn. 

68. Uiteraard moet een constructie als deze, zeker in het kader 
van deze studie, niet als definitief maar als provisorisch 
worden gezien d.w.z. als een stap op weg naar meer helder
heid over de positie van elke wetenschap in het geheel. 
Vgl. ook noot 33 van hoofdstuk I. 

69. Jakubowski, t.a.p. p.42. 
70. Plechanow, t.a.p. p.76. 
71. Marx, Einleitung v.d. Grundrisse der Kritik der Politischen 

Oekonomie. Berlin (Cost) 1974, p.22. Nederlandse vertaling 
in "Te elfder ure 17" (TEU) p.506. 
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72. Althusser, t.a.p. pp. 198-205; Duitse vertaling, t.a.p. 137-
146 • 

73. Vgl. Althusser, t.a.p. p.207 noot 44: "Monisme. Concept cle 
de la conception personnelle de Haeckel, grand biologiste 
allemand, vaillant combattant materialiste-mechaniste de la 
lutte anti-religieuse et anti clericale dans les annees 
1880-1910. Publiciste tres actif, auteur d'ouvrages "populai
res" qui connurent une enorme diffusion. 
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Createur de la "Lique des Monistes allemands". Il tenait la 
religion pour "dualiste" en lui opposait le "monisme", Il 
estimait comme "moniste" qu'il n'y a pas deux substances 
(Dieu et le monde, l'Esprit ou l'ame et la matiere) mais une 
seule. Pour son compte, Haeckel pensait que cette Unique 
Substance possedait Cun peu comme la substance spinoziste 
possede aussi deux attributs essentiels) deux attributs: 
la matiere en l'energie. Toutes les determinations, aussi 
bien materielles que spirituelles, il les tenait pour des 
modes de cette Substance, dont il affirmait la "Toute
Puissance". Plechanow devait reprendre ce theme du "monisme", 
qui n'etait sans doute pas sans affinites avec les tendances 
mecanistes que Lenine devait lui reprocher aussi vertement 
par la suite. Plechanow etait plus "consequent" que Haeckel: 
il reconnaissait que l'idealisme moderne etait lui aussi 
"m6niste", expliquant tout par une seul substance, l'Esprit. 
Il tenait le marxisme pour une monisme materialiste. 
(cf. Plechanow: Essai sur la conception moniste de l'Histoire) 
C'est peut-etre a Plechanow qu•il faut imputer la presence 
simultanee du terme "monisme" dans les articles de G.Besse, 
R.Garaudy, et G.Mury, et d'expressions declarent le marxisme 
essentiellement "moniste". L'approximation de ce concept 
ideologique l'avait fait condammer sans appel par Engels et 
Lenine. Mes critiques l'emploient tantot dans un sens fort 
(aunsi Mury), tantot dans un sens plus ou moins affaibli; 
ils ne l'opposent pas au dualisme, comme faisaient Haeckel 
et Plechanow, mais au "pluralisme"; le terme peut etre consi
dere colllJile prenant alors sous leur plume une nuance methodo
logique, mais toujours ideologique. Ce concept n'a pas 
d'usage theorique positif dans le marxisme, il est meme 
theoriquement dangereux. Il peut tout au plus avoir une valeur 
pratique negative: attention au "pluralisme" ! Il n 'a aucune 
valeur de connaisance. Lui conferer une telle valeur et en 
developper les consequences theoriques (Mury) aboutit a defor
mer la pensee de Marx." 



In verband hiermee moet het onderscheid en verband tussen 
"eerste natuur" en "tweede natuur", zoals verderop in dit 
hoofdstuk uitgebreider ter sprake zal komen, in de beschou
wing worden betrokken evenals de relatie daarvan weer met 
bepaalde vormen van o.m. religieus bewustzijn. 

74. Althusser, t.a.p. pp. 209, noot 43; Duitse vertaling t.a.p. 
n. 149. noot 42. 

75. Althusser, t.a.p. pp.208-212. Duitse vertaling,t.a.p. 148-152. 
76. Vgl. b.v. ook de weergave van Poulantzas in de Duitse verta

ling van zijn "Pouvoir politique et classes sociales", 
Parijs 1968; Frankfurt am Main 1974: "Das Oekonomische, das 
Politische, das Ideologische stellen keine im vorhinein ge-. 
gebenen Wesenheiten dar, die erst dann, wenn sie schon be
stehen, zueinander in rein ausserlicht Beziehungen treten, 
gemass dem (falls man es wortlich nimmt) mehrfach deutbaren 
Schema von Basis und Ueberbau. Die der Struktur der Gesamt
heit einer Produktionsweise eigene Verknupfung bestin'.llllt die 
Beschaffenheit der Teilbereichinstanzen". 

77. Vgl. ook in verband met noot 76 o.m. de kritiek van Lojkine: 
noot 41 van dit hoofdstuk. 

78. Het begrip "natuurlijk-geografische" omstandigheden refereert 
aan Plechanow, t.a.p. p.45. Andere begrippen die in de marxis· 
tische traditie wel warden gebruikt zijn "geografisch milieu" 
"ecologisch meta-potentieel". Vgl. ook noot 50 van hoofdstuk 
V van deze studie. 

79. Althusser, Philosophie et phil6sophie spontanee des savantes, 
Parijs 1967, Zijn conclusies t.a.v. Monad vat hij als volgt 
samen (p.149-151;vgl.ook noot 30 van dit hoofdstuk): 
"D'ou une derniere conclusion: si l'on dispose graphiquement 
les quatre personnages, les quatre composantes qu'on peut 
trouver dans. le texte de Monod (science, P.s.s. philosophie, 
C.D.M,), on parvient a une chevauchement tres particulier 
figure dans ce graphique: 
S= Science; P.s.s.= Philosophie Spontanee de savante {Monod 
dus}; C.D .• M.= Conception Du Monde; Y, = Philisophie. 

Ce qul signUie : ~istence de t1tux 1ft114uY imtdia11tr. 
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Ce qui signifie: existence de deux noyaux irradiants: 

1. NOYAU 1 = la re"alite de la science qui existe dans la 
realite des resultats scientifiques que Monod expose, 
lesquels, renvoient a la realite de la pratique scienti
fique, et a la realite de l'histoire de la production 
des connaissans biologiques. Tendance materialiste. 

Ce noyau 1 irradie tout l'ensemble de sa tendance materialis
te-dialectique. Il est present dans la tendance de l'Ele"ment 
1 de la P.s.s. de Monod·. Present d'une fa9on tres modifiee 
et extremement attenuee dans la philosophie de Monod. Quel
ques traces negatives (morale athee) dans la C.D.M. de Monod. 

2. NOYAU 2 = la realite, ce qui est au coeur de la c.D.M.de 
Monod: une prise de position politique, contre d'autres 
prises de position politiques. One tendance idealiste qui 
s'affirme de fa9on subordonnee contre la tendance reli
gieuse-spiritualiste, mais qui s'affirme de fa9on dominan
te contre la tendance materialiste de la lutte des classes. 

Ce noyau 2 irradie tout l'ensemble des elements presents dans 
le texte de Monod: sa tendance irradiante est idealiste. 
La aussi, mais en sens inverse, de fa9on de plus en plus 
attenuee, mais la filiation et la dependance sont nettement 
reconnaissables: sur la philosophie (philosophie idealiste 
de la science); sur l'Element 2 de la P.S.S.: interpretation 
idealiste du contenu materialiste de l'Element 1. 

Ce resultat est simple, mais tres important: deux noyaux irra
diants, centres de tendances opposees, une tendance materia
liste irradiant a partir du noyau materiel-objectif de la pra
tique scientifique et de la science elle-meme (noyau 1), une 
tendance idealiste irradiant a partir des prises de position 
ideologiques de Monod en face des 'valeurs' impliquees dans 
des problemes sociaux-politiques-ideologiques qui divisent 
le monde moderne (noyau 2). 

La P.S.S,, et la philosophie, et la C.D.M. de Monod sont a 
des titres differents, et en fonction de la proximite de 
chacun de ces noyaux, des compromis entre ces deux tendances. 
Le point ou s'affrontent ces deuz tendances de la maniere la 
plus ouverte, c'est la P.S.S.; dans la contradiction entre 
!'Element 1 et !'Element 2. Dans cette dontradiction, l'Ele
ment dominant est l 'Element 2. I.a aussi, nous constatons / au 
plus pr~s de la confrontation des deux tendances, au plus pres 



du noyau-realiste-materialiste, c'est-a-dire de la pratique 
scientifique, la loi j'ai enoncee l'autre fois: domination 
de l'Element 1 par l'Element 2. Exploitation de !'Element 1 
par l'Element 2. 
Voor de kritiek van Althusser op Engels "Dialektik der Natur" 
vgl: 
"Mais la Theorie est essentielle egalement a la transforma
tion des domaines ou n'existe pas encore vraiment de pratique 
theoretique marxiste, La question, dans la plupart de ces 
domaines, n'est pas 'reglee' comme elle l'est dans le Capital. 
La pratique theorique marxiste de l'epistemologie, de 
l'histoire des sciences, de l'histoire des ideologies, de 
l'histoire de la philosophie, de l'histoire de-l'art, est en 
grande partie a constituer. 
Non qu'il n'y ait des marxistes qui ne travaillent eux aussi 
dans ces domaines, et n'y aient acquis une grande experience 
reelle, mais ils n'ont pas derriere eux l'equivalent du 
Capital ou de la pratique revolutionnaire des marxistes depuis 
un siecle. Leur pratique ets en grande partie devant eux, 
a elaborer, sinon a fonder, c'est-a-dire a asseoir sur des 
basis theoriquement justes, afin qu'elle corresponde a un 
objet ~' et non a un objet presume ou ideologique, et soit 
vraiment une pratique theorique et non une pratique technique. 
C'est a cette fin, qu'ils ont besoin de la Theorie, c'est-a
dire de la dialectique materialiste, comme de la seule methode 
qui puisse anticiper leur pratique theorique en dessinant ses 
conditions formelles. Dans ce cas, utiliser la Theorie ne 
revient pas a en appliquer les formules (celles du materialis
me, de la dialectique) a un contenu preexistant. Lenine lui
meme reprochait a Engels et Plekhanov d'avoir applique la 
dialectique du deh6rs aux 'exemples' des sciences de la nature. 
L'application exterienne d'un concept n'est jamais l'equivale
ment d'une pratique theorique. Cette application ne change rien 
a la verite re~ue du dehors, sauf son !!.2!!}1 bapt~me incapable 
de produire aucune transformation reelle dans les verites qui 
le re~oivent.' L'application des 'lois' de la dialectique a 
tel resultat de la Physique pas exemple, n'est pas une pratique 
theorique, si cette application ne change pas un iota a la 
structure et au developpement de la pratique theor.ique en 
Physique: bien pis, elle peut se muer en entrave ideologique". 
Althusser, Pour Marx, t.a.p. pp.170/171. 
Methodisch is een verqelijking van de ondersCheidingen en ver-
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banden die Althusser maakt en die in deze studie worden gehan
teerd en in hoofdstuk I werden geexpliciteerd, relevant. 

80. Maar blijft door haar.bijzonder karakter steeds aangevochten. 
Een van de belangrijkste opponenten is ongetwijfeld K.Popper 
die in zijn "Poverty of Historicism" felle kritiek levert op 
die denkers, waaronder marxisten, die menen dat de geschie
denis beheerst wordt door strenge wetten. Nederlandse verta
ling: De armoede van het historicisme. Utrecht 1974. Vgl. 
voor het relativeren van deze discussie noot 47 van hoofdstuk 
I over het onderscheid tussen de "wetten" van de "eerste" en 
"tweede" natuur. 

81. Impliciet zijn wel verwijzinqen in deze richting te vinden: 
vgl. paragraaf 3 van dit hoofdstuk, in het bijzonder noot 115. 

82. Plechanow, t.a.p. p.45. 
83. Jakubowski, t.a.p. p.36. 
84. Jakubowski, t.a.p. p.33. Vgl. ook noot 18 van Jakubowski: 
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"Het gaat de grenzen van het onderwerp van dit boek te buiten 
om het belangrijke vraagstuk van de verhouding van maatschap
pe lijke en natuurlijke factoren hier uitputtend te behandelen. 
Wij beperken ons in deze paragraaf tot een schets van de 
algemene trekken van dit vraagstuk waarbij wij ons op de vol
gende werken baseren die dieper ingaan op dit vraagstuk; 
behalve passages van Marx en Engels die reeds in de tekst zijn 
verwerkt, o.a. aanhalingen uit "Het Kapitaal" en "De Duitse 
ideologie", dient in het bijzonder te warden vermeld het diep
gaande werk van K.A.Wittvogel, "Geopolitik, geographischer 
Materialism us und Marxismus. In: Unter dem Banner der Marxis
mus, derde jaargang 1929; voorts Plechanow, Grundprobleme, 
t.a.p.; Adler, "Lehtbuch der materialistischen Geschichtsauf
fassung. Berlin/Wenen 1930, deel II hoofdstuk 4; Heinrich 
Cunow, "Die Marxsche Gesellschafts-, Geschichts- und Staats
auffassung. Dl II, hoofdstuk 5." Illustratief voor de inzich
ten over de verschuivende betekenis van de natuurlijke voor
waarden in het verloop van de geschiedenis t.o.v. de drie 
enkelvoudige momenten van het arbeidsproces van Wittvogel is 
het volgende schematisch overzicht, t.a.p. p.521/522: 



Uebersicht I 

Die drei Grundmomente des Arbeitsprozcsses 
nach Entfaltung ihrer gesellschaftlichen Seite 

Gesellsch. Seite: 

N aturs~ite: 

Organisation 
Qualifikation (Ge
schick u. Wissen) 

Maschinen 
Werkzeuge 

Rohstoffe 
(<lurch Arbeit 
· .filtriert"\ 

- ARBEITS- ---+ ARBEITS- ARBEITS-
KRAFT MITTEL -----+GEGENSTAND 

,,Natur des Men
schen" (Physiolo
gische Eigenart, 
Rasse, National-

charakter) 

Naturkriifte 
(Eigenschaften 

des Bodens, des 
Wassers, Wind, 
Warme, Dampf, 
Elektrizitiit usw.) 

Naturstoffe, wie 
sie .unabhiingig 
von der mensch
lichen Industrie 
vorhanden sind". 

Nach dieser Klarung der grundlegenden Zusammenhange in ihrer 
allgemeinsten und abstraktesten Form versuchen wir jetzt, 
zu ermitteln, wie sich im Laufe der geschichtlichen Entwick
lung innerhalb der drei einfachen Momente unter Verschiebung 
seines Schwerpunktes das Naturmoment in verschiedenartiger 
Weise geltend macht. Als primiti'li'e.Gesellschaften bezeichnen 
wir solche, die wesentlich auf der extraktiven Aneignung 
wildwachsender Tiere und Planzen beruhen. Die vorkapitalis
tischen agrikolen Klassengesellschaften sind so gefasst, 
dasz das Wort Agrikultur in der weiten Bestimmung, die Noma
den gesellschaften einbegreift, die freilich , wie Obrigens 
auch die Agrargesellschaften, in ihren Anfangen erst eine 
geringe soziale Differenzierung aufweisen. 
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Uebersicht II 

V c r s c h i c b u n g d er B e d c u t u n g d e s N a t u r m o m e n t s 
inncrhalb dcr drci Grundmomente des Produk
tionsprozesses im Laufe der geschichtlichen 

PRODUKTIOJl;S
TYP 

Primitive 
Gtsellschaf ten 

(Sammler, Jager, 
Fischer) 

Vorkapitalistischc 
ayrikole Klassen

gesellschaf ten 

lndustri
eller 

l(apita
lismus 
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Entwicklung 

I 
KRAFT 

gcs. Seitc: 
Entwicklung hiingl 
ab von III ver· 
mittelt durch II 

Naturseite: 
Rasse. Physiologi
sche Arbeitsteilung 

ges. Seitc: 
abhingig vor 
allcm von II 

Naturseite: 
Rasse (?) 

ges. Seite: 
cpochemache11d 

(Kooperation als 
,.gesellschaftlichc 

Naturkrafl'.') 

ges. Seite: 
von II bestimml 

(Wissenschaftl 

Naturseite: 
Verzerrung der 
physiol. Arbeits
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sehr wesentlich 

Extraktives Mo
ment jetzt sehr 

wichtig; steigend<> 
Bedeutung dE:r 

Rohstoft'e liefern·· 
den extraktiven 

lndustrie 



Bij voortschrijdende ontwikkeling van het industrieel kapi
talisme is niet alleen het "extractieve" moment zeer l:::lelang
rijk, maar ook het "injectieve" moment, d.w.z. de mogelijk
heid ongewenste stoffen in het milieu te lozen. Beide pro-
blemen zijn in het bijzonder bij de energieproblematiek ... 
manifest. 

85, Plechanow, t.a.p. p.93. Ook het vervolg van Plechanow 
"Maar anders ligt dit bij de maatschappelijke verschijnselen 
en bij de geschiedenis ..•••• enz. "is hier van belang, 
Vgl. noot 80. 

86. G.Harmsen, Natuur, geschiedenis filosofie, Nijmegen 1974, 
Voor andere studies over dit onderwerp zij verwezen naar het 
literatuuroverzicht van deze studie. 

87. In het algemeen is het onderscheid en verband tussen marxis
tische filosofie, wetenschap en politiek bij Harmsen veel 
minder uitgewerkt dan bijvoorbeeld bij Althusser en in deze 
studie. Waar Harmsen voor de verhouding filosofie/wetenschap 
het verband tussen beide benadrukt, mede via kritiek op 
Althusser die juist meer de relatieve autonomie van beide 
aangeeft, is bij de verhouding wetenschap/politiek een 
omgekeerde tendens waarneembaar. Tenminste wanneer daarbij 
vooral de opvattingen van Althusser na zijn"zelfkritiek" 
worden betrokken, waarbij de fiiosofie "politiek in de theo
rie" wordt, Overigens gaat het bij deze verschillen eerder 
om nuances dan om antagonismen. 

88, Vgl. punt 5 van de stellingen van de Vries. 
89. Harmsen, t.a.p. p.8. 
90. Beide problemen zijn richtinggevend voor de analyses van het 

volgende hoofdstuk over de verhouding tussen "maatschappelijke 
ecologie" en "maatschappelijke er:onomie". Vgl. echter ook de 
uiteenzetting in paragraaf 4. 

91. Voor zover door Harmsen opgenomen passages ook hier als zo
danig worden weergegeven,zijn, tenzij ar.ders aangegeven, ook 
de verwijzingen identiek. 
MEW, deel 2, pp. 135/136 (Die Heilige Familie). Deze passage 
wordt door Engels bijna een halve eeuw later instemmend ge
citeerd in het voorwoord bij .de engelse uitgave van "De ont
wikkeling van het socialisme van utopie tot wetenschap", 
t.a.p. pp.13/14. 

92, Met name deze passage is later aanleiding tot felle kritiek 
van B. Tromp in "De samenleving als oplich ting" / waarin deze 
verwijst·naar de studie van A.Schmidt, "Der Begriff der Na
tur in der Lehre von Marx", die, in tegenstelling 
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tot Harmsen, Marx in universitaire kring aanvaard-
baar gemaakt zou hebben door hem de "ontologische" angels 
uit te trekken: "Harmsen vindt blijkbaar dat, om in zijn 
terminologie te blijven zogenaamd dialectisch opgevatte 
begrippen ook nog ontologisch kunnen zijn, Dat noem ik pas 
dialectiek in het kwadraat!" Tromp, Eindhoven 1977, pp.194-
199, de uitval zelf op p.197. Het gaat hierbij in feite om 
een zeer ingewikkeld vraagstuk wat niet op een dergelijke 
gemakkelijke manier kan worden afgedaan. Ook hier is het 
onderscheid tussen "eerste" en "tweede" natuur en de ver
houding van de mens t.o.v. beide essentieel. Vgl. ook de 
kritiek van o.m. Tjaden op de opvattingen van Schmidt 
die in deze studie wordt overgenomen: noot 55 bij hoofd-
stuk III en de laatste paragraaf van hoofdstuk V en A.Schmidt, 
Frankfurt am Main 1962, pp.10-45: "Der nicht-ontologische 
Charakter des Marxchen Materialismus". 

93. Deze zinsneden zijn waarschijnlijk expliciet gericht tegen 
het concept van de "twee wetenschappen", c.q. burgerlijk en 
proletarisch, hoewel de Lyssenko-affaire hier niet expliciet 
wordt genoemd. Vgl.ook: Marx contra de marxistische ideo
logen, t.a.p. pp. 94-116 en pp. 180-190 over de verhouding 
cybernetica dialectisch-materialisme die omgekeerd als bij 
het Lyssencisme leidde tot een verwerping in eerste instantie. 
Vgl. ook noot 28 en 30 van dit hoofdstuk. 

94. Expliciet komt dit in paragraaf 4 ter sprake. 
95. G.W.F.Hegel, Enzyclopadie der philosophischen Wissenschaften 

im Grundriss. Leipzig 1927, par. 248. 
96. Vgl. ook de opvattingen van Plechanow, zie noot 85. De Vries 

• komt naar aanleiding hiervan en in verband met het noodzake
lijk karakter van de "eerste" en veranderbare karakter van 
de "tweede" natuur tot inzicht in de .. noodzakelijkheid ener
zijds en inzicht in de veranderbaarheid. Vgl. noot 47 van 
hoofdstuk I. In beide gevallen moet dit relatief worden opge
vat en moet vooral het temporele aspect in de beschouwing 
worden betrokken. Ecologische processen veranderen en econo
mische processen kunnen "gefixeerd" raken. 

97. MEW, dee! 23, p.393. Harmsen: "Al houdt Marx vast aan een 
kwalitatief verschil tussen natuur en qeschiedenis, niette
min staat hij ver af van de neo-kantiaanse tweedeling in 
geestes- en nat~urwetenschappen. Immers in het laatste geval 

• gaat het om een methodologisch dualisme, terwijl het bij 
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Marx uiteindelijk gaat om een onderscheid dat zich binnen de 
historische ontwikkeling van natuur en maatschappij voordoet". 



Vgl. de uiteenzetting in paragraaf 4 van dit hoofdstuk en de 
opvattingen van Althusser (en indirect Plechanow) in deze,in 
o.m. noot 73 van dit hoofdstuk. 

98. F.Engels, MEW deel 21, p.296. 
99, Deze passage in de uiteenzetting van Harmsen werd letterlijk 

overgenomen vanwege de centrale positie die aan deze opvat
ting in deze studie wordt toegekend. 
Zie hoofdstuk I paragraaf 4 over Ekistiek en noot 44 van 
dat hoofdstuk. 

100. Een dergelijke opvatting kan, geisoleerd, omgekeerd leiden 
tot een verwaarlozing van de rol van de klassestrijd, c.q. 
de tegenstrijdigheid binnen de productieverhoudingen. Vgl. 
de polemiek van Harmsen met Althusser hierover: noot 39 
(en voor een relativering van deze tegenstelling}. 

101. K.Marx, Einleitung zur Kritik der Politischen Oekonomie, 
t.a.p. p. 638. 

102. K.Marx, Grundrisse, t.a.p. p.389. 
103. K.Marx, MEW, deel 32 pp. 685/686. Vgl. ook de eerste para

graaf van het volgende hoofdstuk over de projectie van 
biologisch/ecologische wetmatigheden op maatschappelijke 
ontwikkelingen. 

104. Vergelijkbaar hiermee is de strijd tegen voluntarisme ener
zijds en determinisme anderzijds m.b.t. de verhouding mens
natuur, gerelativeerd door de maatschappelijke vormbepaald
heid van deze verhouding. 

105. De opneming van Kautsky en Cornelia Huygens in het rijtje 
wordt in twee noten door Harmsen overigens wel enigszins 
gerelativeerd. T.a.v. Kautsky merkt hij op dat op hogere 
leeftijd de invloed van het Darwinisme (weer) sterk toenam1 
zodat deze in zijn opus magnum: Die materialistische 
Geschichtsauffassung (1927), schrijft "de gemeenschappelijke 
wet te willen doorgronden waaraan de menselijke zowel als 
de plantaardige en dierlijke ontwikkeling onderworpen is" 
(II, p.631}. 

106. Waar Harmsen stelselmatig naar de biologie/etologie verwijst 
staat in deze studie de introductie van biologisch/ecolo
gische categorieen in de maatschappijwetenschap centraal. 
Vgl. noot 103 van dit en het gehele volgende hoofdstuk. 

107. K.Marx, MEW deel 2, p.98, 
108. Eerder was deze passage opgenomen als entree tot het arti

kel "De belangen achter olie en kernenergie" van de schrij
verm t.a.p. p.21. Impliciet zit hierin de opvatting van 
Harmsen over de verhouding wetenschap/filosofie/politie
techniek in verwerkt, evenals in het direct opvolgende deel 
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van de uiteenzetting over o.m. bet blijvend belang van bet 
"instrumentele denken". 

109.Gedoeld wordt door Harmsen op de afwijzing door Althusser 
e.a. van de categorie "vervreemding" als constituerend 
bestanddeel van de marxistiscbe maatscbappijanalyse. Dit was 
ook ~oor b.v. Stuurman aanleiding de opvattingen van Althusser 
op dit punt te kritiseren , boewel overigens een grote affi
niteit met zijn denken blijft bestaan. In deze studie wordt 
een vergelijkbaar standpunt ingenomen, zoals in de vierde 
paragraaf nader zal worden uiteengezet. Vgl. voor de opvat
tingen van Stuurman noot 4 7 van hoofdstuk 1. 

110. Vgl. ook b, v. Agnes Heller, Hypothese Uber eine marxistische 
Theorie der Werte. Franfurt am Main 1972, p. 71/72: " Die 
authentische Fortsetzung der doppelten Ontologie Marxens 
lieferte Rose Luxemburg,. die den Kamp der Massen als den Motor 
der proletariscben Revolution definierte (Praxis), aber an 
der Theorie eines "Zusammenbruches" des Kapitalismus festhield", 
Vgl. ook van dezelfde schrijfster, Theorie der Bedurfnisse 
bei Marx", Berlin 1976, p.91 over twee~rlei tegenspraak bij 
Marx en noot 39 en 100 van dit hoofdstuk, 

111. K.Marx, Het Kapitaal band 3, MEW deel 25, t.a.p. p.828. 
112. Eerste deel van deze passage is tevens het openingscitaat 

voor het volgende hoofdstuk, m.a.w. ook volgens Harmsen is 
de verhouding natuur-geschiedenis "overgedetermineerd". 
(Althusser). 

113. Harmsen tendeert hier naar een Engel~ standpunt, waarin een 
(relatief) zelfstandige positie van de filosofie wordt ge
problematiseerd. Daarbij moet wel in de gaten worden ge
bouden dat dergelijke standpunten steeds werden en worden 
ingenomen tegenover de burgerlijke filosofie. Althusser 
werkt expliciet aan een rehahilitatie van de marxistische 
filosofie {zie volgende paragraaf) waarbij door hem overi
gens het belang van empirisch onderzoek geenszins wordt 
ontkend. Integendeel hij ziet zijn werk juist als het 
creeren van de voorwaarden voor de verdere ontplooiing van 
de marxistische wetenschapstraditie. Vgl. ook noot 79 van 
dit hoofdstuk waarin hij het belang van de Theorie {mar
xistische filosofie) voor nieuwe velden van wetenschaps
beoefening aangeeft. 

114. Betzelfde geldt mutatis mutandis voor de in zekere zin aan 
de politiek of praktijk in het algemeen ondergeschikte 
technische "wetenschap", Vgl. ook noot 36 van hoofdstuk I. 
Overigens is deze verhouding bij Harmsen weinig uitgewerkt. 
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Door Althusser wordt hier expliciet aandacht aan besteed in 
Pour Marx, t.a.p. p. 177-185; Duitse vertaling, t.a.p. 
115-124. In het bijzonder: "Nous voyons que la pratique 
politique de Lenine n'a evidemment pas pour objet l'Histoire 
universe! , si meme l'Histoire generale de l'Imperialisme. 
l'Histoire de l'Imperialisme est bien en cause dans sa pra
tique, mais elle ne constitue pas son objet propre. 
L'Histoire de l'imperialisme comme telle est l'objet propre 
d' autre a.cti vi tes: eel le du theoricien marxiste, eel le de 
l'historien marxiste, - mais elle est alors dans ce cas 
l'objet de pratique theoriques. L'Imperialisme, 'Lenine le 
rencontre dans sa pratique politique sous la modalite de 
!'existence actuelle: dans un present concret. Le theoricien 
de l'histoire ou l'historien le rencontrent sous une autre 
modalite, celle de l'inactualite et de !'abstraction. 
L'objet propre de la pratique politique appartaient done 
bien a l'histoire dont parlent aussi le theoricien et 
l'historicien; mais c'est un objet autre". 
Vgl. ook hoofdstuk I van deze studie. 

115. Althusser, samenvatting van Van den Brink in Seminar Althus
ser, t.a.p. p.39. Pour Marx, t.a.p. p.214.r Duitse vertaling, 
t.a.p. p. 154/155. 

116. In een ander opzfcht benadrukte ook Marx het belang 
een onderscheid Wesen/Erscheinung ter legitimatie 
van de wetenschappelijke praktijk die er op gericht 
is een bestaande pseudo-concreetheid te doorbreken. 

117. Seminar Althusser, t.a.p. p.29; Althusser, t • .a.p. p. 111; 
Duitse vertaling, t.a.p. p.79. 

118./Seminar Althusser, t.a.p. pp. 35-41. 
119. Vgl. Althusser, t.a.p. p.198; Duitse vertaling, t.a.p. p.138. 
120. Vgl. noot 71 van dit hoofdstuk; Althusser, t.a.p. p.200; 

Duitse vertaling p.140. 
121. Idem, p.202 resp. p.141. 
122. Idem, p.202 resp. p.142. 
123. De opvattingen van Hegel zelf waren overigens minder 

schematisch voorzover.hij primair historicus en poli
ticus bleef. Beter: Dit bi~ heqelianen populaire model ... 

124. Vgl. Althusser, t.a.p. p.206 resp. p.146. 
125. Idem, p.208 resp. p.148. Speciaal op dit punt vindt de kritiek 

dat Althusser zich op een "pluralistisch" standpunt zou stel
len zijn aangrijpingspunt; vql. noot 73 van dit hoofdstuk en 
Althusser, t.a.p. p.163/164 resp. p. 100 en 101. 
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126. Vgl. Althusser, t.a.p. p.210 resp. p.150. 
127. Idem; p.211 resp. 151. 
128. Vgl. K.Marx, Grundrisse, t.a.p. p. 10-21; Ned. vert. TEU 17 

t.a.p. pp. 488-503. 
129. Begrippen als overdeterminatie, verschuiving en verdichting 

ontleent Althusser voor een groot deel aan Freud en Lacan. 
Vgl. R.Abma/ M.Janssen, Onbewuste en ideologie: een eeuwig 
probleem? In: Seminar Althusser, t. a.p. pp. 100-107, voor 
een beknopte studie van de invloed van Freud en Lacan op 
bet denken van Althusser. 

130. Vgl. Altbusser, t.a.p. p. 212 resp. 153. 
131. Idem, p. 216 resp. p. 158. 
132. Idem, p. 218 resp. p. 159. 
133. Idem, p. 218 resp. p. 160. 
134. "Engels l'avait fort bien vu et indique dans sa lutte con

tre les opportunistes de la 2e Internationale, qui atten
daient de l'efficace de la seule economie l'avenement du 
socialisme. Toute l'oeuvre politique de Lenine atteste la 
profondeur de ce principe: que la determination en der
niere instance par l'economie s'exerce, selon les stades 
du processus, non pas accidentellement, non pas pour des 
raisons exterieures ou contigentes, mais essentiellement, 
pour des raisons interieures et necessaires, par des 
permutations, des deplacements et des condensations." Idem, 
p. 219 resp. p. 161. 

135. Idem, p. 220 resp. p. 162. 
136. Idem, p. 221 resp. p. 164. 
137. Redactioneel TEU 17, t.a.p. p.X. 
138. Vgl. Althusser, Reponse a John Lewis. Parijs 1973. Ne~ 

landse vertaling Nijmegen 1974, pp. 9-53. De opvattingen 
van Althusser in deze zijn mede gebaseerd op zijn analyse 
van de "epistemologiscbe breuk" (ontleend aan Bacbelard) 
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in bet denken van Marx, d.w.z. de overgang van een "ide
ologiscb "/ bumanistisch standpunt naar een "wetenscbappelijk "/ 
materialistisch standpunt. De opvattingen van Harmsen 
in deze zijn meer genuanceerd: "Naarmate Marx dieper door
dringt in de sociaal-historiscbe literatuur (gescbied
schrijving, politieke economie, etnologie enz.) gaat de 
abstract-humanistische vervreemdingsfilosofie over in de 
wetenschap der geschiedenis, waarin de kennis der econo
mische structuur en dynamiek centraal staat. Marx houdt 
aan ziJn aanvankelijke politiek-filosofiscbe probleem
stelling vast, maar concretiseert deze in en door bet 



historisch-economische, wetenschappelijk onderzoek. Het 
werk van de "oude" Marx is daardoor rijker, veelzijdiger 
en concreter dan dat van de "jonge". Derhalve laat ik de 
alleen maar "jonge" Marx graag over aan bepaalde theologen 
en humanisten en leg voor wat de Marx meest kenmerkende 
opvattingen betreft, de nadruk op het latere werk." In zijn 
affiniteit t.o.v. de "oude" Marx bevindt hij zich in gezel
schap van Althusser. Het verschil tussen beiden ligt dan 
ook eerder in het antwoord dat beiden geven op de vraag of 
de onmiskenbare verschuiving in de belangstelling van Marx 
evolutionair of revolutionair plaatsvond. Het is duidelijk 
dat wanneer de marxistische wetenschapstraaitie zich ge
steld ziet voor nieuwe problemen, zoals b.v. de milieupro
blematiek in de huidige kwalite±t, zich vergelijkbare 
processen van meer filosofische stellingname naar meer 
wetenschappelijke analyse zullen voordoen; deze studie is 
daar mede de uitdrukking van. Vergelijk ook de schets van 
het transformatieproces van abstracte naar concrete utopie 
in hoofdstuk I van deze studie. Vgl. Harmsen, Natuur, enz. 
p. 55/56. . 

139. Marx en Engels, De Duitse ideologie, MEW deel 3, p. 18. 
Nederlandse vertaling t.a.p. p.18. 

140. Althusser, Antwoord aan John Lewis, t.a.p. p. 53 en TEU 17, 
t.a.p. p. 691.: De voorwaarden voor de wetenschappelijke 
ontdekkingen van Marx. Dit artikel verscheen voor het eerst 
onder de titel "The Conditions 6f Marx's Scientific Dis
covery", in het tijdschrift "Theoretical Practice", januari 
1973, nr. 7/8. 

141. Vgl. ook Althusser: In de "verschuiving" die Marx proleta
rische theoretische klassestandpunten doet innemeri, ontdekt 
hij dat de politieke economie ondanks de verdiensten van 
haar auteurs in wezen geen wetenschap, maar een theoretische 
formatie van de burgelijke ideologie is die haar rol in de 
ideologische klassenstrijd speelt. Hij ontdekt dat niet 
enkel afzonderlijke aspecten van de bestaande politieke 
economie gekritiseerd moeten warden, maar dat zelfs het 
denkbeeld, het project, dus het bestaan van de politieke 
economie ter discussie geste~d en verworpen moet warden; 
de politieke economie kan slechts als autonome en onafhan
kelijke discipline worden gedacht, indien men de klasse
verhoudingen en de klassenstrijd versluiert waarvan het 
haar ideologische taak is die toe te dekken. De theore
tische revolutie van Marx leidt dus tot de conclusie dat 
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er (behalve voor de bourgeoisie wier belangen maar al te 
duidelijk zijn) 9een politieke economie en a forteriori 
geen marxistische politieke economie besta~t. Dit bete
kent niet dat er op dit gebied niets zou zijn, maar dat 
Marx dit vermeende object "politieke economie" ver
vangt door een 9eheel andere werkelijkheid die kenbaar 
wordt indien men van geheel andere principes uitgaat: 
die van het historisch materialisme, waarin de klassenstrijd 
determinerend wordt om de zogeheten economische verschijn
selen te begrijpen.'" in Over Marx en Freud, opgenomen in 
"Wetenschap en ideologiekritie:fC". Meppel 1978, p. 64. Ook 
de inleiding van Kunneman over de verschillen tussen de 
marxistische en (neo)positivistische positie is interessant. 
Vgl. ook de kritische noot 36 van hoofdstuk I t.a.v. het 
begrip "marxistische economie". 

142. Marx en Engels, De duitse ideologie, MEW deel 3, p. 37/38 . 
. Ned. vert. t.a.p. p. 42. 

143. H.Reichelt, Bet wetenschapsbegrip bij Karl Marx. TEU 17, 
t.a.p. pp. 640-652, in het bijzonder p. 644. 

144. "Mijn onderzoek leidde tot de conclusie, dat de rechts
verhoudingen evenals staatsvormen noch uit zich zelf be
grepen kunnen worden noch uit de zogenaamde universele 
ontwikkeling van de geest, maar dat zij veeleer wortelen 
in de materiele levensverhoudingen, die Hegel in navolging 
van de Engelsen en de Fransen uit de achttiende eeuw, in 
hun geheel samenvat onder de term "burgelijke maatschappij"~ 
dat de anatomie van de burgelijke maatschappij echter 
2ezocht dient te worden in de politieke economie." 
K.Marx, Voorwoord bij Zur Kritik der Politischen Okonomie, 
MEW dee! 13, p. 8 Ned.vert. TEU 17, t.a.p. p. 521. 

145. Vgl. ook de opmerkingen in noot 39: Ook Harmsen heeft een 
bepaalde opvatting over de dominantie van verschillende 
tegenspraken t.o.v. elkaar. 

146. K.Marx, Oekonomisch-Philosophische Manuskripte. In K.Marx/ 
F.Engels, Studien ausgabe, dl. 2. Uitgave Iring Fetscher, 
Frankfurt am Main 1966, p. 106. Geciteerd bij Reichelt, 
t.a.p. p. 650. 

147. a.Reichelt, t.a.p. p. 650. Vgl. ook de opvattingen van 
Stuurman, Harmsen en De Vries, noot 47 van hoofdstuk I. 

148. Vgl. voor de indelingen van Castells de samenvatting van 
Launspach, t.a.p. p. 23-27."De discussie over de theorie 
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van de ruimte", mede interessant voor de erin vervatte 
kritiek op de "human ecology"-stroming in de stadssociologie 



die geenszins verward mag worden met de in deze studie 
nader te preciseren "maatschappelijke ecologie". 

149. In deze zin is Poulantzas methodisch consequenter dan 
Castells, waardoor het tevens moeilijk is om in een kritiek 
Althusser, Balibar, Poulantzas en Castells over een kam te 
scheren zoals Lojkine in feite doet. Vgl. noot 41 en de 
reeds aangehaalde inleiding van Poulantzas bij zijn 
"Pouvoir politique et classes sociales", t.a.p. (Duitse 
vert.) p. 9-31 in het bijzonder p. 12. Ook de kritiek 
van het collectief dat de inleiding schreef bij "Planning 
in iandelijke gebieden", waarin aan deze discussie wordt 
gerefereerd, doet wat al te simpel aan. Amsterdam 1978, 
pp. 9-14. 

150. Rijks Planologische Dienst, Jaarverslag 1973. 's-Graven
hage 1974, pp. 25/26. 

151. Het gaat hier om een eerste provisorische benadering die 
bovendien slechts "geldig" is voor een kapitalistische 
maatschappijformatie. Zoals hiervoor weergegeven kunnen 
in de dominantieverhoudingen verschuivingen en verdich
tingen optreden. Het geheel moet dus niet statisch maar 
dynamisch worden opgevat. 

152. Zoals eerder in andere termen weergegeven ligt in de 
planologie en planning de nadruk op de onderlinge 
relaties tussen de tegenspraken I, II en III. Vgl. hoofd
stuk I paragraaf 4 en hoofdstuk III paragraaf 2 en 3. 

153. Zie de definities opgenomen in de eerste paragraaf van dit 
hoofdstuk. 

154. Harmsen, Natuur, enz., t.a.p. p.9. 
155. Op het onderscheiden en desondanks vergelijkbaar karakter 

van beide typen wetmatigheden werd reeds herhaaldelijk ge
wezen. In het volgende hoofdstuk zal een verdere ver
dieping van deze problematiek plaats vinden. 

156. Vgl. conclusie 5 van Castells in "La Question urbaine": 
Evenmin als de tijd kan men de ruimte "op zichzelf" ana
lyseren. Als product van de samenleving krijgt de ruimte 
zijn karakteristieke gedaante door een bepaalde relatie 
tussen verschillende sectoren (instances) van een maat
schappelijke structuur, namelijk het economische en het 
politieke systeem en bovendien de constellatie van so
ciale verhoudingen die daaruit voortvloeit. De ruimte is 
dus altijd de neerslag van historisch bepaalde omstan
digheden en tegelijk een sociale vorm die zijn betekenis 
ontleent aan de zich via deze vorm voltrekkende processen. 
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Omgekeerd kan de ruimte weer bepaalde invloeden uit
oefenen op de andere terreinen van de maatschappij zoals 
hij zich hier en nu voordoet (la conjoncture sociale) met 
als medium de manier waarop de drie sectoren van de so
ciale structuur via de ruimte aan elkaar gerelateerd zijn." 
Samenvatting Launspach, t.a.p. p. 61. 

157. Vgl. o.m. F.Engels: "Denn die Grundformen alles Seins sind 
Raum und Zeit, und ein Sein ausser der Zeit ist ein ebenso 
grosser Unsinn, wie ein sein ausserhalb des Raums", m.a.w. 
tijd in deze zin is altijd historische tijd en ruimte in 
deze zin geografische ruimte. Anti-DUhring.MEW deel 20, 
p. 48. 

158. "Vooraf willen we nog opmerken dat het probleem van de 
ruimtelijke structuur niet kan worden gereduceerd tot, 
zoals dit in verschillende theorieen het geval is, bijv. 
"infrastructuur" of tot de "gebouwde omgeving" in de zin 
van "ruimtelijke randvoorwaarden" voor de sociaal-econo
mische processen. Omdat de ruimtelijke dimensie een 
constitutief moment in het maatschappelijk ontwikkelings
proces vormt, moet de ruimtelijke structuur ook als im
manent resultaat van de maatschappeljke ontwikkelingen 
worden geanalyseerd." Lapple en Van Hoogstraten, Opmer
kingen over de ruimtelijke structuur van de kapitalisti
sche ontwikkeling, ZONE 5 1977, p. 7/9. 

159. Idem, p. 10. 
160. Het begrip teleonomie is ontleend aan Monad, die het voor 

de doelgerichtheid van levende systemen gebruikt en daar
bij het beladen begrip "finalisme" wil vermijden. Toeval 
en onvermijdelijkheid, t.a.p. p. 22 e.v. 

161. H.v.d.Weyde (red.), Ruimtelijke ordening in Nederland, 
t. a.p. p. 4/5. 

162. Vgl. voor de begripsbepaling van Territorialplanung o.m. 
de studie met deze titel van R.Bonisch e.a. Berlin (Oost) 
1976, pp. 9-66 en De economische en ruimtelijke planning 
in Oost-Europese landen, H.Geraets en B.Uitterhoeve. 
Collegedictaat BAF-2755 Technische Hogeschool Eindhoven 
1975, pp. 43-73. 

163. Zie hoofdstuk I van deze studie. 
164. Deze indeling correspondeert met de evenzovele technische 

specialisaties op dit gebied. In hoofdstuk VI zal op deze 
materie dieper worden ingegaan. 

165. De term is ontleend aan Reichelt: "Wanneer Marx, wat be
treft de vorm waarin hij de werkelijke omkering van subject 

284 



en object in het Kapitaal uiteenzet, kan aansluiten op 
Hegels Logica, dan is zulks mogelijk omdat Hegels filo
sofie het werkelijke omkeringsproces verdubbelt en zijn 
theorie (tot in de Logica toe) het werkelijke proces veel 
adequater uitdrukt dan de gangbare opvatting van de 
verhouding Hegel-Marx wil toegeven. Het idealisme van bet 
kapitaal wordt, als het Wqre van zijn werkelijke basis 
losgemaakt, zelfstandig geformuleerd; de werkelijke 
basis wordt niet, of beter: n9g niet, als het materiele 
substraat van alle gedach:tengangen beschouwd." Het 
wetenschapsbegrip bij Marx. TEU 17, t.a.p. p. 649. 

166. K.Marx, Het Kapitaal, MEW deel 23, p. 285. Ned.vert. 
Bussum 1974, p. 191. 
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"Dit betekent niet dat aites opnieUl;J uitgedacht moet worden, maar wel dat 

betangrijke elementen van het socialistische denken en veel van wat vorige 

generaties aan maatsohappijkritiek ontwikkeld hebben,, moesten worden her

ontdekt en opnieuw doordacht. Dit zal dan moeten gebeuren in het lioht van 

de zioh naar voren dringende verhouding geschiedenis-natuur zonder dat dit 

de intern-historische problematiek verhult. Immers deze laatste bevat de 

sleutel tot de oplossing van het eerste probleem". 

Ger Harmsen (1). 

Hoofdstuk V 
NAAR EEN MAATSCHAPPELIJKE 
ECOLOGIE EN ECONOMIE 

0. Over de ecologistische theoretische basis van het Globaal 

Model 

In het Gem wordt geconstateerd, dat er grote tegenstrijdigheden 

in de verhouding samenleving-natuurlijk milieu bestaan die te 

wijten zijn aan de "huidige exploitatie wijze" van het natuur

lijk milieu ten behoeve van vooral de agrarische en industriele 

productie. Door deze exploitatiewijze gepaard gaande met b.v. 

invoering van kunstmest, insecticiden, mechanisatie en de daar

mee samenhangende schaalvergroting in de landbouw en de winning 

van grondstoffen en energie en lozing van afvalstoffen t.b.v. de 

industriele productie is een eenzijdige uitbuiting van het pro

ductie- en·draaqyermogen van het natuurlijk milieu ontstaan. 
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De daarmee verband houdende ef fecten deden zich al snel voelen 

op het gebied van de eerste levensbehoeften: schoon water en 

schone lucht. "Langzamerhand dringt echter het besef door dat 

naast deze direct voelbare effecten een aantal andere functies 

van het natuurlijk milieu worden bedreigd, die voor voortbe

staan en ontwikkeling van de menselijke samenleving eveneens van 

fundamentele betekenis zijn. Deze functies, waarvan het gemis 

zich veelal pas op langere termijn doet voelen, houden verband 

met de levering van informatie en de regulatie van processen 

in onze omgeving."(2). De vervulling van deze informatie en 

regulatiefuncties is volgens het GEM in belangrijke mate afhan

kelijk van de natuurlijke ontwikkeling van ecosystemen. Dit leidt 

tot de conclusie dat de tegenstelling tussen de natuurlijke ont

wikkeling van ecosystemen en de huidige exploitatie wijze door 

de mens kan worden herleid "tot een conflict tussen de vervul

ling van productie- en draagfuncties van het natuurlijk milieu 

enerzijds en van de informatie en regulatiefuncties anderzijds. 

Het is dit conflict tussen de vervulling van verschillende func

ties van het natuurlijk milieu dat de leidende gedachte vormt 

:van de in het GEM gehanteerde benaderingswijze." (3). 

Deze "functiegroepen" en hun relatie met samenleving en natuur

lijk milieu worden in het GEM als volcrt: schematisch weergeqeven: 
SAMENLEVING 

//,,,,--....,\ ................ - -------------
/ \,{___ 
\ ~ 
\. /'V---, __ ... 

produthelutU;l1e~ 

NATUURUJK llllUEU ene19>e !!'n 110<:\ef1l'l'l1.m;hou<J•t'!\.I 

----- mto•m11l•tlt'v<Shoud•r.9 

figuu.p 22: funatiegroepen in de veT'houding samenteving/natuu"l:'
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In deze benaderingswijze is in de verhouding samenleving

natuurli jk milieu sprake van een stofwisselings~roces tussen 

samenleving en natuurlijk milieu, van een informatie-uitwisse

lin2 tussen samenleving en natuurlijk milieu, van een natuur

lijk re~latiemechanisme en van een maatschappelijk regulatie

mechanisme .Het gemaakte onderscheid tussen de twee functiegroe

pen , c.q. typen verhouding samenleving- natuurlijk milieu 

sluit niet toevallig aan op twee ingangen die in de biologische 

ecologie worden gehanteerd voor de analyse van het functioneren 

van ecosystemen: de bestudering van de productie-ecologie en 

van de structuur-ecologie.: 

De productie-ecologie of eco-energetica houdt zich voornamelijk 

bezig met "biomassa" en "energiestromen", een kwantitatieve be

nadering waarbij o.m. de volgende categorieen worden onder

zocht: 

- stof (materie) productie en consumptie. 

- omzettingssnelheden en draagvermogen in en van ecosystemen. 

- kringlopen en voedselketens 

- productiviteitsrelaties 

- energiestr6om 

Als illustratie van deze benaderingswijze kan het Lindeman-mo

del voor de energiestroom in een ecosysteem dienen en een nade

re uitwerking van dit model opgenomen door OWen. De nummers in 

dit tweede schema kunnen bijvoorbeeld als volgt warden inge

vuld: 1.:planten; 2.:termiet; 3.:koe; 4.:made; 5.:merel; 

6. :hyena; 7. :havik. (4). 
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warmte Jkht 
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konsumenten 
van nde orde 

' 
I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 

I 

----systeembegrenzing--J -----~ 
figuur 23: een natuurlijk reproduatiesysteem. 

licht 

De structuur-ecologie of eco""in.formatica houdt zich vooral be-

zig met de samenhang tussen ruimtelijke en temporele ordening, 

c.q. met patronen en processen, en ecosystemen. Het gaat daarbij 

o.m. om de vraag naar: 

ruimtelijke structuur (patroon, gedaante, selectie). 

- de werking in de tijd (proces, dynamiek, gedrag, regulatie). 

de functie van subsystemen binnen het geheel. 

- afhankelijkheid van de omgeving en modificatie. 

- de "community" als expressie van de omgeving. 

differentiatie in de "community" 

successie. 

Een zeker in Nederland en in het bijzonder voor het GEM belang

rijke representant van deze benaderingswijze is Van Leeuwen die 

op grond van onderzoek van natuurlijke ecosystemen concludeert 

tot de volgende grondbetrekkingen tussen ruimtelijke en tempo

rele variatie, patronen en processen:(5) 

290 



figuur 24: samenha:ng tussen ruimtelijke en temporele variatie 
volgens Va:n Leeuwen. 

0 ruimte 0:> 0 tijd c.o 

gelijk verschil . gelijk blijven veranderen . 

< eenvoudig eenvoudig > 
moeilijk > :< moeilijk 

Hieruit volgt direct: 

0 ruimte 0 tijd 

gelijk blijven 

ti 
gelijk verschil: it . verandering 

Jt 
r.discontinu: t.continu 

li 
r.continu t.discontinu 

ii . tt : Jj ~i 
r.zekerheid r.onzekerheid t.zekerheid t.onzekerheid 

t ,___I _t_' --4 -----+TI 
Volgens hem kunnen uit deze complementaire grondbetrekking tus

sen ruimte en tijd o.m. de volgende conclusies warden getrokken, 

waarvan er een aantal ook in het GEM terug te vinden zijn: 

r .onzekerheid~ t. zekerheid 

r. zekerheid f::::=::; t. onzekerheid 

r.vrijheid ~t.onvrijheid 

r.onvrijheid ~ t.vrijheid 

diversiteit~ stabiliteit 

bescherming~ behoud 

cooperatie ~ voortbestaan 

concurrentie~ onstabili tei t. 

291 



Het centraal stellen van de regulatie- en informatiefunctie van 

het natuurlijk milieu in het GEM enerzijds en de koppeling aan 

de ruimtelijke planning anderzijds moet vooral als oorzaak wor

den aangegeven voor het feit dat de theoretische basis van het 

GEM sterk door structuur-ecologische noties wordt beheerst. 

Bovendien zal hierbij een rol hebben gespeeld dat de relatie

theorie van Van Leeuwen geruime tijd als algemeen geldig is ge

presenteerd. De opstellers van het GEM voelen zich mede in ver

band hiermee geroepen te pleiten voor de nodige voorzichtigheid 

bij de toepassing van de verworvenheden van de structuur-ecolo

gie in een concrete situatie. Is deze voorzichtigheid reeds ge

boden bij toepassing in de biologische ecologie dan geldt dit 

in versterkte mate voor toepassing in de maatschappelijke eco

logie. De verhouding samenleving- natuurlijk milieu kan immers 

niet alleen onder het aspect van de natuurlijke bepaaldheid van 

deze verhouding worden bestudeerd. 

Zoals ook in het hiervoor weergegeven schema uit het GEM dui

delijk is moet bij de bestudering van deze verhouding ook dat

gene in de beschouwing worden betrokken w~t zich in de samenle

ving afspeelt en de regulatiemechanismen die daar werkzaam zijn. 

Impliciet en tot op zekere hoogte gebeurt dit ook in het GEM 

zoals nog nader zal worden toegelicht. 

In de ecologie opgevat als de studie "van organismen in, en in 

relatie tot hun respectieve omgevingen", wordt op historische 

en praktische gronden een onderverdeling gemaakt in humane 

ecologie en biologische ecologie, waarbij beiden op hun beurt 

weer kunnen warden onderverdeeld in autecologie en synecologie, 

waarbij in het eerste geval de individuen van een soort en in 

het tweede geval de soort als geheel centraal staat. In schema (6) 
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...------1 ECOLOGIEj f----~ 

bio'ecologie humaDe ecologie 

autecologie 
van produ· 
centen etc. 

synecologie 
van produ· 
centen etc. 

autecologie 
(individuen) 

figuur 25: bio eaoZogie en humane eaoZogie. 

synecologie 
(samenleving) 

waarbij de humane ecologie op zijn beurt o.m. volgens Nelissen 

weer als volgt kan warden onderverdeeld (7) : 

humane ekologie I 
lhumaan-biotische ekologie humaan-sociale ekologie I 

I 

evolutie van de mens I evolutie van samenleving 

de mens als in zijn de samen- en haar 

soort ecosysteem leving territoriaal 
kader I 

1 
figuur 26: onderverdeUng humane eaoZogie voZgens NeZissen •. 

Daarbij moet volgens hem de benaderingswijze en het object van 

humaan-biotische ecologie in het verlengde van de natuurweten·· 

schappen worden gezien. Met name Bos probeert met zijn mens

ecologie concept, waarbij vooral het unieke karakter van de 

menselijke individuele-culturele intenties wordt benadrukt, 

dit klassieke dualisme te overstijgen.(8). Een uitwerking en 

nadere precisering van het door Nelissen opgenomen "ecologisch 

complex" van Duncan, waaraan ook Lambooy in zijn dissertatie 

refereert en dat in "Economie en Ruimte" door deze laatste 

recentelijk wel iets verder werd uitgewerkt, zou meer perspec

tief kunnen bieden. De relatte van een ~opulatie met zijn (min 

of meer natuurlijke)omgeving via productie en conswnptie wordt 

dan door sociale (organisatorische) en technisehe (technolo-
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gische) verhoudingen bepaald.(9): 

ORGANISATIE 

OMGEVING POPULATIE 

llEvtll.KINGSAANIAL I SOCIALE EN POLITIEKE EJ VER BAN OEN 

t-K-UL-IUU-RP-~-!RO_O_N __,1.-M-Al-ER-IE-LE_U_lllN-GS----;.._ NAIUUR 
VORMEN 11\APllAALJ 

figuUP 27: eaologisahe aomplex volgens Dunaan en Lcoribooy (onder) 

Reeds eerder, ook in deze studie, werd het perspectief geopend 

op een benaderingswijze die van de voorafgaande verschilt en 

waarbij vooral de nadruk op de analogie tussen de ecologische 

en economische benaderingswijze werd gelegd op voorwaarde dat 

de productie-ecologie en structuur-ecologie als twee kanten van 

dezelfde medaille warden beschouwd. 

~aarbij berustte het gehanteerae economie concept op Marx• 

kritiek op de politieke economie. Oat wil zeggen dat in de 

economie de studie van de dialectische verhouding van productie

krachten en productieverhoudingen in zijn ontwikkeling in tijd 

en ruimte centraal zou moeten staan. Ook werd aangegeven dat 

een noodzakelijk complement van deze ma.atsc~~~eli2ke 1 econoW1e 
zou moeten worden gevormd door een maatschappelijke ecol09ie, 

die op haar beurt de relatie van het maatschappelijk arbeids-

en stofwisselingsproces zou moeten bestuderen. Juist het ~ 

schappelijk arbeidsproces dat enerzijds het stofwisselingspro-
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ces met het natuurlijk milieu in beweging zet en houdt1 en dat 

anderzijds de basis vormt voor het (meer)waardevormingsproces 

waarop bemiddeld via distributie en circulatie de dominante 

regulatie van dit proces berust, moet in de maatschappelijk 

ecologische en economische analyse een centrale plaats innemen. 

(10). In GEM-termen vertaald betekent dit dat aan de categorie 

"activiteiten" in deze zin veel meer aandacht moet warden ge

schonken, wil men werkelijk iets aan de gesignaleerde problemen 

doen en niet tot symptoombestrijding vervallen. Het totale 

model komt in de lucht te hangen wanneer men er onder de be

staande maatschappelijke verhoudingen vanuit gaat dat primair 

de "behoeften" (voorwerp van het sociale systeem) de gehele 

machinerie reguleren. 

Zoals in het vorige hoofdstuk aannemelijk is gemaakt,is elk sy

steem van het gewijzigde WERON model overgedetermineerd, waarbij 

de determinatie van de systemen onderling tot uiting komt in de 

aspecten die bij de analyse van een dergelijk systeem in de be

schouwing moeten worden betrokken. Omdat in het totale model van 

deze complexe eenheid onder kapitalistische verhoudingen het 

economisch systeem dominant is, is in alle overige systemen het 

economisch aspect het hoofdaspect. Dit geldt in deze opvatting 

die overigens op empirische waarneming berust, ook voor het eco

logisch systeem. 

Dat juist dit aspect in het Globaal Ecologisch Model, verbonden 

met vooral de productie- en draagfunktie van het natuurlijk 

milieu, buiten'beschouwing wordt gelaten,moet dan ook als een 

ernstige omissie worden beschouwd. Bij de positiebepaling van het 

GEM in het WERON kader wordt dan ook niet toevallig telkens naar 

het sociaal-systeem, het ruimtelijk systeem en het besturings-
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systeem verwezen en slechts op een plaats naar het economisch 

systeem. 

Dit betekent dat, ondanks de bewering dat in de ecologische 

planning de sarnenleving en haar natuurlijk milieu centraal 

staan, ecologistische noties de belangrijkste theoretische 

grondslag voor het GEM vormen. 

Hoofdstuk 2. van de samenvatting van het GEM bevat een beknopte 

weergave van de theoretische basis van het GEM. Een van de twee 

daarin gepresenteerde concepten, het concept van invloeds- of 

werkingssferen werd reeds in het vorige hoofdstuk gekritiseerd. 

Het andere betreft het "eco-systeem-concept" dat als algemeen 

geldig, dus ook voor de verhouding samenleving- natuurlijk 

milieu, wordt opgevat. 

Het mechanisch transponeren van dominantie-verhoudingen,zoals 

wellicht geldig voor de biologische ecologie,naar de verhouding 

samenleving- natuurlijk milieu lijkt dan ook problematisch, 

Dit laat zich toelichten aan de hand van drie in de samenvat

ting gepresenteerde figuren: 
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BOO£M.WATER.LUCHT 

ECOSYSTEEM 

figuur 28: de verhouding samenZeving/natu:urZijk milieu voZgens 
de GEM-theorie. 297 



1. het ecosysteem levensgemeenschap-milieu in het algemeen; 

2. idem, maar met weergave van variatie en dynamiek in een 

ecosysteem; 

3. het ecosysteem samenleving-natuurlijk milieu. 

In deze figuren wordt de wisselwerking tussen de onderscheiden 

elementen met pijlen aangegeven, waarbij de grote pijlen weer

geven dat er van een dominantieverhouding sprake is. Voor de 

onderscheiden milieus corresponderen deze dominantieverhoudingen 

met die van de onderscheiden werkingssferen. 

In figuur 3 zijn b.v. in de trits: bodem-water-lucht/levensge

meenschappen/samenleving dedominantieverhoudingen tussen res

pectievelijk atmosfeer-hydrosfeer-lithosfeer/biosfeer/noosfeer 

terug te vinden. Eerder werd er in deze studie voor geple,it in 

het bijzonder voor de verhouding samenleving-natuurlijk milieu 

een onderscheid te maken tussen determinatie in laatste instan

tie en determinatie in eerste instantie, c.q. dominantie, de 

werkingssfeer van de menselijke samenleving aan te duiden 

met sociosfeer, en het begrip noosfeer 

te reserveren voor een relatief autonome ideeenwereld. Het 

cruciale aangrijpingspunt voor deze kanttekeningen zijn de in 

figuur 3 tussen samenleving en natuurlijk milieu afgebeelde 

dikke en dunne pijlen, die wellicht een e'cologische wenselijk

heid c.q. noodzakelijkheid aanduiden maar zeker niet als een 

feitelijke weergave van deze verhouding op dit moment kunnen 

worden opgevat. Wel kan worden ingestemd met het duidelijke 

onderscheid dat in het GEM tussen "natuurbeheer" en "ecologische 

planning" wordt gemaakt, een onderscheid dat correspondeert met 

het in deze studie gehanteerde tussen b!ologische en maatschap

pelijke ecologie. 

298 



Dit betekent o.m. dat bet natuurlijke milieu, c.q. het fysisch 

en biologisch milieu, ook de (biologische) levensgemeenschappen 

omvat. Op de verhoudingen tussen fysisch, biologisch en maat

schappelijk milieu (samenleving) werd in het vorige hoofdstuk op 

logisch/filosofisch niveau reeds uitvoerig ingegaan. De nadruk 

lag daarbij op het uitwerken van de mogelijke en gedeeltelijk 

ook reeds door empirische waarnemingen bevestigde, dialectische 

verhoudingen tussen deze verschillende milieu-typen, voort

bouwend op de aantekeningen van De Vries die in 1975 t.a.v. het 

GEM als een schot voor de boeg konden worden opgevat. 

Opvallend is tenslotte de inconsequentie in het transponeren van 

verbanden waar in de samenleving zelf (figuur 3) het interne 

regulatiemechanisme niet is meegenomen, waarschijnlijk omdat 

inmiddels wel algemeen geaccepteerd is dat in de samenleving 

de natuurlijke selectie overgedetermineerd wordt door een zeer 

complaxe maatschappelijke selectie, een inzicht dat aan elk 

sociaal-darwinisme op dit punt de grand ontneemt. 

Hetzelfde geldt mutatis 111utandis voor de verhouding samenleving

natuur li jk milieu. 

In twee in Natuur en Milieu gepubliceerde artikelen, waarin twee 

Leidse biologen hun bezwaren uiteenzetten tegen de verdere ont

wikkeling van het GEM als instrument voor de ruimtelijke planning 

en een samenvatter van het GEM, een planoloog van de RPD, deze 

kritici van repliek dient, worden soortgelijke argumenten gehaf!

teerd, zij bet niet op een altijd even heldere wijze. 
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Hierna warden enkele elementen uit dit debat, die in het bij

zonder in de hier te volgen uiteenzetting van belang, zijn in 

de beschouwing betrokken. 

De kritiek van Ter Keurs en Meelis op het GEM kan in de volgende 

zin b.v. worden gedeeld: "Aan de ene kant meet het GEM een zeer 

ingewikkelde beschrijving gaan geven van de relaties tussen het 

natuurlijk milieu en de menselijke samenleving. Aan de andere 

kant levert het GEM -door de koppeling aan de landelijke milieu

cartering en de wijze waarop daarin het basismateriaal is ver

zameld- een heel sterke vereenvoudiging van het natuurlijk 

milieu". (11) Daaraan moet hier worden toegevoegd, dat 

hetzelfde geldt voor de samenleving en de daarbinnen werkzame 

regulatiemechanismen. De kritiek van Ter Keurs en Meelis heeft 

wat dit laatste aspect betreft een sterk intuitief karakter. 

Zo wijzen zij b.v. op het verschil in "hardheid" van ecologische 

en economische "waarden" en naar de macht waarmee deze waarden 

worden verdedigd. Doordat voor hen, als biologen, de verschil

lende bemiddelingen tussen ecologische normen en "waarden", 

economische normen en waarden, politieke normen en waarden en 

ethische normen en waarden niet transparant zijn1 komen ze er toe 

de "nutsbenadering" van het natuurlijk milieu in het GEM te ver

werpen omdat er daardoor geen plaats zou zijn voor "ethische mo

tieven". (12} 

De verwijzingen in het GEM., dat het bij ethische motieven vaak 

ook gaat om "nutsoverwegingen" maar dan in een wereldwijd en op 

de verre toekomst gericht perspectief, roepen herinneringen op 

aan een artikel van De Graaf over "Ethische aspecten van be

heerste groei" opgenomen in een publicatie van de Stichting Toe

komstbeeld der Techniek. (13) 
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Onder verwijzing naar een"ecologische imperatief" pleit deze 

ervoor bij de studie van de ontwikkelingsproblematiek de verre 

naaste in ruimte en tijd in de beschouwing te betrekken. "Ter

wijl het industrieproletariaat van de vorige eeuw en de derde 

wereld in onze eeuw nog een stem kunnen veroveren door een 

macht te vormen, zijn de toekomstige generaties gehe~l aange

wezen op het ethisch inzicht en de verantwoordelijkheid van de 

nu levenden. Ze zijn als machtsfactor niet aanwezig. De ethische 

factor wordt bier dus van groat belang". (14) 

Op het moment dat ethische aspecten niet langer op een "hierna

maals" betrekking hebben maar hier en nu integraal in een be

langenafweging warden opgenomen verschuift de grens tussen 

"ethische" en "nuts"overwegingen, een ontwikkeling die alleen 

begrepen kan warden door de verhouding tussen beide overwegingen 

niet dualistisch maar dialectisch op te vatten. Op dit punt kan 

met de uiteenzetting in het GEM worden ingestemd. Wanneer echter 

zoals in het GEM wel verwezen wordt naar een "ecologische mysti

ficatie", maar nergens naar een "economische ll;l,YStificatie", die 

als "tweede natuur" de belangrijkste basis vormt voor de mysti

ficatie van de "eerste natuur" -b.v. door de gerichtheid op 

korte-termijnbelangen onder de dwang van de kapitaalcirculatie 

t.b.v. een zo groat mogelijke winstproductie op korte termijn

dan licht men slechts een tipje, en zeker niet van het belang

rijkste, van de sluier op. (15). Oak de intuitieve en gedeel

telijk op empirische waarneming berustende oppositie van Ter 

Keurs en Meelis tegen de conipartimentering van het natuurlijk 

milieu moet in deze zin worden begrepen.(16) Uit de repliek 

van de GEM-samenvatters, Dauvellier en Van der Maarel, 

kan warden opgemaakt dat deze compartimentering samen hangt 
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met de compartimentering van het beleid, waaruit volgt dat 

bepaalde door de kritici genoemde aspecten in het GEM buiten 

beschouwing blijven. Op de universiteiten zouden voigens Dau

vellier en Van der Maarel meer mogelijkheden bestaan het pro

bleem integraal te benaderen.(17). De kritiek van Ter Keurs 

en Meelis maakt duidelijk dat ook het werken daar vooralsnog 

door de "compartimentering van de wetenschap" niet veel meer 

oplevert dan verwijzingen naar een integrale benadering zon

der daarvoor zelf theoretisch een goede basis te kunnen leg

gen. (18). De kritiek van Dauvellier en Van der Maarel dat 

zij, ondanks hun verwijzing naar de milieu-effectrapportage, 

wat dit betreft ook met lege handen blijven staan, is te

recht. Dat komt dan wel omdat de conventionele studie aan 

de universiteit aan vergelijkbare beperkingen onderhevig is 

als de studie van de milieuproblematiek binnen de RPD. (19) 

In deze studie wordt geprobeerd een aantal van de gesignaleerde 

compartimenteringen te doorbreken. In dit hoofdstuk ligt daar

bij de nadruk op de verhouding economie-ecologie, d.w.z. er 

warden enkele perspectieven ontwikkeld volgens welke de ver

houding samenleving-natuurlijk milieu op een precisere wijze 

zou kunnen worden geanalyseerd. In feite staat daarbij het pro

bleem centraal hoe het ecologisch "regulatie-mechanisme", waar

van hiervoor een beknopte aanduiding werd gegeven, en het ~ 

nomisch "regulatie-mechanisme" op elkaar kunnen worden afge

~, m.a.w. hoe de determinatie en dominantie van het eco

logisch en het economisch systeem t.o.v. elkaar empirisch kan 

worden onderzocht. (20). 

zoals in deze eerste paragraaf duidelijk is geworden,kan de 

theoretische benaderingswijze van het GEM om dit probleem op te 
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lessen als ecologistisch Worden gekwalificeerd. Wat dit betreft 

is er een duidelijke discontinuiteit tussen de theoretische 

basis van het GEM en de als methodisch gepresenteerde uitwer

king daarvan. In de vierde paragraaf zal nog op deze proble

matiek worden teruggekomen. 

In de volgende paragraaf zullen een aantal pogingen worden be

handeld die omgekeerd,d.w.z. economistisch het gestelde pro

bleem proberen op te lessen door het natuurlijk milieu als een 

economisch geed te beschouwen en via deze aanname proberen de 

ecologische problematiek tot een (neo-klassiek) economisch 

probleem te reduceren. De eerste twee zijn gericht op het on

derbrengen van de problematiek in het ender kapita1istische 

verhoudingen dominante regulatiemechanisme, de markt, via op

neming van met externe ef fecten verbonden sociale kosten in de 

private kosten-baten afwegingen van de economische subjecten. 

Meer zijdelings zullen daarna ook de mogelijke oorzaken 

van het optreden van "externe effecten onder socialistische ver

houdingen, met als dominant regulatiemechanisme het plan, in de 

beschouwing worden betrokken. 

Hoewel de door Coddington, Hueting, Klaassen en Altvater ont

wikkelde concepten met als gemeenschappelijk vertrekpunt het 

divergentietheorema van Pigou in toenemende mate ruimte laten 

voor beslissende ecologische argumenten1 blijven alle vier in 

laatste instantie gefixeerd op het standpunt dat op enigerlei 

wijze in de prijs van een goed het nut tot uitdrukking zou 

moeten komen. Een dergelijke benaderingswijze, het meest gear

ticuleerd uitgewerkt door Altvater met behulp van cybernetische 

categorieen, is echter een te smalle basis om (be}grip op de 

milieuproblematiek te krijgen. 
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Een op drie benaderingswijzen berustende aanpak komt in de 

tweede paragraaf van dit boofdstuk aan bod: bet Geinte

greerd Milieu Model van Nijkamp en Opscboor die,gegeven bun 

kritiek op de "antropocentriscbe" benadering van de concepten 

uit de eerste paragraaf,een geheel zelfstandige plaats inrui

men voor respectievelijk economie, ecologie en planologie. 

Evenals Altvater funderen zij hun model op een systeembenade

ring die echter,in tegenstelling tot de benader:ltng bij deze 

laatste,gekenmerkt wordt door het ontbreken van enigerlei 

poging ook inhoudelijk bet verband tussen de drie onderscbei

den systemen aan te geven. Hun benadering blijft op dit punt 

ver bij die van Altvater achteri. Positief is te waarderen 

het op zeer formele wijze in de beschouwing betrekken van 

drie disciplines die door hun verschillende orientatie op 

respectievelijk ruilwaarde, natuur "op zich" en gebruikswaarde 

als bet ware dragers zijn van de m.b.t. de milieuproblematiek 

te onderkennen tegenstrijdigheden. 

Voor het openen van perspectieven om de ook door Nijkamp en 

Opschoor gesignaleerde compartimentering van wetenscbap en 

beleid te doorbreken is echter wel een inhoudelijk inzicht 

in drievoudigheid en verband tussen "natuur op zich", ge

bruikswaarde en ruilwaarde noodzakelijk. Een beknopte weergave 

van de oorspronkelijke inzichten van Marx op dit punt kan 

in de derde paragraaf niet ontbreken. Juist in de niet-identi

teit van het arbeidsproces en het stofwisselingsproces met 

de natuur ender de dominatie van een "natuurlijk" begrepen 

ruilverhouding ligt de oorzaak van het ontstaan van de milieu

problematiek en de spraakverwarring tussen de betrokken disci

plines. 

304 



Ook Hassenpflug heeft bier in zijn kritiek m.b.t. de neo-klas

sieke benadering op gewezen. Zijn studie was onder meer basis 

voor de in RSI verband gemaakte studie "Naar een maatschappe

lijke ecologie", die op zijn beurt basis was voor de in dit 

hoofdstuk te behandelen onderwerpen. 

Tenslotte kan, gewapend met deze instrumenten, een poging wor

den ondernomen de kritiek op bet GEM iets verder uit te werken. 

De vierde paragraaf van dit hoofdstuk is daarvoor gereserveerd. 
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1. Milieu en "externe effecten". 

De eerste pogingen het probleem van milieu en economie eens en 

vooral uit de weg te ruimen, waren erop gericht het natuurlijk 

milieu als economisch goed, dat in toenemende mate schaars 

wordt, op te vatten. Met dit schaars worden zouden de "functies" 

van het natuurlijk milieu onder het ken-object van de tradi

tionele economie komen te vallen: " de betrekkingen tussen rela

tief schaarse, alternatief bruikbare goederen en het geheel van 

behoeften waarvoor die goederen dienstig zijn". (21) 

Theoretisch en vooral practisch is dit een doodlopende weg ge

bleken. Een beknopte weergave van deze aanpak en de erop te 

formuleren kritiek mag in deze studie desondanks niet ontbre

ken, omdat er aanvankelijk een nauwe samenhang tussen deze metho

de,en die in het GEM gevolgd,heeft bestaan. Deze correspondentie 

is nog steeds naspeurbaar in de overeenkomsten in de gehruikte 

terminologie, terwijl overigens de "schaduwprijs" methode als 

oplossing voor de gestelde problemen van de hand wordt gewe-

zen. • De belangrijkste representant in Nederland, prac-

tisch en theoretisch, is de econoom Hueting. De door hem ont

wikkelde theorieen en methoden staan in het volgende deel van 

deze paragraaf ter discussie. 

Toen duidelijk werd dat,ondanks de grote inspanningen in deze 

richting ondernomen,het niet mogelijk bleek via het toekennen 

van een schaduwprijs "ongeprijsde schaarste" te integreren in 

het onder kapitalistische verhoudingen dominante regulatie

mechanisme, de markt, kwam het zoeken naar alternatieven op 

gang. In zekere zin kan de reeds genoemde publicatie "Milieu 
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en economie" als een eerste inventarisatie daarvan worden ge-

zien. 

Een van de daarin opgenomen concepten die ook in de naams

aanduiding verwijst naar het zoeken van eP.n alternatief voor 

het schaduw-concept, is het schadU"WprOject-concept waaraan 

volgens de promotors Klaassen en Botterweg, de opvatting ten 

grondslag ligt, dat bepaalde waarden niet kwantificeerbaar zijn. 

Desondanks blijft het volgens hen noodzakelijk bepaalde nega

tieve externe effecten in afwegingsprocessen t.a.v, uit te 

voeren projecten te verdisconteren. Een methode daartoe zou 

kunnen zijn eventuele schade aan het milieu niet in geld te 

compenseren, maar via een aan de milieuschade gelijkwaardige 

toevoeging aan het milieu. De kosten daarvan kunnen dan wel 

in een kosten-baten-analyse worden meegenomen. Kortom uitgangs

punt is de noodzaak van reproductie van het natuurlijk milieu 

een uitgangspunt dat ook in socialistische landen steeds meer 

ingang vindt, zij het dat de rekeneenheden waarin men de te 

maken kosten uitdrukt1 natuurlijk verschillen. 

Tenslotte wordt in deze paragraaf nog beknopt aandacht besteed 

aan het ve.rmijden van· "plan-externe" effecten aan de hand van 

een studie van Altvater over externe effecten en centrale plan

ning in een socialistische volkshuishouding. Enerzijds ver

ruimt Altvater het externe-effecten concept met behulp van de 

cybernetica en systeemtheorie om het ook op een planeconomie 

toe te kunnen passen, anderzijds maakt hij duidelijk dat het 

karakter van de optredende externe effecten nauw samenhangt 

met de specifieke dominantie-verhouding tussen markt en plan 

onder socialistische of kapitalistische maatschappelijke 

verhoudingen. 
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Als entree tot de weergave van deze pogingen, die gemeen hebben 

dat het neo-klassieke economisch standpunt bij geen van alle 

verlaten wordt, wordt geopend met een beknopte weergave van de 

door Coddington in zijn reeds meermalen genoemde artikel ont

vouwde ideen over de natuurwetmatige en waardewetmatige bepaald

he id van het productie- en consumptieproces. Enerzijds kunnen 

zijn ideeen duidelijk geplaatst worden in het kader van deze 

paragraaf door zijn expliciete verwijzing naar het divergentie~ 

theorema van Pigou als oplossing voor de door hem gesignaleerde 

problemen. Ook voor de drie andere consepten vormt dit theorema 

de welvaartstheoretische grondslag.(22}. Deze verwijzingen van 

Coddington waren voor anderen echter aanleiding te onderzoeken 

of in de marxistische geschiedeniswetenschap voldoende aanzet -

ten te vinden waren voor een meer rigoureuze oplossing van het 

gestelde probleem. Een beknopte weergave van de resultaten van 

dit onderzoek is in de derde paragraaf van dit hoofdstuk opgeno-

men. 

2!!~-~!_:!~2~2~!_!~~-~~-!~2!22!!:_~!i_£2~~!~2~2~~ 

De econoom Coddington stelt zich in een in 1970 gepubliceerd 

artikel met de titel "The economics of ecology", de vraag of 

de economische theorie met de ecologische zienswijze tot een 

vergelijk kan komen. "Of is de eerste onverbrekelijk verbonden 

met een denktraditie, die met de tweede in onmiddellijke tegen

spraak is?"(23). Bij Coddington vinden we een poging het maat

schappelijke stofwisselingsproces en het natuurlijk stofwisse

lingsproces als een via materiestromen bemiddeld geheel te 

denken. 
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Als middel om zijn gedachtengang toe te lichten gebruikt hij 

een zeer abstract model ontleend aan een schema dat in de 

neo-klassieke economie wordt gebruikt, maar waarin het milieu 

als nieuwe categorie wordt ingevoerd en waaruit terwille van 

de duidelijkheid de markt voor eindproducten en de markt voor 

productiefactoren zijn weggelaten. Materiele uitwisselingen 

tussen deze eenheden worden weergegeven met pijlen. Die 

"stromen" licht hij als volgt toe: (24) "Volgens de wet van 

het behoud van stof wordt, afgezien van kernreacties, stof 

niet geschapen of vernietigd. 

Productie en consumptie betekent slechts: het overbrengen van 

stofdeeltjes van de ene categorie naar de andere. Materie 

komt het economisch systeem binnen 

in de vorm van grondstof fen en 

verlaat het als afval. Als men 

kijkt naar de pijlen in mijn 

diagram uit een fysisch en niet 

uit een economisch oogpunt, kan 

men de kringloop van de materie 

zien: uit het milieu door de eco

nomie , terug naar het milieu. 

Volgens de conventionele denkwijze 

waarin alleen huishoudens en onder

nemingen betrokken zijn1 stellen de 

lijnen transacties voor: waarden die 

in beide richtingen gaan, worden 

figuur 29: 

kri.ngloqp van de ma:teri.e 

votgens Coddington. 

gelijk gerekend. Maar dat gaat niet op in een rekening en 

verantwoording, waarin ae·omqeving betrokken wordt. 
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De toevoer uit de omgeving kan uitgedrukt worden in waarde

eenheden - daar alles in de economie in waarden wordt uitge

drukt - maar de afvoer naar de omgeving moet uitgedrukt worden 

in natuurkundige eenheden, aangezien in het natuurlijk milieu 

de dingen met elkaar in verband staan volgens natuurwetten, 

niet volgens hun waarde"(laatste twee onderstrepingen van de 

schrijver). Met andere woorden ook hier breekt het bewustzijn 

door dat het maatschappelijk arbeids- en stofwisselingsproces 

tweezijdig bepaald is, enerzijds door natuurwetten en ander

zijds door waarde(wettenY. Voor een goed begrip van de trans

£ormaties en superposities die in deze kringloop optreden 

is het wel noodzakelijk een onderscheid te maken tussen ge

bruikswaarden en (ruil)waarden. Dit temeer omdat Coddington 

via een kritiek op Galbraith, Mishan, Keynes en Kapp, uitein

delijk voor de economische oplossing van het vraagstuk uit

komt bij het divergentietheorema van Pigou, dat als grondslag 

dient voor verschillende pogingen die sinds eind zestiger, 

begin zeventiger jaren zijn ondernomen om milieufuncties een 

(schaduw)prijs, c.q. een ruilwaarde te geven.(25). 

Ook de relatie die dqor hem wordt gelegd met de eigendomsver

houdingen, is verhelderend, waar hij constateert dater wat dit 

betreft een fundamentele asymetrie is tussen gerieven(commo

dities), c.q. gebruikswaarden en ongerieven (discommodities), 

negatieve gebruikswaarden. "Het hele begrip eigendomsrechten 

is geheel verschillend voor ongerieven en voor gerieven. 

Eigendomsrechten voor een gerief beschermen ~e eigenaar van het 

gerief, die gewoonlijk een pers.oon of een duidelijk te onder

kennen instituut is (zoals een firma). Eigendomsrechten van een 

ongerief moeten niet een enkele eigenaar beschermen, maar de 
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gemeenschap als geheel. n (26). 

Volgens Coddington geeft het geheel van de door hem ontwikkelde 

ideeen een denkraam waarbinnen de opvattingen van b.v. Mishan en 

Galbraith voorzover deze op milieuproblemen betrekking hebben, 

kunnen worden bediscussieerd. Zo kan de opvatting van Mishan 

dat "groei" een kortzichtig en misleidend doel van economische 

politiek is, in zijn schema als volgt worden weergegeven: . 
"De grove politiek van een toenemende OH (consumptie) is kort-

zichtig (en uiteindelijk waarschijnlijk zelfbedrog) omdat hij 

een overeenkomstige verhoging van MO en MH meebrengt: 

De botsing tussen OH (consumptie) en MH{welzijnsfactoren) be

rust, zoals door Galbraith beklemtoond wordt in "The afluant 

society", op de veronderstelling dat welzijnsfactoren veer een 

groot deel gegarandeerd of veilig gesteld worden door de pu

blieke opinie. Galbraith vat • -Lzijnsfactoren op als diensten 

bui ten bet handelsverkeer, d:i hr. t leven op een bepaalde plaats 

waarde geven, die die plaats be1 >0nbaar maken: schone luch~, 

rust, een fraaie omgeving."{27). 

Het geheel overziende pleit Coddington er tenslotte voor naast 

het begrip onderontwikkeling het begrip overontwikkeling te 

introduceren zoals reeds eerder in deze studie werd weergegeven. 

Van overontwikkeling is in zijn opvatting sprake waar 6f het 

niveau of de bijzondere samenstelling van de productie niet 

geschraagd kan worden door de beschikbare natuurlijke bronnen. 

Het complete neo~klassieke schema waaraan Coddington refereert 

en dat in elk handboek van de economie in deze of iets gewij

zigde vorm wordt gebruikt om economische transacties. tus.sen 

(consumptie) huishoudingen en (productie) onderneminge~ te 
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verhelderen,ziet er als volgt uit(28): 

aankoop van eren door konsumenten aanbod van goederen door de industrie 

$ ontvangsten der bedrijven $ 

PU BLIEK BEDRIJVEN 

$ i'nkomen van het publiek $ $ betelingen door bedrijven $ 

aanbod van faktoren door huishoudingen aankoop van faktordiensten door bedrijven 

figuur 30: neo-kiassiek eaonorrrisah sahema. volgens Nell. 

Dat de stromen binnen dit schema gelijk gerekend kunnen worden 

is het belangrijkste aangrijpingspunt van de marxistische en 

neo-ricardiaanse kritiek.Begrijpelijk omdat daardoor de onge

lijke distributieverhoudingen van de kapitalistische productie

wijze worden gecamoufleerd. In het bijzonder de opvatting dat 

de distributie, .::.q. verdeling op de "markt" voor productie

factoren, een ruil van equivalenten zou betreffen, waarbij 

winst en grondrente zouden moeten worden opgevat als beloning 

voor de "productiekracht" van grond en kapitaal is onhoudbaar. 

In deze opvatting wordt zowel van de technische als van de 

sociale productieverhoudingen geabstraheerd. Abstracties die 

een begrijpen van en ingrijpen in de oorzaken van de milieu~ 

problematiek in de weg staan. Het schema moet dan ook als volgt 

er uit zien, tenminste wanneer een zo _getrouw mogelijke model-
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matige weergave van het maatschappelijk arbeids- en stofwisse

lingsproces wordt nagestreefd.(29): 

MAATSCHAPPELIJKE 
KLASSEN 

INOUSTRIE 

figuur- 31: kZaeeiek "rna:.ron:.etiech" schema voZgene NeZZ. 

Daarbij moet W!:!l in de gaten gehouden warden dat dit schema ex

pliciet bedoeld is als een kritiek op het neo-klassieke schema. 

Daarmee kan tot op zekere hoogte verklaard warden waarom ook in 

dit, in feite neo-ricardiaanse,model de relatie met het milieu 

niet wordt gelegd. In de derde paragraaf van dit hoofdstuk zal 

warden onderzocht welke aanvullingen hier volgens de marxisti

sche kritiek noodzakelijk zijn. In deze paragraaf wordt verder 

de neo-klassieke lijn gevolgd.(30). 
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Zowel in het GEM als bij Hueting staat het begrip milieufunc

ties, c.q. het verlies aan milieufuncties centraal. In het GEM 

wordt onder de functie van het natuurlijk milieu voor de samen

leving verstaan: "De mogelijkheid tot het bevredigen van be

hoeften, voorzover die voortvloeit uit de eigenschappen van 

het natuurlijk milieu.(31). Ook Hueting noemt de gebruiksmoge

lijkheden, die het milieu voor de mens heeft functies en sig

naleert een gedeeltelijke overeenkomst met de in de economie 

gehanteerde begrippen nuttigheid, de eigenschap van een geed 

te worden begeerd, en objectieve gebruikswaarde, het vermogen 

van een geed om een objectief resultaat tot stand te brengen 

of dat resultaat nu door mensen wordt begeerd of niet. 

(De uiteindelijk opgeroepen behoeftenbevrediging wordt "nut" 

genoemd). In feite omvat het functiebegrip bij Hueting 

zowel de nuttigheid, c.q. subjectieve gebruikswaarde, als de 

objectieve gebruikswaarde van de natuur. Voorzover het na

tuurlijk milieu een subjectieve gebruikswaarde bezit, d.w.z. 

door de mensen onderkende gebruikswaarde, kan volgens Huetina 

worden uitgegaan van hun behoeften. "Dit biedt een antropocen

trisch uitgangspunt voor de kwantificering van de waarde. Wan

neer de intensiteit van deze behoeften uit de markt of uit 

marktgedrag valt af te leiden,kunnen langs deze weg schaduw

prijzen van de milieufuncties worden berekend."(32). 

Eerder had Hueting reeds geconstateerd dat de gebruiksmogelijk

. heden van het natuurlijk milieu, bij hem beperkt tot water 

bodem, lucht,in toenemende mate tekort schieten om te voorzien 

in de bestaande behoeften. 
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Daarin kan het bekende grondpatroon uit de relatie tussen de 

mens en de goederen worden herkend: "goederen zijn veelal 

schaars, zij hebben een uiteenlopende betekenis voor de mens, 

naarmate de beschikbare hoeveelheid kleiner is stijgt het 

grensnut".(33). M.a.w. zowel theoretisch als methodisch kan 

niets een opneming van de milieuproblematiek in de "typische 

procedure die de economie sinds 1870 volgt" in de weg staan. 

Hueting wijst er wel op dat bepaalde functieverliezen door 

beschadiging van het milieu in de toekomst een verminderde 

behoeftenbevrediging tot gevolg kunnen hebben. De betekenis 

van deze verliezen zijn thans niet of (nog) niet bekend,zodat 

hier ook een onmiddelijke relatie tussen natuurlijk milieu 

en behoeften kan bestaan en deze niet kan doorwerken in de 

"waardeschattingen" van de mensen. De waarde van milieufuncties 

kan dus niet alleen op "nuttigheid", c.q. de feitelijk gevoelde 

behoeften worden gebaseerd. Ook de objectieve gebruikswaarde 

van het natuurlijk milieu zal in de kwantificering moeten wor

den betrokken. Ook het GEM gaat van een beschrijving van de 

functies van het natuurlijk milieu in relatie tot behoeften in 

de samenleving uit, maar wijst nadrukkelijk een economische 

kosten baten analyse als afwegingskader van de hand.(34). 

"'rn het GEM wordt ervan uitgegaan dat de "waardering", c.q. de 

afweging van (ruimtelijke) alternatieven plaats vindt op grond 

van normen die van politieke aard zijn, d.w •. z. die worden afge

leid van bepaalde maatschappelijke doelstellingen."(35). 

Een onderscheid tussen subjectieve en objectieve gebruikswaar

de wordt in het GEM n!et expliciet gemaakt. Wel verwijst de 

discussie over nuttigheid en "ethische motieven" en het onder

scheid tussen de functiegroepen impliciet in dezelfde richting. 
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Hueting definieert milieuverslechtering als functieverlies. 

Dit functieverlies wordt volgens hem veroorzaakt door het toe

nemende beslag dat op milieufuncties wordt gelegd en dat er 

toe leidt dat er steeds meer concurrentie ontstaat tussen. het 

vervullen van de ene en de andere functie. 

Hij onderscheidt daarbij drie vormen van concurrentie: 

- Wanneer de hoeveelheid van een milieucomponent te gering is 

voor het gebruik, c.q. het voorgenomen gebruik daarvan, is 

er sprake van kwantitatieve concurrentie van functies. 

- Wanneer de ruimte te kort schiet voor het gebruik, c.q. het 

voorgenomen gebruik van de funktie is er sprake van ruimte

lijke concurrentie van functies. 

- Wanneer als gevolg van het gebruik van de "opvangfunctie" 

van het natuurlijk milieu een milieucomponent minder ge

schikt wordt voor andere gebruiksmogelijkheden is er sprake 

van kwalitatieve concurrentie van functies. 

Schematisch ziet het concurrerend gebruik van functies voor 

bodem, water, en lucht er als volgt uit: 

functies 

stort-
plaats 
van 
afval 

kwantitatieve en 
ruimtelijke con -
currentie 

stortplaats k walitatieve concurrentie van afval 

figuUP 32: aonaur:re:r>end gebruik van 1funeties volgens Hueting. 
(bodem). 
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Ill 

.!:! .... 
u 
c: 
:s - water als 

stortplaats 
van afval 

functies 

kwantitatieve 
concurrentie 

kwalitatieve concurrentie 

figuur- 33: aonau':t":t'erend. gebruik van water- naar- funaties votgens 
Hueting. 

Hoewel het GEM ook een ruimere strekking kan worden toe~edacht, 

gelet op de ?pmerkingen over het inpasbaar zijn van de milieu

effect rapportage, ligt het meest directe verband met deze 

benaderingswijze in de ruimtelijke concurrentie van functies. 

Ook het instrumentarium is daarop gericht.(37). 

.!! .... 
u 
c: 
:I -

lucht als medium 
om afval in te 
brengen 

functies 

kwalitatieve 
concurrentie 

figuur- 34: aonauPPer-end gebPUik van tuaht naar funaties vo'lgene 

Hueting. 
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opsomming van agentia 

figuur 35: gevaZZen van funatieverZies voZgens Hueting. 

Bij kwalitatieve concurrentie is er niet sprake van een direc

te confrontatie van functies, waardoor functieverlies optreedt, 

maar van een indirecte via een agens, dat op zijn beurt weer 

een veroorzaker heeft. Wanneer alle gevallen van functiebein

vloeding moeten warden geclassif iceerd met agens en veroorza

ke~ dan levert dat een kubus waarin elk blokje een denkbaar 

geval van functieverlies voorstelt. (zie figuur). Om deze ver

houding is het Hueting uiteindeliik begonnen. Het saa~ er om 

de eliminatiekosten c.~. com~ensatiekosten of schadekosten 

berekend via een schaduwmarkt aan de veroorzakers door·te be

rekenen. (De vervuiler betaalt). (38). 

De schaduwprijsberekening verloopt, zeer beknopt, als volgt: 

De markteconomie. 

In een markteconomie maken consumenten door het kopen van goe

deren duidelijk wat ze willen en wat ze niet willen. Hierdoor 
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geven ze de producenten een aanwijzing voor wat zij wel of 

niet moeten produceren. Het initiatief ligt bij de consument, 

die onafhankelijk is. De vraag van de consument komt tot uit

drukking in de prijs, waarvan de hoogte wordt bepaald door de 

relatieve schaarste van het desbetreffende goed. Is de prijs 

van dat goed ten opzichte van de kosten van productie door een 

grote vraag en relatieve schaarste hoog, (hoeveelheid A) dan 

zullen producenten de productiemiddelen zodanig alloceren 

(richting geven), dat het eerste beperkte aanbod(A) zal stijgen 

tot B, de prijs zal dalen en de overwinsten zullen verdwijnen, 

(de totale winst stijgt echter tot evenwichtsprijs OP is be

reikt, zoals in onderstaande figuur weergegeven.(39) 

p 

fll .,., 
·rl 
1-1 

°' 

Collectief consu
men ten-gedrag, 
(vraagfunctie) 

A B 

Collectief produ
cen ten-gedr ag, 
{aanbodfunctie) 

hoeveelheid goederen 

figuu1' 36: de k'lassieke markteaonomie. 

De belangrijkste veronderstellingen, die achter deze redenering 

liggen zijn de volgende: 

- de consument is volledig geinformeerd over welke producten op 

de markt verschijnen, terwijl de producent precies op de hoog-
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te is van veranderingen die door middel van het prijs-mecha

nisme op de markt plaatsvinden. 

de eindproducten moeten voldoende homogeen zijn, zodat ver

gelijking van hetzelfde product· , afkomstig van verschillende 

ondernemingen, mogelijk is. Bovendien dienen ook de produc

tiemiddelen ongespecialiseerd van aard te zijn en in voldoen

de mate verkrijgbaar op de vrije markt. 

- de producenten moeten direkt kunnen reageren op de marktprijs. 

Het in productiemiddelen als arbeid, gebouwen, machines en 

grondstoffen geinvesteerde kapitaal moet in hoge mate flexi

bel zijn, omdat het noodzakelijk is, dat bij onrendabel ge

bleken investeringen dat kapitaal snel in een andere richting 

kan warden aangewend. 

- er moeten voldoende producenten en konsumenten zijn, die ie

der afzonderlijk geen enkele invloed moeten kunnen uitoefe

nen op de marktprijs. 

De schaduw-markteconomie. 

De neo-klassieke economische theorie waaraan Hueting refereert, 

gaat ervan uit dat onder de hiervoor genoemde restricties, de 

markt het beste allocatiemechanisme voor economische beslis

singen is. V±a de markt proberen de subjecten hun nut of winst 

te maximaliseren en dit streven zou dan min of meer automatisch 

tevens tot een maatschappelijk optimum leiden. In de praktijk 

werd steeds duidelijker dat ten eerste zelden aan deze restric

ties wordt voldaan, en dat er ten tweede weliswaar sprake is 

van een enorme toename van de groei van het productief·vermogen 

van de maatschappij en een stijging van de individuele welvaart 

maar ook van een enorme toename van de negatieve maatschap-

320 



pelijke gevolgen van de productie. 

In een subdiscipline wordt dit uiteenwijken van privaat en 

maatschappelijk optimum bestudeerd,: de theorie van de externe 

effecten. Ook milieuverontreiniging, c.q. functieverliezen, 

kunnen als zodanig met enige restricties worden beschouwd. 

De maatschappelijke kosten die hiermee samenhangen,moeten via 

de toerekening van schaduwprijzen in de private kosten baten 

analyses worden opgenomen waardoor de identiteit van privaat en 

maatschappelijk optimum zou zijn hersteld. (40). 

Evenals op de "natuurlijke" markt is er op de door Hueting ge

construeerde schaduwmarkt sprake van een vraagfunctie en een 

aanbodfunctie. Een bepaalde mate van functieverlies kan of 

worden geelimineerd of worden gecompenseerd of de geleden scha

de kan warden vergoed. 

- Eliminatie wordt door Hueting gedefinieerd als het wegnemen 

van de agens bij de bron, waardoor de functie geheel of ge

deeltelijk wordt hersteld, Dit leidt tot een toenemend aanbod 

van milieufuncties tegen oplopende kosten: de E-curve in on

derstaande grafiek. 

- Compensatie heeft betrekking op het treffen van alternatieve 

voorzieningen als geheJe nf gedeeltelijke vervanging van de 

aangetaste functie. Financiele schade betreft de achteruit

gang van de inkomens- of vermogenspositie van particuliere 

huishoudingen,bedrijven of de overheid als gevolg van functie

verliezen. Zowel financiele schade als compensatie worden 

door Hueting opgevat als uit {schaduw)markt te herleiden 

vraag naar een bepaalde functie. 
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Bij toenemende beschikbaarheid van milieufuncties, c.q. bij 

afnemende functieverliezen, daalt de vraag naar compensatie 

en schadevergoeding en de daarop betrekking hebbende kosten: 

de C+S-curve in de onderstaande grafiek. 

Door soromatie van beide curven ontstaat de T-curve. Over het 

algemeen zal deze kromme een u-vorm hebben. Het minimum geeft 

het optimum aan zuivering tegen zo laag mogelijke maatschappe

lijke kosten aan • 
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Via een marginale analyse kan vervolgens de schaduwprijs worden 

gevonden: de marginale eliminatiekosten bij optimaal functie

herstel. Mathematisch komt dit tot uitdrukking door van de be

treffende curves de afgeleide te nemen (41). 

Zoals eerder vermeld is Hueting van mening dat niet alle voor

keuren van de subjecten via de C+S-curve tot uitdrukking ge

bracht worden. Voorzover subjecten daar bovenuit bedragen voor 

meer milieufuncties zouden willen uitgeven
1

indien er voor die 

functies een markt bestond1 moet op de c+s curve een X-curve 

worden gesuperponeerd. Via kosten-effectiviteit-analyses moet 

in de meeste gevallen de staat het verloop van deze curve 

bepalen. Hetzelfde geldt voor de objectieve gebruikswaarde van 

bepaalde milieucomponenten, die de grondslag vormt voor een 

y-curve. Hueting evenals b.v. Opschoor koppelt deze objectieve 

gebruikswaarden aan het'begrip "merit goods", goederen waarvan 

de staat het gebruik om bepaalde redenen wenst te stimuleren. 

Deze twee correcties zijn uitgebeeld in de navolgende afbeel

dingen. (42). 

mate van zuiverlleld ( c.q. beschlkbaarheld 
van de fUnctie > 

mate van zuiverheid {c.q. beschikbaarheicl 
van de functie) 

figuur 38: sahaduLJprijs van miUeufunaties met verdisaontering 
alle behoeften van de subjeaten en sahaduLJprijs van vitale 
milieufunaties als merit good voZgens Hueting(resp.Z.en r.) 323 



Een van de punten van kritiek op de methode Hueting heeft be

trekk.ing op het uitgangspunt dat een bepaalde mate van functie

verlies, welke uit de schaduwprijs kan worden afgeleid, ~ 

nomisch optimaal is. Hueting wijst er op dat in zijn benade

ring alleen die facetten van de beinvloeding van het mi'lieu 

tot uiting komen die door de mens als nadelig wol!.'den onderkend, 

met inbegrip van de effecten waarvan wordt verwacht dat ze in 

de toekomst nadelig zullen werken.(vlg. C+S-curve en x- en Y

curve). (43). Daarbij kwalificeert hij deze benaderingswijze 

als antropocentrisch en geeft tevens aan dat z.i. hierin een 

belangrijk verschil tussen de economische en de ecologische 

benaderingswijze is te onderkennen, waar'in de ecologie milieu

veranderingen in principe worden bestudeerd onafhankelijk van 

het gewicht dat de mens eraan toekent.(44). Nu kan de milieu

aantasting zo ver zijn voortgeschreden dat verdere aantasting 

niet alleen de kwaliteit van het menselijk bestaan vermindert, 

maar zelfs de continuiteit van het menselijk leven in gevaar 

komt. In het GEM worden behoeften die deze c6ntinuiteit betref

fen, in tegenstelling tot die welke de kwaliteit betreffen,als 

fundamentele behoeften opgevat.(45). M.a.w. er is sprake van 

een ecologische °.n~er~rens van de behoefte aan milieufuncties 

waarbeneden economische optimalisatie niet toelaatbaar mag war

den geacht. Het bestaan van een dergelijke "ecolo9ische ittlpe

ratief" maakt de reproductie van het natuurlijk milieu c.q. 

het voorkomen van verdere aantasting tot een conditio sine qua 

non. 
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Het uitgangspunt van het schaduwprojectconcept is dat de aan

tasting van het natuurlijk milieu in Nederland reeds zover is 

voortgeschreden dat iedere verdere aantasting moet worden voor

komen of in natura (!) gecompenseerd.(46) .De kosten van deze 

compensatie in natura, c.q. de kosten van aanleg van een stuk 

milieu van vergelijkbare kwaliteit als wat dreigt verloren te 

gaan, moeten in een kosten-baten analyse bij elke projecteva

luatie worden opgenomen. In feite pleiten Klaassen en Botter

weg ervoor de categorie financiele schade uit het systeem Hue

ting te verwijderen en nog slechts compensatie en eliminatie 

in de beschouwing te betrekken. (Bij Hueting staat financiele 

schade voor geldelijke compensatie).Daarnaast zijn er nog een 

aantal verschillen aan te wijzen die er mee samenhangen dat het 

schaduwprojectconcept vooral toepasbaar is waar natuurgebieden 

in gevaar zijn. Dat wil zeggen in gevallen waar er sprake is 

van "concurrerende functies" bij het gebruik van de bodem en 

daarbinnen vooral van·"ruimtelijke concurrentie". De uitwer

king van de methode Hueting heeft (tot 1974) vooral betrek

king op "concurrentie van functies" in water en lucht en daar

binnen vooral op "kwalitatieve concurrentie".(47). 

Deze verschillen verklaren in hoge mate de overeenkomsten w.b. 

de vraag-curven en het verschil in de aanbod-curve (bij Hueting 

Eliminatie curve) in beide benaderingen. De kosten van meer 

eliminatie nemen toe naarmate de gevraagde zuiverheid toeneemt, 

de aanbod-curve bij Klaassen en Botterweg is gebaseerd op de 

aanname dat het mogelijk is om natuur te "produceren" tegen 

eenheidskosten Wl (zie figuur hieronder). De vraag-curven I en 

II zijn respectievelijk te vergelijken met de C+S en de c+s+x

curve bij Hueting. 
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gemlddelde waarde 
per .,eenheld" natuur 

figuur 
ho h1 h2 

J9: "vraa.g" en "aanbod" 
Botterrweg. 

h n horver\htid natuur 

van natuur voZgens Kcaassen en 

"In deze fiquur wordt de"hoeveelheid" natuur welke beschikbaar 

is, afgezet op de horizontale as en de waarde per "eenheid" 

ervan, Welke overigens onbekend is, op de vertikale as. De da

lende curve geeft de "vraag'' naar natuur weer. Aangenomen is 

dat de natuur eens zo overvloedig is geweest, dat de gemiddelde 

waarde van een "eenheid" ervan voor de mens maar zeer gering 

was.(Wnl· Beel lang is deze waarde steeds ongeveer gelijk 

geweest, totdat de hoeveelheid natuur door ontbossing en ont

ginning e.d. zodanig was afgenomen dat de gemiddelde waarde 

ervan begon te stijgen. Zou deze ontwikkeling zich verder door

zetten, dan komt er een moment waarop de hoeveelheid natuur 

zo gering is (h) dat de waarde ervan zeer hoog wordt.(W ). 
·O O 

Bi1 verdere afname van de natuur zal de waarde ervan in bet 

g~nsgeval oneindig hoog warden. 
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Het is duidelijk dat in dit laatste stadium een geldelijke 

compensatie van milieunadelen, verbonden aan een bepaald pro

ject niet meer mogelijk is. Ieder project dat'_milieuschade 

met zich mee brengt, wordt maatschappelijk onrendabel.(onder

streping van de schijver). Zo tekenen Klaassen en Botterweg 

aan bij deze figuur. 

Bij deze uiteenzetting is het belangrijk te benadrukken, dat 

deze figuur bij Klaassen en Botterweg slechts een illustra

tieve en geen empirische functie heeft zoals bij Hueting. In 

verband daarmee wordt hier niet verder ingegaan op de juist

heid van deze weergave.(48). 

In Nederland bevinden we ons volgens de auteurs op een punt in 

de vraag-curve I dat correspondeert met de hoeveelheid natuur 

h 1 : de schaarste is reeds zo groot dat de waarde van de natuur 

tendentieel naar oneindig loopt. Links van punt h 1 respectie

velijk h2 bij toenemende "vraag" (curve II) is de verdere aan

tasting van de natuur "zinloos", omdat dan de verloren gegane 

waarde groter is dan de kosten noodzakelijk voor reproductie. 

Bij daling van de kosten voor milieubouw door toenemende kennis 

en efficiency daalt de horizontale curve. Bij het schaduwpro

ject-concept wordt er dus van uitgegaan dat het snijpunt van 

_de vraag en aanbod-curves is bereikt of overschreden; elke 

dreigende aantasting moet worden voorkomen of in natura worden 

gecompenseerd. Bij deze aanname is het ~ langer noodzakelijk 

de waarde 'fan de natuur te kennen terwijl _de kosten 'fan compen

satie toch in een kosten~baten analyse kunnen wo!den opgenomen. 

Bij de verdere uitwerking van hun projectgedachte komen Klaas

sen en Botterweg met de hier weergegeven benadering in de knoop. 
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Zij laten achtereenvolgens geluidshinder, luchtverontreiniging, 

waterverontreiniging, bodemverontreiniging, visuele verontreini

ging en het verloren gaan van natuurgebieden de revue passeren 

en concluderen daarbij dat bij alle vervuilingscategorieen ge

dacht moet worden aan schaduwprojecten met een vertnijdend, 

c.q. eliminerend, karakter alleen in het laatste qeval kan 

sprake zijn van schaduwprojecten met een vervangend c.q~ com

penserend karakter, In een aantal gevallen echter kan een na

tuurgebied zo zeldzaam zijn, dat in feite sprake is van onver

vangbaarheid • In dat geval moet ook hier aan vertnijding van 

aantasting boven vervanging de voorkeur worden gegeven. Overi

gens zijn Klaassen en Botterweg van mening dat dit ook meer in 

het algemeen moet worden nagestreefd.(49), 

Als vermijden noch vervangen mogelijk is,dan moet binnen het 

raam van een democratische besluitvormingsprocedure worden 

beslist of het project desondanks tocb kan worden uitgevoerd. 

M.a.w. ook hier komt de fOlitiek pas aan bod wanneer de kos

ten-baten analyse na restauratie via bet schaduwproject-concept 

uiteindelijk toch faalt. Hebben de ecologen bij de 

methode Hueting "inspraak" bij de kosten-baten analyse, dan 

bebben :r.e bij de methode Klaassen-Botterweg "ins~raakmetrecht 

van veto", zij geven immers de grenzen , de "ecologiscbe im

peratief", aan. 

Wat dit laatste betreft is een verwijzing naar de gang van za

ken in socialistische landen op zijn plaats, waar steeds 

me er erkend wordt dat met toenemende belasting kwantitatief 

en/of kwalitatief bet regeneratievermogen van de natuur wordt 

overschreden, waardoor de productiviteit en effectiviteit van 

de maatschappelijke arbeid daalt en waardoor het leven en de 
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gezondheid van de mensen en van het leven in het algemeen op 

aarde in gevaar worden gebracht. Daarom moet een toenemend 

deel van de maatschappelijk beschikbare arbeid ingezet worden 

voor de reproductie van het natuurlijk milieu. De eisen waar

aan deze reproductie van het natuurlijk milieu moet voldoen 

kunnen van de natuurlijke en van de maatschappelijke zijde wor

den benaderd. In het eerste geval moeten vooral de ecologen 

aangeven welke grenswaarden in de verhouding productie-natuur

lijk milieu moeten worden aangehouden, in het tweede geval gaat 

het erom te onderzoeken in hoeverre de maatschappelijke vorm

bepaaldheid van het stofwisselingsproces en arbeidsproces de 

oorzaak van milieuvernietiging is.(50). In dP.ze studie worden 

deze probleemvelden toegedacht aan de maatschappelijke ecolo

gie en maatschappelijke economie, die verderop nog uitgebrei

der ter sprake zullen komen. Hier ging het er slechts om, om 

aan te geven dat het bewustzijn van grensoverschrijding en de 

noodzaak tot reproductie van het natuurlijk milieu ook in so

cialistische landen bestaat. (51). 

~~!_9~-E~2!~2~~-!~!-~~!~!2~~~~!~2-~~~-~~!_:~~!~~~~-~EE~~: 

!~~:-~~~~~E!_e!i_~!!~~!~~~ 

De pogingen van Altvater om het pigoviaanse externe effecten 

concept zodanig uit te breiden,dat het ook toepasbaar zou zijn 

op het voork6men van (plan)externe effecten in socialistische 

economieen, zijn om meer dan een reden belangrijk in verband 

met de beoordeling van het GEM.(52). 

In de eerste plaats berust Altvaters poging op het opvatten 

van een volkshuishouding als een materieel en informationeel 

systeem, d.w.z. de relaties tussen de economische sUbjecten 
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en hun economische activiteiten kunnen op twee manieren be

schreven worden, materieel en informationeel.(53). 

Het materiele en het informationele systeem verhouden zich 

tot elkaar als een gestuurd systeem en een besturingssysteem. 

D.w.z. door het gebruik van cybernetische categorieen is van 

de tot nu toe behandelde concepten in dit geval de analogie 

met de in de ecologie gehuldigde opvattingen compleet. (eco

energetica en eco-informatica).(54). 

Deze benaderingswijze van het economisch systeem zou expliciet 

de basis kunnen zijn voor een studie van de relatie tussen het 

ecologisch besturingssysteem, c.q. regulatiesysteem, en het 

economisch regulatiesysteem, waarbij deze studie op zijn beurt 

de relatie tussen het regulatiemechanisme van het natuurlijk 

milieu en dat van de samenleving in het algemeen, zoals in het 

GEM onderscheiden, zou kunnen verhelderen. 

Door zijn gefixeerdheid op het pigoviaanse externe effecten 

concept wordt ook door de econoom Altvater een dergelijke stu

die niet ondernomen. (55). 

In de tweede plaats berust de aanpassing van Altvater van het 

divergentietheorema van Pigou op de opvatting dat binnen het 

economisch systeem subsystemen, c.q. elementen zijn te onder

scheiden,zoals ondernemingen, huishoudens, planningsinstanties, 

de staat etc. en dat het de taak van het "informatiesysteem", 

c.q. "Leitungsmechanismus" is,de betrekkingen tussen het eco

nomisch systeem in zijn geheel en de verschillende subsystemen 

te reguleren. 
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Door nu vervolgens de divergentie tussen privaat-netto·product 

en sociaal-netto product niet langer te verbinden met de diver

gentie tussen "Privatwirtschaft" en "Volkst.tirtschaft" maar ook 

met de divergentie tussen micro~economische en macro-economische 

rationaliteit, zou volgens Altvater het externe-effecten-concept 

qua toepassingsgebied niet langer exclusief gebonden zijn aan 

een volkshuishouding met "ondernemingsgewijze productie".(56). 

In de derde plaats kunnen ook de verbanden die hij aangeeft tus

sen "economisch systeem", "ecologisch systeem" en "sociaal sys

teem" als een specificatie van de WERON-systemen worden gezien. 

De door hem gegeven schets berustte tot hier op de aanname van 

het economisch systeem als overkoepelend systeem, waarbij on

dernemingen en huishoudens etc. de systeemelementen voorstellen. 

Volgens Altvater meet het economisch systeem op zijn beurt war

den opgevat als een subsysteem van een ander overkoepelend 

syste~m "Natuur en samenlevimt'. "De economie is een deelaspect 

van de maatschappij en in haar manier van functioneren onder

geschikt aan natuurlijke voorwaarden in de breedste zin".(57) 

Volgens Altvater zijn mede op grand van in de literatuur vaak 

aangegeven externe ef fecten drie media te onderscheiden via 

welke externe effecten invloed uitoefenen op derden of op de 

maatscha~pij in zijn geheel: 

- Natuurlijke hulpbronnen; 

- Potentieel van arbeidskrachten; 

- Randvoorwaarden van de economische activiteiten. 

De door hem opgenomen lijst,die overigens niet de pretentie 

heeft een volledig overzicht te geven,ziet er als volgt uit: 

(58). 
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Nr. Voorbeeld Auteur . Medium ---------------------------------------------------------------
1. 

2. 

3. 

4. 

s. 

6. 

7. 

a. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 
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Luchtverontreiniging 

Waterverontreiniging 

Plundering en vernieti

ging van de fauna. 

Voortijdige uitputting 

van energiebronnen, 

Aantasting van de mensen, 

Kapp 

Engels 

idem 

Kapp 

Kapp 

Kapp 

Engels 

natuurlijke 

hulpbronnen 

idem 

idem 

idem 

Geluidshinder Kapp 

potentieel van 

arbeidskrachten 

idem 

Kwalificatie van de arbeids Marshall idem 

kracht, die alle producten 

ten goede komt. 

Private parken, die de at

mosfeer verbeteren. 

Herbebossing 

Wetenschap en research 

Infrastructuur 

Relatie fruitteler-imker 

Reparatievoorzieningen 

die door een industrie 

collectief benut worden. 

Productieverhoging en da

ling van de factorprijzen 

voor alle verbruikers van 

desbetreffende factoren. 

Bohm 

Pigou natuurlijke 

hulpbronnen 

Pigou idem 

Pigou randvoorwaarden 

Jochimsen randvoorwaarden, 

Meade 

Marshall 

Marshall 

natuurlijke hulp

bronnen, potentieel 

van arbeidskrachten. 

randvoorwaarden 

idem 

idem 



Externe effecten tussen economische subjecten kunnen slechts 

ontstaan waar deze op hetzelfde potentieel aan natuurlijke 

hl';lpbronnen of arbeidskrachten aanspraak maken, respectievelijk 

waar aan de economische activiteit van de economische subjec

ten dezelfde randvoorwaarden ten grondslag liggen. In een sche

ma kan deze samenhanq als volqt worden.w~ergegeven:(59) 

#I arbeidskrachten 1~ 
econ. subject ~1 natuurl.hulpbronnenl~ econ. subject 

.1. ~1 randvoorwaarden IH ___ 2_. -----; 

figuur 40: media voor e:cteme effecten bij Altvater. 
Op grond van deze relaties kan ook een schets gegeven warden 

van de wisselwerking tussen "Oekonomie, Natur, Gesellschaft". 

De afzonderlijke blokken in het schema moeten daarbij niet als 

stationaire maar als veranderde entiteiten worden opgevat. 

Zijn toelichting op het schema levert belangrijke aanknopings

punten voor bet verhelderen van de relatie van b.v. bet eco

logiscb, economisch en sociaal systeem in het WERON respec

tievelijk voor het verband tussen natuurlijk milieu, activi

teiten en behoeften in het GEM.(60). 

r- - - - -- - - - ..... -_-_-_-_-_----1--------
l I consumptie I ; ___ --t 

J complex 4 natuurl. I productie I~ arbeids f- complex 

) 
natuur hulpbr. · I krachten bevolking 

1nevenproduct 1-----t 
I vd. productie I 

externe eff. 

L _ - - - -- - - _ ...... __ -_-::.-_-_--..... -------------
\figuur 41: verhouding samenteving/natuurZijk rnltieu votgens 

AZtvater. 
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In het schema brengt Altvater zijn opvatting tot uitdrukking 

dat het "complex natuur" de voor de economie noodzakelijke 

natuurlijke hulpbronnen determineert zoals het "complex bevol

king" het potentieel aan arbeidskrachten determineert. Natuur

lijke hulpbronnen en arbeidskrachten gaan op in de productie

sector die als doelstelling de levering van goederen en diens

ten voor de consumptie heeft. In het kader van zijn studie 

over externe e~fecten is het blok nevenproducten van de pro

ductie het belangrijkste. Deze nevenproducten, c.q. neveneffec

ten, beinvloeden het "complex natuur" en het "complex bevolking" 

en werken daardoor indirect op de productie terug. Zoals duide

lijk gemaakt in het voorafgaande schema vormen het potentieel 

aan natuurlijke hulpbronnen en arbeidskrachten media voor de 

transfer (Altvater schrijft zelf transformation) van externe 

effecten van de ene productiesector naar de andere. Volgens 

Altvater betreffen de categorieen productie, consumptie en 

nevenproducten het eigenlijke domein van de economie; de qe

trokken en onderbroken li~nen in het schema 2even echter aan 

dat de economie zowel door het "sx;stem der Natur" als door 

het "System der Gesellschaft" mede bel(aald wor~t~ Slechts 

wanneer deze wisselwerkingen die het 2eborneerde economische 

domein overstij<Jen,mede in de beschouwing warden betrokken kan 

volgens Altvater·het probleem van de externe·effecten·worden 

begrepen. (61). 

Het belangrijkste punt van kritiek dat tegen deze benadering 

kan warden ingebracht is het tegenover elkaar stellen van na

tuur en samenleving zoals dat ook in het GEM gebeurt,terwijl 

het in feite gaat om een bemiddeling door productieve activi

tei t van de maatschappelijk bemiddelde menselijke en buiten

menselijke natuur.(62). 
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Op het al dan niet maatschappelijk bemiddelde karakter van de 

natuur in historisch perspectief werd reeds uitgebreid in het 

vorige hoofdstuk ingegaan.(63). 

Evenals andere economische activiteiten kan bij externe effecten 

volgens Altvater een materiele en een informationele zijde wor

den onderscheiden. D.w.z. het gaat bij externe effecten steeds 

om materiele effecten binnen het bestuurde systeem en om infor

mationele effecten binnen het besturingssysteem, d.w.z. het 

formele regulatie-mechanisme markt en/of plan.(64). 

Het divergentietheorema van Pigou kan volgens Altvater schema

tisch als volgt worden weergegeven(65): 
figuur 42: diver>gentie tussen p!'ivaat en soaiaaZ nettoproduat 

voZgens Altvater. 
sociaal 
nettoproduct 

external 
economies 

privaat 
nettoproduct 

sociaal 
nettoproduct 

external 
diseconomies 

----------------------------------------------------------------
Dat wil zeggen:is het maatschappelijk (marginaal) nettoproduct 

groter dan het gesommeerde privaat(marginaal} nettoproduct dan 

is er sprake van "external economies"r is het kleiner dan is er 

sprake van "external diseconomies". M.a.w. de prijs van de pro

ducten die verschillende ondernemingen produceren is geen af spiE 

geling van de maatschappelijke productiekosten1 en kan derhalve 

geen waarborg zijn voor een optimale allocatie van productiefac-
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Er is met andere woorden bij dominantie van het prijsmechanisme 

sprake van informatie-imperfectie t.a.v. de met de productie van 

betreffende producten verbonden kosten; niet alle kosten zijn 

in de prijs van de producten verdisconteerd.(66). 

Altvater licht deze verhouding toe met de volgende schets (67): 

Private (micro-economische) en maatschappelijke (macro-econo

mische) kosten van een productie. 

F 
'!-------- - - - - - -----~-

D E 
~----- ~-----

A B c 

Veroorzaker Ontvanger Transfer 
lfiguur 4J: private en maatsohappelijke kosten van een 

produotie volgens Altvater. 
De totale kosten in een volkshuishouding voor de productie van 

een bepaalde output zijn macro-economische kosten (A) • Wanneer 

deze in grootte gelijk zijn aan de micro-economische kosten(B), 

dan is er geen sprake van externe effecten. (Zie vorige figuur). 

Daarbij kunnen (A) en (B) klaarblijkelijk slechts op een onder

neming betrekking hebben, omdat op macroniveau per saldo (A) en 

(B) overeenstemmen, d.w.z. het bestaan van externe effecten ver

oorzaakt "transferbedingte Zusatzkosten" (F) .(68). 

De micro-economische, in het rekensysteem opgenomen, kosten (B) 

warden als productprijs via de markt doorgegeven(C). Het kosten

bestanddeel (D) wordt niet in de verrekening opgenomen en wordt 

buiten de markt om getransferreerd. 
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(D) en (E) zijn externe effecten, (F) de via transfer doorgege

ven meerkosten. Hoewel (D) respectievelijk (E) en (F) voor de 

allocatieproblematiek in een volkshuishouding van beslissende 

betekenis zijn, is er bij (F) slechts sprake van·een werkelijke 

overbelasting van de volkshuishouding in een bepaalde periode. 

Wanneer het onderscheid tussen materieel en informationeel sys

teem in de beschouwing wordt betrokken dan kunnen de weergege

ven relaties nog precieser worden benoemd: Terwijl (D) en (E) 

buiten het formele regulatiesysteem om (in het hier beschouwde 

geval: markt) worden doorgegeven en derhalve niet alle infor

matie. over de transformaties in een onderneming (hier vooral 

de kosten) wordt doorgegeven en terwijl in het materiele aggre

gaat ceteris paraibus geen veranderingen optreden, hebben de 

macro-economische meerkosten zowel op de informationele zijde 

(zoals ook bij D en E) als op de materiele zijde van de volks

huishouding betrekking, omdat er een "negatieve out-put" 

wordt geproduceerd.(69). 

Een verder vol9en van de 'lijn van de uiteenzetting van A+tvater 

is in het kader van deze studie niet mogelijk. Wel kan de verdere 

uitwerking van het concept worden geillustreerd aan de hand van 

een schema waarin hij zowel de natuurlijke hulpbronnen als de 

randvoorwaarden als het regulatiemechanisme in de beschouwing 

betrekt. Wanneer in het schema voor een onderneming, ondernemin

gen en voor de andere onderneming huishoudens in de plaats worden 

gedacht,dan is het model vergelijkbaar met het in de inleiding 

van deze paragraaf weergegeven model van Coddington. Reeds bij 

een oppervlakkige beschouwing blijkt daarbij het model van Alt

vater uit 1969 geavanceerder te zijn dan de schets van Codding

ton uit 1970. 
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Het is dan ook niet verwonderlijk dat Coddington niet naar deze 

studie heeft verwezen.(70). 

(5) 

. ! 8---J !: 
I ! I i I j I 

: L.~-:-.:=-~1 (;) ~·~.::-:-.:~ ! 
L-------=I ~------ ... ____ __, 

figuur 44: uitwerking van externe effeaten via randvooruaard.en 
voZgens AZtvater. 

In dit model gaat Altvater uit van twee ondernemingen (1) en (2), 

die door materiele leveringen (vet getrokken lijnen) met elkaar 

in verbinding staan. Deze materiele leveringen vinden plaats in 

overeenstemming met de door het regulatiemechanisme (L) gedeter

mineerde verdragsbepalingen (vet onderbroken lijnen). Tegelijker

tijd echter is er sprake van de uitwerking van nevenproducten van 

{11 op het systeem van natuurlijke hulpbronnen (c.q. bet natuur

lijk milieu (S~ waardoor de productievoorwaarden van (2) warden 

beinvloed omdat beide ondernemingen uit dezelfde "common pool 

of natural resources" putten. De hiermee samenhangende informa

tionele relaties vormen een rechtstreeks, buiten het regulatie 

mechanisme om verlopend, verband (dun onderbroken lijn) • De ac

tivi tei ten van (2) (bijv. uitbreiding van de productie) veran

deren de randvoorwaarden waaronder beide ondernemingen produ

ceren (bijv. prijsverlaging). 
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De randvoorwaarden beinvloeden op hun beurt de via het regulatie

mechanisme {bijv. de markt) verlopende prijsvorming. (streep

stippellijn) (71). 

Voor de toepassing van het externe-effecten-concept in de ana

lyse van een socialistisch plansysteem moeten kort samengevat 

externe effecten volgens Altvater de volgende kenmerken hebben 

respectievelijk aan de volgende voorwaarden voldoen: 

- Veroorzakers en dragers van externe effecten moeten economische 

subjecten zijn, d.w.z. moeten bij beslissingen t.a.v. hun ac

tiviteiten een zekere mate van autonomie bezitten; 

- externe effecten genereren een divergentie tussen micro- en 

macro~economische resultaten van dezelfde economische acti

viteit (72) ; 

- externe effecten treden op buiten de controle van de betreffen

de economische subjecten om; 

- externe effecten hebben steeds een informationele en een 

materiele zijde, dit onderscheid is belangrijk om technolo

gische en geldelijke externe effecten uit elkaar te houden.(73) 

De toepassing zelf leidt volgens Altvater tot de volgende con

clusies: 

1. In het informatiesysteem van een volkshuishouding veroorzaken 

externe effecten storingen in het regulatiemechanisme: 

markt en/of plan. 

2. Of economische relaties extern of intern zijn1 wordt bepaald 

door het betreffende regulatiemechanisme; m.a.w. externe 

effecten zijn systeemspecifiek. De vraag of externe effecten 

leiden tot "systeemconvergentie" moet ontkennend worden be

antwoord, tenzij men een asymetrische aanpassing in de rich

ting van een dominantie van plan over markt als zodanig zou wil-
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len betitelen.(74) 

3. oorzaken voor het optreden van externe effecten in een plan

economie moeten naast de technologische sfeer voaral gezacht 

warden in het systeem van brutarekeningen, het niet incalcu

leren van natuurlijke hulpbronnen bij investeringsprajecten 

en bureaucratisme.(75). 

De ,verschijnselen die zich voordoen,zijn weliswaar in hoge 

mate vergelijkbaar met die in markteconomieen, maar de 

sociaal-economische oorzaken blijken bij nadere bestudering 

tundamentele verschillen te vertonen. 

4. Omdat externe effecten optreden buiten het marktmechanisme 

of planmechanisme om, kunnen deze volgens Altvater in beide 

gevallen niet door regelingen binnen hetzelfde systeem an-

dervangen warden. D.w.z. wanneer externe effecten van uitzon

derlijk algemeen warden, meet het betreffende mechanisme ver

anderd warden om het probleem te kunnen oplossen. Daarbij is 

in het bijzonder bij externe effecten het bestuderen van de 

samenhang van economische en politieke instituties van grote 

5. Aanzetten voor oplossingen van de gesignaleerde problemen 

zijn volgens Altvater in planeconomieen de introductie van 

"nieuwe economische systemen". De in dit kader ondernomen 

pogingen tot een "rationeel" prijssysteem te komen en tot 

veranderingen van het economisch en politiek systeem openen 

het perspectief op het beter in de hand houden van externe 

effecten. Boewel tevens meet warden bedacht dat een grotere 

autonomie van de economische subjecten ook tot een verster

king van het optreden van externe effecten kan leiden. 

6. Tenslotte concludeert Altvater in deze studie nog dat Qe toe-
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passing van systeemtheoretische en cybernetische categorieen 

vruchtbaar is gebleken, hoewel verdere uitwerking geboden 

blijft. Later zal de marxist Altvater meer afstand van deze 

studie nemen.(76). In het bijzonder zijn in deze studie 

volgehouden opvatting dat prijzen uitdrukking van schaarste 

moeten zijn en zijn uitlatingen over de arbeidswaardeleer ma

ken duidelijk dat hij hier het neo-klassieke standpunt nog 

niet heeft verlaten.{77). 

~~~!~-~~~E!~~!2~-~~~~!~~~~~~ 

In feite berust het divergentietheorema van Pigou op de onder

kenning van het optreden van externe ef fecten als gevolg van de 

toenemende vermaatschappelijking van de productie, waardoor 

er allerlei directe relaties tussen de economische subjecten 

ontstaan buiten het dominante "regulatiemechanisme" om. De 

vraag is hoe deze "afwijkingen" kunnen worden ondervangen. Het 

is duidelijk dat deze vraag op verschillende niveaus kan worden 

beantwoord. Gaat het om uitzonderingen die de regel(s), c.q. 

het dominante regulatiemechanisme, bevestigen of is er sprake 

van zoveel "uitzonderingen" dat het vereiste staatsingrijpen 

via vooral prijspolitieke maatregelen een kwalitatief ander 

karakter {moet)krijgen.{78) Het meest diepgaand behandelt Alt

vater deze problemen daartoe mede gedwongen door zijn vergelij

kende analyse van het optreden van externe effecten onder 

markteconomische en planeconomische voorwaarden. De aanpak van 

Hueting draagt enerzijds een meer beperkt prijstheoretisch 

karakter, terwijl zijn uitwerking van de materiele zijde van 

het externe-effecten-probleem anderzijds juist verder uitgewerkt 

is dan bij Altvater. 
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Deze onderkent weliswaar een materiele en een informationele 

zijde aan het probleem, maar beperkt zich in zijn analyse toch 

vooral tot de informationele kant. De bijdrage van Klaassen 

en Botterweg is belangrijk door de onderkenning dat in bepaal

de gevallen "ecologische" en "economische" prioriteiten niet 

identiek kunnen zijn, m.a.w. dat bij verregaande achteruitgang 

van het natuurlijk milieu imperatieve ecologische grenzen in 

zicht komen. Ook bij hen blijft de kosten-batenanalyse echter 

het dominante afwegingskader. Altvater verwijst enkele malen 

in zijn studie naar de noodzaak tot verdere democratisering van 

het plansysteem om het optreden van "plan-externe" effecten te 

vermijden en naar het doorvoeren van een "rationeel prijssysteem". 

Waarschijnlijk biedt de eerste door hem aangereikte oplossing, 

het nadrukkelijker in de beschouwing betrekken van het poli

tieke besluitvormingsproces, meer perspectieven dan het laatste, 

gelet op de problemen waarop b.v. Hueting, Klaassen en Botter

weg daarbij gestuit zijn. Wanneer een kunstmatig prijs-mechanis

me dominant wordt t.a.v. het "natuurlijk" prijsmechanisme komt 

nog nadrukkelijker de vraag naar voren waarvan "rationele" 

prijzen dan wel de uitdrukking zijn. Zeker wanneer men bedenkt 

dat ook in een socialistisch overgangsstadium het probleem van 

de prijsvorming vooralsnog blijft bestaan.(79). 

De opvatting van Altvater in deze studie echter dat prijzen 

uitdrukking zouden moeten zijn van de schaarste van een be

treffend goed,verraadt zijn neo-klassiek standpunt en verklaart 

zijn verwijten over de onjuiste toepassing van de marxistische 

arbeidswaardeleer in centraal geleide planeconomieen. 
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Tegelijkertijd is in zijn studie een tendens in de richting 

van de marxistische kritiek waarneembaar, waar hij bijvoorbeeld 

suggereert dat de informationele zijde van het maatschappelijk 

reproductieproces wellicht vergelijkbaar zou zijn met de 

marxistische opvatting van de vormbepaaldheid van het materiele 

proces door de productieverhoudingen.{80). 

Coddington wijst er in zijn ar1:-f.kel op dat "ideologen" er over 

hebben gedebatteerd of de ontwikkeling van de productiekrachten 

in de kapitalistische productiewijze de socialisatie van de 

productie zeer wenselijk of zelfs onvermijdelijk maakt. 

Maar ze hebben niet onderkend dat, of de productie zelf geso

cialiseerd wordt of niet, de technische veranderingen de 

socialisatie van een belangrijk deel der productiekosten moge

lijk maken". Dat er geen tegenstelling besloten ligt in deze 

zienswijze maar dat in tegendeel het, overigens geenszins 

nieuwe, verschijnsel van de afwenteling van productiekosten 

op de bevolking een extra dimensie toevoegt aan de wenselijk

heid en noodzakelijkheid van een socialisatie en democrati

sering van de productie,ontgaat Coddington jammer genoeg. 

Toch blijven een aantal verwijzingen van hem van belang. 

Bijvoorbeeld het onderscheid dat hij maakt tussen directe af

hankelijkheid tussen leden van een samenleving en hun econo

mische relaties die op de markt tot uiting komen. Daarbij con

stateert hij dat bij een t6enemende ontwikkeling de directe 

relaties ten opzichte van de via de markt bemiddelde tenden

tieel in omvang toenemen. 

Praktisch gezien bestaat er natuurlijk een verband tussen de 

door Coddington gesignaleerde toenemende vermaatschappelijking 

van alle processen in de samenleving en de noodzakelijkheid 
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de dominantie binnen het "besturingssysteem" te verschuiven 

van markt naar plan. Zelf gaat hij gelet op zijn verwijzing 

naar Pigou, niet zover. Ook in het model van Coddington blijft 

de markt als regulatiemechanisme in laatste instantie dominant, 

ook al moet dit volgens hem vergaand gecorrigeerd worden, een 

georienteerde markteconomie dus.(81) . 
.. 

2. "Naar een Geintegreerd Milieu..;.Model?" 

Uiteraard is de studie van de verhouding tussen economie en 

ecologie in Nederland niet beperkt tot kringen in en om het 

RSI. Wel is opvallend dat waar men zou veronderstellen dat 

economen en ecologen in evenredige mate aan deze studies een 

bijdrage zouden leveren,het probleemveld sterk gedomineerd 

wordt door de economen. Z6 is bijvoorbeeld de publicatie 

"Milieu en Economie" bijna geheel volgeschreven door economen 

en econometristen. Slechts een enkele ecoloog heeft een bijdra

ge geleverd die tevens voor deze studie van bijzonder belang 

is. In het artikel van Van der Ploeg, Ecologie en economie -

synthese of antithese, benadrukt deze dat z.i. een aanpak die 

het milieu als een economisch goed beschouwt te eenzijdig is. 

Op grond van de functies van de natuur zou men de natuur vol

gens een dergelijke gedachtengang als een collectief goed 

mogen beschouwen, maar daardoor "wordt de waarde van vele 

facetten van de diverse milieus onvoldoende getaxeerd, hetgeen 

een vertekend beeld van de werkelijkheid oplevert."(82). 

Daarom is het volgens Van der Ploeg van groot belang, dat 

"ecologisch-economische modellen scherp warden bezien, en dat 

mogelijkheden tot synthese grote aandacht verdienen". (83). 
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De werkwijze die hij voor het openen van perspectieven in deze 

richting volgt heeft, i.t.t. de benaderingswijze van de eco

noom Coddington die in de vorige paragraaf ter sprake kwam, 

veeleer een formeel dan substantieel karakter. 

Door Van der Ploeg worden ten aanzien van een mogelijke samen

werking of synthese van ecologie en economie de volgende ~ 

clusies getrokken: 

-"De werkwijze van beide wetenschappen zijn heterogeen, doch 

sluiten overeenkomsten niet uit. Met name inductieve theorie

vorming en empirisch wetenschappelijke opbouw van modellen 

bieden perspectieven. 

- De kenobjecten van beide wetenschappen vertonen slechts een 

kleine "overlap" waardoor het samenwerkingsgebied klein 

blijft.(84}. De referentiekaders hebben een aantal thema's 

gemeen, b.v. de relatie tussen structuren in tijd en ruimte, 

en organi~atie. Vergelijkbaarheid van theorieen en modellen 

vereist een objectieve afwegingsmogelijkheid.(85), 

- "Vertaling" of synthese moet m.n. warden geeffectueerd .Y!!:_ 

formele mathematische modellen, door middel van analogieen 

of in synthetische modellen. 

- Ecologie en economie kunnen, in bepaalde vormen en ender be

paalde voorwaarden, tezamen binnen een politiek beleidskader 

fungeren." 

Daarnaast moeten volgens Van der Ploeg de ethische aspecten 

van een dergelijke relatie niet warden vergeten: wordt 

door aspecten van de ene wetenschap in de andere te introdu

ceren, het karakter daarvan niet fundamenteel gewijzigd en hoe 

fungeren waarde-oordelen binnen twee verschillende wetenschap

pen? 
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Op grond van deze conclusies noemt Van der Ploeg enkele 

criteria waaraan z.i. modellen die een economisch- ecologisch 

karakter dragen zouden moeten beantwoorden: 
11 

1. De werkwijze bij de opbouw van het model moet consistent 

zijnr het model moet het beschouwde deel van de realiteit 

zo compleet mogelijk beschrijven. 

2. Het model moet binnen de overlapping der kenobjecten, en 

onder regime van gemeenschappelijke thema's der referentie

kaders vallenr de parameters moeten objectief afqewogen 

kunnen warden. 

3. De synthese moet tot uiting komen in een formeel mathema

tisch model,een analogie of een synthetisch model. 

4. Het model moet ten aanzien van ethische implicaties worden 

verantwoord. 

S. Het model moet relevante elementen voor het beleid bevatten. 

6. Het model dient prioriteiten en randvoorwaarden, vanuit de 

politiek geformuleerd, te incorperen, tenzij deze vanuit 

het model kunnen warden afgewezen."(86). 

Volgens Van der Ploeg zijn de criteria 1 t/m 4 voor wetenschap

pelijke modellen van essentieel en 5 en 6 van secundair belang, 

terwijl voor beslissingsmodellen ten behoeve van een beleid 

juist de criteria 4 t/m 6 van essentieel en 1 t/m 3 van secun

dair belang zijn. 

In zijn artikel beoordeelt hij een aantal modellen op grond 

van deze criteria: de energietheorieen van H.T.Odum, de Input

output-Analyse (IOA). van Isard, de Cost-Effectiveness-Analysis 

(CEA) en de Multicriteria-Analyse (MCA). 

Hij komt daarbij tot de conclusie dat geen van allen aan de 

gestelde criteria voldoen, hoewel de Cost-Effectiveness-Ana-
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lysis en de Multicriteria-Analyse er niet slecht afkomen. 

Het blijft volgens hem een open vraag of een systeembenadering 

wel zou kunnen leiden tot een synthese tussen ecologische en 

economische wetenschap, met'behoud van de eigen identiteit van 

de samenstellende delen.(87). 

Van der Ploeg i·s een van de medewerkers (in 1978) van het Insti

tuut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit te Am

sterdam. Het is dan ook geenszins verwonderlijk dat de daar 

ontwikkelde aanpak in hoge mate in het verlengde van zijn hier

boven weergegeven conclusies kan worden geplaatst. In het 

Geintegreerd Milieu-Model (GMM) van Nijkamp en Opschoor,dat 

hierna de revue zal passere~7wordt expliciet uitgegaan van een 

systeembenadering om de coinpartimentering van de verschillende 

beleids- en wetenschapsterreinen te doorbreken. 

Zolang het model nog geen geintegreerd verklaringsmodel voor de 

verhouding samenleving natuurlijk milieu oplevert kunnen de 

verzamelde data wel basis zijn voor een synthetische beslis

singsprocedure, bijvoorbeeld via een Multicriteria Analyse.(88). 

Ook de weerzin tegen een economische definitie van de milieu

verontreiniging van Van der Ploeg correspondeert met de kritiek 

van de econoom Opschoor op bet innemen van een te antropocen

trisch standpunt ,t.a.v. de milieuproblematiek zoals expliciet 

door Hueting wordt gedaan.(89). Opschoor heeft duidelijke twij

fels aan de bruikbaarheid van het begrip "extem effect" , 

omdat "waar het voortbestaan van planten en dieren geen invloed 

heeft op het welvaartsniveau van het mensdom, de bedreiging 

van die soorten niet als milieuvernietiging in economische 

zin gezien wordt"(90). 

Enerzijds betekende het schaduwproject-concept t.o.v. het 
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schaduwprijs-concept een stap vooruit door de erin opgenomen 

erkenning van een "ecologische imperatief", waarbij de kosten

berekening achteraf plaats vindt. Anderzijds betekende het ook 

een stap terug door het sterke ad-hoe karakter van deze bena

deringswij ze, waarbij voor elk project opnieuw rekening en ver

antwoording van eventueel optredende milieu-schade moet warden 

afgelegd. De vraag of een aanpak op een hoger aggregatieni

veau en een nog meer gelijkwaardige inbreng van de "ecologie" 

naast die van de "economie" en een door hen nieuw toegevoegd 

element, de "planologie", mogelijk is vormt de grondslag van de 

onderzoekingen van Nijkamp en Opschoor naar een "geintegreerd 

milieu-model" op regionaal niveau. Deze economen taxeren dat 

dit niveau een gunstig integratiepunt vormt voor economische, 

ecologische en ruimtelijke analyses: d.w.z. t.o.v. gangbare 

economische modellen een lager aggregatie-niveau1
, t.o.v. gang

bare ecologische modellen een hoger terwijl voor ruimtelijke 

modellen op dit niveau van ouds een zwaartepunt ligt. 

In alle gevallen zijn ontwikkelingen in de gewenste richting 

echter aan de gang. In feite is dit model in hoge mate verge

lijkbaar met het GEM,zij het dat in principe in bet GEM de 

ruimtelijke planning centraal staat en in het GMM de milieu

planning. Overigens is deze prioriteit in beide gevallen wei

nig expliciet. 

Andere modellen die worden ontwikkeld warden doorgaans even

eens gekenmerkt door het centraal staan van een bepaald "systeem". 

zo staat in het Geintegreerd Milieu Onderzoek(GMO) voor Rijn

mond in feite de optimalisatie van de sociaal-culturele aspec

ten en in het Spatial Model (SPAMO) van Klaassen van de sociaal

economische aspecten van regionale ontwikkeling centraal.(91) 
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In deze studie wordt, gelet op het onderwerp, alleen het GMM be

knopt weergegeven en van kritiek voorzien. Wel is het mogelijk 

op grand van bet uitgebreide WERON-model een beeld te schetsen 

hoe deze verschillende modellen die stuk voor stuk aanspraak ma

ken op het geven van een integraal beeld van de werkelijkheid, 

in een totaalstructuur inpasbaar zouden zijn, (zie volgende 

bladzijde) waarbij het besturingssysteem, c.q. integrale plan

ning centraal staat. 



Geintegreerd Milieu Onderzoek 

(Rijnmond) sociaal-cultureel 
syst7e~ centraal. 

Geintegreerd Milieu Model 

ecologisch systeem centraal 



figuur 45: het WERON-modet v, aangepaste versie. 

Integrale planning: be

sturingssysteem centraal 

Globaal Ecologisch Model 

ruimtelijk systeem centraal. 

Ideaaltypisch beeld: niet in alle modellen warden ook alle systemen 

meegenomen; finaal is in elk systeem het ecologisch aspect het hoofd

aspect; causaal in elk systeem het economisch aspect. 
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In het GMM is de positie van de ecologen groter dan in de voor

afgaande gevallen door het werken met drie verschillende pro

fielen c.q. systemen; waardoor de ecologen a.h.w. "medebeslis

singsrecht" krijgen: (92) 

- een milieu, c.q. ecologisch systeem; 

- een economisch systeem; 

- een ruimtelijk systeem; 

waarvan de verschillende variabelen op hun onderlinge relaties 

moeten worden onderzocht om zo te komen tot een geintegreerd 

impactmodel. Ook de relatie met het beleid, c.q. het besturings

systeem wordt in de beschouwing betrokken.(93). 

In het GEM is ook sprake van een relatie met verschillende sys

temen (meer impliciet met economisch, expliciet met ecologisch, 

sociaal, ruimtelijk en besturingssysteem). Toch is de metho

dische uitwerking in het GEM eerder probleen:qericht dan inter

disciplinair zoals het GMM nadrukkelijk pretendeert te zijn. 

(ecologie, economie en planologie1 94). Het doel van het GMM is 

dan ook vooral economistische, ecologistische en technicistische 

benaderingen van de milieuproblematiek te overstijgen. De moge

lijke relaties tussen de verschillende disciplines c.q. syste

men worden in de eerste plaats in abstracto besproken. 

De uiteenzettingen hierover dragen dan ook een sterk formeel 

karakter evenals de aanpak van Van der Ploeg bij het opstellen 

van zijn criteria voor synthetische modellen(95). 

Bet model dat de opstellers voor ogen staat1 kan wanneer men de 

sets sleutelvariabelen uit het impactmodel van de volgende blz. 

weglaat, alsvolgt warden geschematiseerd: 
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Het model beschrijft de wisselwerkingen tussen de variabelen 

uit de verschillende profielen en de daarbij behorende mono

disciplinaire relaties binnen de drie profielen. Het is te 

zien als een systeem dat op zich weer een omgeving heeft 

waaruit impulsen komen1 in dit geval uit de beleidsmatige sfeer, 

de resultanten van even zovele confrontaties tussen verwachte 

en gewenste ontwikkelingen in M, R en E. Volgens de opstellers 

(E M 

E 

M 

R 

(R fi~f-------RK) 

M = set milieu-variabelen ~= set doelstellingen m.b.t. M 
R set ruimtelijke variabelen RK= set doelstellingen m.b.t. R 
E - set economische variabelen EK= set doelstellingen m.b.t. E 
De sets variabelen en doelstellingen te kiezen met behulp van het 
criterium: relevantie met betrekking tot de milieuproblematiek. 
De rechthoek geeft de begrenzing van het model aan. (96) • 

figuu:r> 46: het GMM van Nijkamp en Opachoo:r>, 
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toegevoegde waarde 

energie-verbruik 

energie-aanbod 

vraag ns.ar arbeid 

ae.nbod van arbeid 

figuur 47: het GMM met toestaYldsvanabelen. 



zijn met een {voorlopige) beperking tot het economisch beleid, 

het ruimtelijk beleid en het milieubeleid, de voornaamste in

valshoeken voor beheersing van de kwaliteit van het milieu voor 

de samenleving gegeven" (97). Met deze zo algemeen geformu

leerde conclusie kan wel worden ingestemd, immers in deze stu

die wordt ook naar het verband van ecologie, economie en pla

nologie en de relatie daarvan met de politiek gezocht; wel lijkt 

de kritiek op de systeembenadering in het algemeen ook in dit 

geval opgeld te doen, een poging het inwendig verband op te 

sporen blijft vooralsnog achterwege. Enerzijds door de expli

ciete gerichtheid op het (milieu) beleid, anderzijds is de 

hoop waarschijnlijk gevestigd op de door Van der Ploeg aange

geven weg van "inductieve theorievorming".(98). 

"Een impact model kan warden beschouwd als een systematisch 

kader waarbinnen multipele aspecten van de economische, 

ruimtelijke en ecologische structuren en processen op consisten

te en geintegreerde wijze met elkaar zijn verbonden, waarbij 

met name de invloed van beleidsbeslissingen volledig getraceerd 

kan worden. 11 (99) Dit impact model zou de basis kunnen vormen 

voor een geintegreerd milieuplan (vergelijkbaar met het Cen

traal Economisch Plan) t.b.v. de coordinatie van beleidsbe

slissingen op de drie bestreken terreinen voorzover deze met 

de milieuproblematiek verband houden. 

Analyse en prognose van de ontwikkeling in de waarden van de 

toestandsvariabelen in het geintegreerd systeem zou dan vol

gens de opstellers tot de mogelijkheden behoren evenals het 

ramen van de ef fecten van alternatieve beleidsmaatregelen of 

van exogene ontwikkelingen. D.w.z. het nagaan van de milieu

effecten van verschillende ontwikkelingsscenario's (100). 
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Door de hele presentatie van het GMM heen is de band die er 

tussen het Instituut voor milieuvraagstukken en het minis

terie van Volksgezondheid en Milieuhygiene bestaat naspreur

baar, maar nergens zo manifest als in de hierboven weergeven 

passage. 

Het GMM kan duidelijk gezien worden als een poging een beleids

ondersteunende aanpak te ontwikkelen t.b.v. het waarmaken van 

de aan VOMIL toegedachte taak het totale milieubeleid te co0r

dineren. Dat deze aanpak sterke herinnneringen oproept aan het 

in deze studie beschreven WERON model en het GEM waarmee Volks

huisvesting en Ruimtelijke Ordening ook een claim op het mi

lieubeleidsfacet legt, lijkt tegen de achtergrond van de voort

gaande competitiestrijd tussen deze ministeries niet geheel toe

vallig. 

~~~!~-~~~E!~E!2~-~~~~!~~!~~~-

rn vele opzichten zijn de verbanden in het GMM minder uitgewerkt 

dan b.v. in de door Altvater geschetste modellen; ook de bena

dering in het GEM is minder formalistisch. De aanpak van Nij

kamp en Opschoor kan in dit opzicht volledig in het verlengde 

van de studie van Van der Ploeg geplaatst worden. Het in de 

beschouwing betrekken van het ruimtelijk systeem, ruimtelijk 

beleid en planologie lijkt dan ook vooral praktisch gemoti

veerd. Ook de keuze van de "toestandvariabelen" lijkt in de 

eerste plaats te berusten op reeds beschikbaar cijfermateriaal 

en is daardoor moeilijk beoordeelbaar. 

Centraal element in de benaderingswijze van het centrum voor 

milieuvraagstukken is wel de oppositie tegen een antropocen

trisch uitgangspunt bij het oplossen van de milieuproblematiek. 
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Een vergelijking met de door Ter Keurs en Meelis geuite kritiek 

op het GEM dat daarin van een eenzijdige "nutsbenadering" ZOU 

worden uitgegaan, waarbij geen plaats is voor "ethische motie

ven", ligt hierbij voor de hand. Het opeisen door Van der Ploeg 

van een zelfstandige rol voor de ecologie, respectievelijk het 

bepleiten van een synthese tussen de ecologische en economische 

wetenschap via een systeembenadering waarin de identiteit van 

de samenstellende delen behouden blijft,is door soortgelijke 

overwegingen ingegeven. Door hem wordt ook expliciet naar de 

ethische implicaties van een dergelijke synthese verwezen. 

In het GMM, dat uitdrukkelijk een interdisciplinair en 

bleemgericht vertrekpunt heeft wordt een enkelvoudige benade

ringswijze, als ecologistisch, economistisch of technicistisch 

van de hand gewezen. 

Deze oppositie is bij Opschoor en Van der Ploeg vooral gericht 

tegen de reductie van de ecologische problematiek indien in 

economische termen gedefinieerd. Een vergelijkbare oppositie 

zou op grond van dit standpunt mogelijk zijn tegen de reductie 

van de economische problematiek1 indien in ecologische termen 

gedefinieerd. De theoretische basis van het GEM - en niet de 

"methodische uitwerking" zoals nog zal blijken - kan als een 

voorbeeld van ecologische reductie, van ecologisme, warden ge

zien. De pogingen uit de vorige paragraaf vertonen allen meer 

of minder expliciet economistische tendenties. Voor voorbeel

den van technicisme kan in deze studie verwezen warden naar de 

prognostiseritl!j" en nlannincr van de elektriciteitsvoorzieninq, 

waarbij tot voor kort nauwelijks met de economische en ecolo

gische aspecten werd rekening gehouden, en het standpunt werd 

gehuldigd dat in de behoeften aan elektriciteit tot elke prijs 
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moest warden voorzien. Met de oppositie tegen eenzijdige bena~ 

deringswijzen in wetenschap en politiek heeft men echter nog 

niet het perspectief op een synthese geopend. De methode die 

in het GMM wordt gevolgd door formeel-logisch de mogelijke ver

banden tussen de drie betrokken beleidsterreinen respectieve

lijk disciplines na te gaan en vervolgens te hopen op inductie

ve theorievorming7 kan bij gebrek aan beter de enige mogelijk

heid lijken. Toch had een paging de "invalshoeken" van de drie 

betrokken disciplines en beleidsterreinen nader te omschrijven 

duidelijk kunnen maken, dat hierin een belangrijk aanknopings

punt voor het overstijgen van de zowel door Ter Keurs en Mee

lis7als door Dauvellier,als door Nijkamp en Opschoor zo ver

foeide compartimentering van wetenschap en politiek. 

Door verschillende historische oorzaken, waarop hier niet die

per kan worden ingegaan, is de burgerlijke ecologie vooral na

tuurwetmatig georienteerd en de burgerlijke economie ""-'....;.;..;....;;;..:;...__ 

waardematig, zoals ook Coddington reeds signaleerde. De plano

logie echter was van begin af aan door de gerichtheid op het 

menselijk milieu dat enerzijds een steeds minder "natuurlijk", 

steeds meer kunstmatig karakter kreeg1 maar desondanks door

gaans niet primair voor een markt werd geproduceerd vooral 

gebruikswaardematig georienteerd.(101).Zoals nog nader zal 

warden toegelicht1 is het niet doorzien van het verband tussen 

deze te onderscheiden "sferen" de basis voor de reeds in de 

eerste paragraaf gesignaleerde ecologische en economische 

mystificatie. Bovendien, en dat is op deze plaats belang

rijker, wordt hierdoor tevens de weg naar een theoretische 

en politieke integratie van deze sferen geblokkeerd. In de 

volgende paragraaf wordt een poging ondernomen het onderscheid 
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en verband tussen deze sferen nader te benoemen om aan de hand 

daarvan tot een nadere inhouds- en plaatsbepaling van maat

schappelijke ecologie, economie en planologie te komen, en bet 

perspectief te openen op een analyse van de bepaaldheid van het 

maatschappelijk reproductieproces in het algemeen en van de 

materiele omgeving in bet bijzonder door een "eerste" en 

"tweede" natuur. 

~~-~~~~~~~~EE~!!i~~-~~~!e2!~~-~~e~e!!!!~-~~-R!~e!e2!~~ 

In de vorige paragrafen is gebleken dat de daarin bebandelde 

concepten niet of oppervlakkig een synthese tiissen de ecolo

gische en economiscbe benadering van de werkelijkheid kunnen 

bewerkstelligen. 

In de eerste plaats werd kennisgemaakt met een ecologistiscbe 

reductie in de theoretische basis van het GEM; in de tweede 

plaats was daar het problematisch karakter van de reductie van 

de buitenmenselijke natuur tot een economisch goed en in de 

derde plaats bleek in een alternatief concept waarin, evenals 

in deze studie, dergelijke reducties van de hand worden gewe

zen, bet gestelde probleem vooralsnog op zeer formalistiscbe 

wijze te worden benaderd. W~l werd geconstateerd dat de opne

ming van een ecologisch, een ruimtelijk en een economisch sy

steem (mits niet alleen als subsysteem maar ook als aspect

systeem opgevat) bet perspectief opende op een analyse van de 

bepaaldheid van bet maatschappelijk reproductieproces door een 

"eerste", c.q. ecologische, en "tweede", c.q. economische, 

natuur. Centraal daarbij moeten staan de categorieen Materie 

en Energie, Gebruikswaarden en Ruilwaarden, als drie onder

scheiden entiteiten die geheel of gedeeltelijk samenvallen. 
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Alvorens een beknopte weergave te geven van de inzichten van 

Marx zelf in het onderscheid en verband hiertussen,moet ver

wezen worden naar de afsluiting van de eerste paragraaf van 

dit hoofdstuk. Daarin werd weergegeven dat op de "markt" voor 

productiefactoren geen sprake is van een equivalentenruil zoals 

door Coddington en alle andere neo-klassieke economen wordt 

verondersteld. 

Het geheim van de ongelijke distributieverhoudingen is juist 

gelegen in het verschil tussen de gebruikswaarde, de potentie 

om meerwaarde te produceren, en ruilwaarde, de gemiddeld maat

schappelijk noodzakelijke arbeid nodig voor reproductie, van 

de waar arbeidskracht. Doordat in een kapitalistische waren

economie niet alleen de meeste goederen de warenvorm aan 

(moeten) nemen maar ook de arbeidskracht die de arbeider op de 

"arbeidsmarkt" moet verkopen, is tevens de mogelijkheid tot een 

subjectieve bewustwording van deze objectieve situatie gegeven 

en daarmee de veranderbaarheid van de warenproductie in een 

gebruikswaardenproductie, die uiteraard ook gericht kan zijn 

op het in stand houden van "natuurlijke" gebruikswaarden.(102). 

Deze orientatie op "kwaliteit" in plaats van "kwantiteit" is 

noodzakelijk voor "bereiken van een minder gestoorde relatie 

tussen mens en natuur. Het instandhouden respectievelijk her

stellen van een ongestoorde relatie tussen mens en natuur kan 

in deze context als onze belangrijkste doelstelling aangemerkt 

worden"(103). Hier geldt echter het omgekeerde van wat o.m. ten 

aanzien van de opvattingen van Lapple en Van Hoogstraten in het 

vorige hoofdstuk werd opgemerkt. Juist terwille van deze orien

tatie op de "kwaliteit" is het noodzakelijk de "kwantitatieve" 

verhoudingen van begin af aan in de beschouwing te betrekken. 
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!~!~~~~~~-~~~E-~~~~!~~~~~E~~-~~-E~!!~~~E~~-~!i_~~E~~ 

"De rijkdom van de maatschappijen, waarin de kapitalistische 

productiewijze heerst, heeft de vorm van een kolossale opeen

hoping van waren", waarvan de afzonderlijke waar de elementaire 

vorm is", zo stelt Marx in de eerste zin van flet Kapitaal. Zijn 

kritiek op de politieke economie begint dan ook met een analyse 

van de waar. (105) 

De waar is in de eerste plaats een concreet voorwerp, een ding 

dat door zijn eigenschappen de een of andere menselijke behoefte 

bevredigt. 

Door de nuttigheid verkrijgt het ding een gebruikswaarde. 

Gebruikswaarden vormen de materiele inhoud, ongeacht zijn maat

schappelijke vorm. In de kapitalistische maatschappijformatie 

zijn gebruikswaarden tegelijkertijd de stoffelijke dragers van 

de ruilwaarde. (106) De ruilwaarde doet zich in de eerste plaats 

voor als kwantitatieve verhouding; de evenredigheid waarin 

gebruikswaarden van de ene soort geruild worden tegen gebruiks

waarden van de andere soort, een verhouding die voortdurend ver

andert van tijd en plaats. Daardoor heeft de ruilwaarde 

de schijn iets louter relatiefs te zijn, een aan de waar imma

mente ruilwaarde lijkt dus een tegenspraak te zijn. 

Een waar bezit niet een ehkele maar vele vervangbare en aan 

elkaar in grootte gelijk zijnde ruilwaarden. Waaruit volgt in 

de eerste plaats dat de gangbare ruilwaarden van dezelfde waar 

een gelijkheid uitdrukken en in de tweede plaats dat de ruil

waarde niets anders kan zijn dan de wijze van uitdrukken, de 

"verschijnin,gsvorm" van iets, dat in de waar zi t opgesloten maar 

er toch van te onderscheiden is. 

Wanneer 1 mud tarwe = a kilo ijzer in een ruilverhouding wat 

wil deze vergelijking anders zeggen dan dat in beide waren iets 

gemeenschappelijks van dezelfde grootte aanwezig is. Beide zijn 
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gelijk aan een derde ding, dat op zich zelf noch het ene noch 

het andere is. Dit gemeenschappelijk element kan geen 

fysische chemische of anderszins natuurlijke eig~nschap van de 

waren zijn. Het is juist de abstractie van de gebruikswaarden 

waardoor de ruilverhouding wordt g~kenmerkt. Als gebruikswaar

den geschouwd verschillen waren in kwaliteit,als ruilwaarden 

in kwantiteit.(107) Ziet men derhalve van de gebruikswaarden 

van de warenlichamen af,dan bezitten zij nog slechts een en

kele eigenschap , dat zi) voortbrengselen van ~ zijn. 

Abstraheert men van de gebruikswaarden, dan abstrahaart men 

ook van de lichainelijke bestanddelen en van de concrete vormen 

van productieve arbeid waardoor het arbeidsproduct gebruiks

waarde wordt. De arbeidsproducten onderscheiden zich niet langer 

van elkaar, maar zijn allen teruggebracht tot uniforme mense

lijke arbeid, tot abstracte menselijke arbeid. 

Een gebruikswaarde heeft slechts waarde omdat abstract mense

lijke arbeid in het goed geconcretiseerd of belichaamd is. 

De grootte van de (ruil)waarde van het goed wordt bepaald door 

de hoeveelheid van de in het goed opgesloten "waarde-vormende 

substantie": de arbeid(stijd). Hierbij is nog een ·nadere preci

sering nodig: Slechts de hoeveelheid maatschappelijk noodzake

lijke arbeid(stijd) voor de vervaardiging van een gebruikswaar

de is bepalend voor de grootte van haar ruilwaarde. 

"In hun hoedanigheid van waarden zijn alle waren slechts bepaal

de massa 's gestolde arbeidstijd." ( 108). 

De grootte van de waarde van een waar blijft dan ook constant 

wanneer de voor zijn productie noodzakelijke arbeidstijd con

stant blijft. De noodzakelijke arbeidstijd echter verandert bij 

iedere wijziging van de productiviteit van de arbeid. Algemeen 

geldt: hoe groter de productiviteit van de arbeid, des te klei

ner de voor de vervaardiging van een artikel noodzakelijke ar

beidstijd en des te kleiner zijn waarde. 



Aan het eind van de eerste paragraaf over de twee ~actoren van 

de waar maakt Marx enkele kanttekeningen die in het kader van 

deze studie van bijzonder belang zijn: 

"Een ding kan gebruikswaarde zijn zonder waarde te bezitten. 

Dit is het geval wanneer zijn nuttigheid voor de mensen niet 

door arbeid tot stand is gekomen: lucht, onontgonnen grond, 

natuurlijke weiden, in het wild groeiend hout, eQz. 

Een ding kan nuttig en het'product van menselijke arbeid zijn 

zonder een waar te zijn. Wie door het product van eigen arbeid 

zijn behoeften bevredigt schept weliswaar gebruikswaarde, maar 

geen waar. Voor het produceren van waren moet men niet slechts 

gebruikswaarde produceren, maar gebruikswaarde voor anderen, 

maatschappelijke gebruikswaarde. Tenslotte kan geen enkel ding 

waarde bezitten zonder gebruikswaarde te zijn. Wanneer het nut

teloos is, is ook de er in vervatte arbeid nutteloos, geldt 

niet als arbeid en vormt derhalve geen waarde."(109). 

Eerst werd het hybride karakter van de waar -gebruikswaarde en 

ruilwaarde- aangegeven; daarna bleek ook de arbeid, voor zover 

in waarde uitgedrukt, niet meer dezelfde kenmerken te bezitten 

die deze als producent van gebruikswaarden heeft. 

Dit tweevoudige karakter van de in de waar belichaamde arbeid 

moet volgens Marx uitgangspunt zijn om de economie te begrijpen. 

(110). 

In de gebruikswaarde van iedere waar zit een bepaalde, doelmati

ge productieve activiteit of nuttige arbeid opgesloten. Door het 

kwalitatief verschil van de verschillende soorten nuttige arbeid 

staan de gebruikswaarden als waren tegenover elkaar. In een 

maatschappij van waren-producenten, ontwikkelt dit kwalita-

tief onderscheid zich tot een wijd vertakt systeem, tot een 

maatschappelijke arbeidsdeling. 

Als producent van gebruikswaarden, als nuttige arbeid, is de 

arbeid een van iedere mogelijke maatschappijvorm onafhankelijke 
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bestaansvoorwaarde van de merts, een eeuwige uit de natuur voort

vloeiende noodzaak om de stofwisseling tussen mens en natuur 

mogelijk te maken. (106). 

De gebruikswaarden (warenlichamen) zijn verbindingen van twee 

elementen: materie en arbeid. Trekt men van het totaal van 

gebruikswaarden de verschillende soorten nuttige arbeid af dan 

houdt men steeds een substraat over dat zonder menselijk ingrij

pen door de natuur wordt gegeven. 

"In het productieproces kan de mens slechts op dezelfde wijze te 

werk gaan als de natuur werkt, d.w.z. slechts de vorm van de 

stoffen veranderen. Sterker nog, bij deze vervorming wordt hij 

voortdurend door natuurkrachten gesteund. De arbeid is dus niet 

de enige bron van de door hem gevormde gebruikswaarden, van de 

materiele rijkdom; de arbeid is zijn vader, zo zei William Petty, 

en de aarde zijn moeder."(111). 

wanneer men overgaat van de waar als gebruikswaarde naar de 

ruilwaarde, c.q. warenwaarde,dan stelt deze alleen maar mense

lijke arbeid voor, besteding van niet nader gekwalificeerde 

menselijke arbeid. De in de waar belichaamde arbeid geldt m.Q.t. 

de gebruikswaarde slechts kwalitatief, m.b.t. de ruilwaarde 

slechts kwantitatief, na herleiding tot abstract menselijke ar

~ Daarbij is menselijke arbeidskracht de besteding van een

voudige arbeid.welke in het lichamelijk organisme van ieder ge

woon mens, zonder bijzondere ontwikkeling gemiddeld aanwezig is. 

Deze eenvoudige gemiddelde arbeid wisselt.weliswaar naar tijd en 

plaats maar voor een bepaalde maatschappij is deze een gegeven. 

Geschoolde arbeid is volgens Marx niets anders dan arbeid van 

een hoger orde, of beter gezegd: vermenigvuldigde eenvoudige 

arbeid, zodat een kleinere hoeveelheid geschoolde arbeid 

gelijk is aan een grotere hoeveelheid eenvoudige arbeid. 

Kortom "enerzijds is alle arbeid besteding van menselijk ar

beidskracht in fysiologische betekenis en in deze hoedanigheid 



van homogene menselijke of abstracte menselijke arbeid vormt 

de arbeid warenwaarde. Anderzijds is alle arbeid besteding van 

menselijke arbeidskracht in een bepaalde doelbewuste vorm en 

in deze hoedanigheid van concreet nuttige arbeid brengt de 

arbeid gebruikswaarde voort." (112) • 

De waren verschijnen op de wereld in de vorm van gebruikswaarden, 

dit is hun "natuurlijke" vorm. Waren zijn zij echter juist door 

hun tweevoudig karakter: gebruiksvoorwerp en drager van waarde. 

In tegenstelling tot de duidelijkheid met zintuigen waarneembare 

realiteit van de warenlichamen heeft de waarde geen duidelijk 

stoffelijke eigenschappen, de waardemassa blijft ong,rijpbaar. 

wanneer men echter voor ogen houdt, dat de waren slechts de hoe

danigheid van waardemassa bezitten voorzover zij uitdrukking zijn 

van dezelfde maatschappelijke eenheid - menselijke arbeid -

m.a.w. dat hun hoedanigheid van waarde dus zuiver maatschappelijk 

bepaald is, dan is het vanzelfsprekend dat zij als waardemassa's 

slechts in de maatschappelijke verhouding van waar tegenover 

waar kunnen verschijnen. Daarbij werd uitgegaan van de ruilwaarde 

of ruilverhouding tussen de waren om de er in belichaamde waarde 

op te sporen. Nu is het zaak terug te keren tot deze verschij

ningsvorm om volgens Marx te presteren wat de burgerlijke eco

nomie zelf nog nooit heeft geprobeerd, namelijk de oorsprong 

van de geldvorm, als gemeenschappelijke waardevorm van de waren, 

te onderzoeken. Marx doet dit door via de eenvoudige waardevorm, 

de ontplooide waardevorm en de algemene waardevorm de ontwikke

ling na te gaan van de in de waardeverhouding verborgen waarde

ui tdrukking tot haar "meest verblindende geldvorm", w~arbij hij 

tevens het raadsel van het geld oplost.(113). 

Door het bloot leggen van het bijzondere, maatschappelijke ka

rakter van de arbeid, waardoor waren worden voortgebracht, d.w.z. 

door de analyse van het productieproces van waren als eenheid 

van gebruikswaardeproductie en (ruil) waardevorming is Marx in 
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staat het mystieke karakter van de waar "het fetisj-karakter", 

te doorbreken: 

"Voor zover de waar gebruikswaarde is, is er niets geheimzin

nigs aan, onverschillig of ik haar bekijk als iets, dat door 

haar eigenschappen menselijke behoeften bevredigt of als iets, 

dat deze eigenschappen pas verwerft als product van menselijke 

arbeid. 

Het is zonder meer duidelijk dat de mens door zijn bezigheden 

vormen van natuurlijke stoffen zodanig verandert, dat deze 

voor hem nuttig warden. ( •.. ). Het mystieke karakter van de 

waar komt dus niet voort uit haar gebruikswaarde. Evenmin 

komt het voort uit het wezen van de waardebepaling. Want in de 

eerste plaats1 hoe verschillend de vormen van nuttige arbeid 

of productieve werkzaamheden oak zijn, het is een fysiologische 

waarheid dat deze vormen functies zijn van het menselijk orga

nisme. ( ... ) En wat betreft het tweede element dat aan de bepa

ling van de waardegrootte ten grondslag ligt, de tijdsduur van 

deze aanwending of kwantiteit van de arbeid, deze is zeer dui

delijk te onderscheiden van de kwaliteit van de arbeid.( ••• ) 

Waaruit vloeit het raadselachtige karakter, dat het arbeidspro

duct krijgt zodra het in de warenvorm verschijnt, dan voort? 

Kennelijk uit deze vorm zelf. De gelijkheid van de menselijke 

arbeid krijgt qe concrete vorm van de gelijke waarde-substantie 

van.bet arbeidsproduct; de meting van de besteding van mense

lijke arbeidskracht via de tijdsduur krijgt de vorm van waarde

grootte van het arbeidsproduct; en tenslotte, de verhoudingen 

tussen producenten krijgen de vorm van een maatschappelijke 

verhouding van de arbeidsproducten.Het geheimzinnige van oe 

warenvorm ligt dus eenvoudig in de omstandigheid dat deze vorm 

voor de mensen het maatschappelijk karakter van hun eigen arbeid 

weerspiegelt als het concrete karakter van de arbeidsproducten 

zelf, als de maatschappelijk-natuurlijke eigenschappen van deze 



~; hierdoor wordt ook de maatschappelijke verhouding van 

de producenten tot hun totale arbeid weerspiegeld als een ~ 

hen om bestaande maatschappelijke verhouding van voorwerpen"(114) 

(Alle onderstrepingen, voorzover niet nader aangegeven, .zijn van 

de schrijver). 
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In hoeverre is het nu mogelijk met behulp van de door Marx 

ontwikkelde onderscheidingsbegrippen de in hoofdstuk III weer

gegeven proposities ten aanzien van maatschappelijke ecologie, 

economie en planologie verder uit te werken om daardoor het 

perspectief te ontwikkelen voor het doorbreken van de compartir 

menteringen van wetenschap en politiek? Daarvoor moet nogmaals 

worden terug gegrepen op de stellingen van De Vries, waqr hij 

stelt dat de relatie van mensen met het milieu is terug te 

brengen tot twee begrippen: stofwisseling en arbeid Cproductie). 

Het arbeidsproces verschijnt daar waar de mens zich van het 

dier gaat onderscheiden door zijn eigen bestaansmiddelen en la

ter arbeidsmiddelen te produceren, waardoor het mogelijk is de 

mens op te vatten als een"toolmaking animal". (115). Het consu

~ wordt steeds sterker bepaald door een eraan voorafgaand 

produceren. (116). Desondanks is deze toeeigening van de natuur 

niet definitief: "wat aan de natuur onttrokken wordt, keert er 

in een of andere vorm ook weer naar terug: het heeft het karak

ter van een stofwisselingsproces waarbij wat de mensen zich 

toeeigenen materieel/energetisch gezien onttrokken wordt uit en 

later weer terugkeert in de natuur/biosfeer kringlopen."(117). 

De natuur wordt bovendien niet toegeeigend door onderling onaf

hankelijke individuen, maar in een door het "maatschappelijk mi

lieu" bepaalde vorm. Er is sprake van een "tweede natuur" die be

paald "hoe de arbeid om de natuur toe te eigenen maatschappelijk 

wordt georganiseerd en hoe de productie, eenmaal gemaakt in een 

maatschappelijk stofwisselingsproces wordt herverdeeld, gedis

tribueerd." (118). 
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M.a.w. er kan een onderscheid worden gemaakt tussen een maat

schappelijk stofwisselingsproces onder meer gericht op de in

standhouding van de menselijke "natuur" en een stofwisselings

proces met de buitenmenselijke "natuur". Daarbij wordt het 

maatschappelijk arbeids- en stofwisselingsproces gereguleerd 

door de verhoudingen waaronder deze processen plaatsvinden, 

waarbij het maatschappelijk karakter van het arbeidsproces via 

de warenvorm van de productie wordt weerspiegeld "als het con

crete karakter van de arbeidsproducten zelf, als maatschappe

lijk-natuurlijke eigenschappen van (deze) dingen", c.q. als 

bepaald door een "tweede natuur".(119), 

Zoals hiervoor door Marx werd aangegeven,is in een wareneconomie 

de grondslag voor deze "tweede natuur" alleen te onderkennen 

door een onderscheid te maken tussen gebruikswaarde en ruilwaar

de, waarbij de ruilwaarde, bepaald door de in een waar belichaam

de abstract menselijke arbeid, zuiver maatschappelijk bepaald 

is. De vorming van deze ruilwaarde vindt in het arbeidsproces 

plaats: het waardevormingsproces. In de kapitalistische waren

economie produceert de waar arbeidskracht bovenpien een ~ 

waarde, d.w.z. de waardevorm van dat deel van de door deze ge

produceerde gebruikswaarden, die niet voor de reproductie van 

de arbeidskracht noodzakelijk is en dat bemiddeld over de cir

culatie het accumulatiefonds van het kapitaal vormt. 

Gebruikswaarden echter zijn verbindingen van ~ elementen: 

materie en energie enerzijds en menselijke arbeid anderzijds. 

Nadat gebruikswaarden hun functie in het maatschappelijk stof

wisselingsproces hebben vervuld1 rest nog slechts een materiele 

energetisch voorwerp, dat hetzij opnieuw door opneming in het 

arbeidsproces grondstof voor nieuwe gebruikswaarden is, hetzij 

in het natuurlijk stofwisselingsproces moet warden opgenomen. 
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Bovendien is er ook in alle tussenstadia tussen het oorspronke

lijk aan de natuur onttrekken van bepaalde stoffen en de finale 

consumptie eveneens sprake van gebruikswaarden die niet in hun 

totaliteit in het arbeidsproces worden opgenomen en daardoor de 

menselijke of buitenmenselijke natuur.belasten en van stoffen 

die als bijproducten ontstaan maar door hun kwantiteit of kwa

liteit geen nieuwe gebruikswaarden vormen en derhalve niet lan

ger in het maatschappelijk stofwisselingsproces worden opgeno

men. ( 120). Een goede illustratie van deze verhouding leert een 

ook door Hassenpflug opgenomen materiestroomdiagram van Kneese 

(121}: 
In het schema van Kneese ontbreekt wel de terugwerking van de 

buitenmenselijke natuur op productie en consumptie ~de be

lasting met de diverse stoffen en afvalwarmte heeft plaatsge

vonden. Bovendien kan het onttrekken van grondstoffen aan de 

buitenmenselijke natuur een roof-bouw karakter dragen.(122), 

Na het voorgaande is nu een nadere bepaling van het werkterrein 

van de maatschappelijke ecologie mogelijk: de bestudering van 

dat deel van het fysisch/biologisch milieu dat voor de maat

schappelijke mens onmiddellijk of bemiddeld via zijn arbeids

proces, van belang is enerzijds en anderzijds de bestudering 

van de wijze waarop de mens zich zelf verandert en zijn "natuur

lijke" behoeften zich wijzigen. Ofwel de maatschappelijke eco

logie zou de relatie tussen het maatschappelijke arbeids- en 

stofwisselingsproces en het fysisch/biologisch stofwisselings

proces, c.q. de stoffelijke en gebruikswaardematige zijde van 

het arbeidsproces moeten bestuderen. Bij deze studie moeten 

ook de maatschappelijke verhoudingen waaronder deze proces-

sen plaatsvinden, in de beschouwing worden betrokken, omdat 
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deze "vorm" bepalingen in het bijzonder onder kapitalistische 

verhoudingen beslissend zijn voor het analyseren van de oor

zaken van de milieuproblematiek. (123). 

Toch ligt vanouds in de maatschappelijke economie het zwaarte

punt op de bestudering van het maatschappelijke arbeids- en 

stofwisselingsproces en de maatschappelijke verhoudingen waar

onder deze processen plaats vinden. Onder kapitalistische 

wareneconomische verhoudingen ligt daarbij de nadruk op de be

studering van de gebruikswaardematige en (ruil)waardematige 

zijde van het arbeidsproces. 

Gegeven de serieuze bedreigingen van het natuurlijk milieu kun

nen bij een dergelijke studie omgekeerd de natuurlijke voor

waarden niet buiten beschouwing worden gelaten omdat deze mede

bepalend zijn voor de ontwikkeling van de productiekrachten.(124). 

Voor Hassenpflug is de "inhoud" van het proces van natuurtoe

eigening principieel een (maatschappelijk) ecologisch proces: 

de productie van gebruikswaarden voor de instandhouding van ge

bruikswaarden, inclusief de gebruikswaarde voor de mens van de 

natuur in zijn totaliteit. In zijn opvatting kan er dus alleen 

van een stofwisseling tussen mens en natuur in deze ecologische 

zin gesproken worden, m.a.w. het begrip stofwfsseling krijgt 

bij hem een normatieve of zelfs imperatieve betekenis.(125). 

Voorzover ook praktisch aan deze voorwaarden is voldaan,is er 

dan sprake van een identiteit tussen het maatschappelijk/na

tuurlijk stofwisselingsproces en arbeidsproces, c.q. productie 

van gebruikswaarden.(126). Voor de economische analyse zijn der

gelijke algemene opvattingen over de aard van het maatschappelijk 

arbeidsproces ook volgens Hassenpflug wel een noodzakelijk maar 

niet een valdoende moment. De productieve consumptie moet nog 
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van haar "historisch element", de inhoud van de arbeid van haar 

vorm voorzien worden", In deze "vorm"-bepaaldheid d.w.z.het feit 

dat onder kapitalistische verhoudingen niet de productie van 

gebruikswaarden maar die van ruilwaarden doel is, moet volgens 

hem de belangrijkste oorzaak gezocht worden van de milieuproble

matiek: Door de orientatie op de winstproductie is het kapita

listisch productieproces eerst' en vooral meerwaardevormingspro

ces en slechts arbeidsproces voorzover het als bijproduct ge

bruik.swaarden voortbrengt.(127). 

Of zoals Harmsen duidelijk maakt: zolang de dode en levende na

tuur, die in zijn totaliteit een bepaalde gebruikswaarde voor 

de mens vertegenwoordigt, niets kost wordt deze genegeerd. 

Bron van rijkdom in deze productiewijze is slechts productieve 

arbeid, d.w.z. arbeid die meerwaarde voortbrengt. (128). 

De maatschappelijke planologie en planning werd eerder in deze 

studie de taak toegedacht d.m.v. de ruimtelijke en tijdelijke 

(temporele) organisatie van het maatschappelijk arbeids- en 

stofwisselingsproces te komen tot de best denkbare wederkerige 

aanpassing van natuur en maatschappij. Duidelijk is dat daarbij 

de planologie en planning primair gebruikswaardematig georien

teerd zijn. In de traditie van de stedebouw en ruimtelijke plan

ning ging het daarbij oorspronkelijk slechts om een bepaalde 

categorie gebruikswaarden, die door hun aard niet primair voor 

de markt maar voor een bepaalde opdrachtgever werden ontworpen 

en geproduceerd: stedebouwkundige, architectonische, civiel

technis.che en landschapskundige artefacten eerder benoemd als 

technische infrastructuur.Later kwam daar de zorg voor de 

"natuurlijke infrastructuur" bij, die doorgaans evenmin primair 

een marktkarakter heeft. Vandaar uit is dan ook verklaarbaar dat, 
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waar planologie en planning zich op nog breder gebied gaan bewe

gen1 de oorspronkelijke orientatie op de gebruikswaarde van de 

te ontwerpen, plannen of beheren delen van de omgeving bepalend 

bleef. Ook op dit terrein breekt echter in toenemende mate het 

inzicht door dat ook hier "eerste natuur" en "tweede natuur" c.q. 

de stoffelijke en•natuurlijk-maatschappelijke" zijde van de 

productie van gebruikswaarden, in de beschouwing moet worden be

trokken. (129). 

Zo wijzen Lapple en Van Hoogstraten in hun reeds eerder aange

haald artikel over de ruimtelijke structuur van de kapitalis

tische ontwikkeling, erop dat natuurlijke en maatschappelijke 

voorwaarden bepalend zijn voor de wijze waarop de kapitalis

tische productiestructuur zich in de ruimte ontwikkelt in pro

ductieketens die de gehele wereld omspannen enerzijds en in 

productiecomplexen, waar een enorme samenballing van industriele 

en later tertiaire bedrijvigheid zich op een beperkt oppervlak 

concentreerd anderzijds, waarbij dit spontane en zonder maat

schappelijk (ruimtelijk) plan verlopend proces "wordt geregu

leerd door de innerlijke bewegingswet van de kapitalistische 

productiewijze: de waardewet, die zich vooral via de vorm van de 

cyclische crisis maatschappelijk doet gelden". ( 130) • 

Een aanduiding van de tegenstrijdigheden in relatie tot de mi

lieuproblematiek d.w.z. de niet-identiteit van arbeidsproces en 

stofwisselingsproces met de natuur, is in dit artikel helaas 

nog niet te vinden. Zoals gezegd ligt vooral de nadruk op de 

analyse van de kapitalistische "natuur". (131). 
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Naarmate ecologen, economen en planologen steeds meer vanuit hun 

"eigen" optiek de maatschappelijke werkelijkheid in zijn totali

teit gaan bestuderen, al dan niet ter ondersteuning van het 

m.b.t. de onderscheiden facetten te voeren beleid, komt in toe

nemende mate de vraag op naar het "eigene" van deze optiek. 

Door maatschappelijk/historische oorzaken is daarbij w.b. eco

logie, planologie en economie een primaire orientatie op res

pectievelijk natuurwetmatige, gebruikswaardematige, en ruilwaar

dematige aspecten van de werkelijkheid ontstaan. 

Het onderkennen daarvan is in eerste instantie belangrijker dan 

een opdeling van de werkelijkheid in sub-systemen met verschil

lende toestandvariabelen zoals in het Ge!ntegreerd Milieu Model 

van Nijkamp en Opschoor. Dit betekent tegelijkertijd echter 

niet dat er geen deel van de werkelijkheid te onderscheiden zou 

zijn waarbinnen het betreffende aspect dominant is. In het 

vorige hoofdstuk is reeds aangegeven dat het in al deze gevallen 

gaat om een logisch onderscheid ten opzichte waarvan het chrono

logisch onderscheid variabel is. M.a.w. ook nu, onder kapita

listische verhoudingen zijn delen van het reproductieproces 

b.v. op de gebruikswaarde georienteerd. 

In deze paragraaf is aannemelijk gemaakt dat met een verdere 

precisering van de marxistische begrippen gebruikswaarde en 

ruilwaarde een dieper inzicht tussen het onderscheid en verband 

tussen natuurlijk milieu, c.q. natuurlijke infrastructuur, eco

nomische activiteiten en de maatschappelijke verhoudingen waar

onder deze plaatsvinden mogelijk is. 

Wanneer op deze plaats wordt teruggekoppeld naar de eerste 

bladzijde van dit hoofdstuk waar aan de hand van een schema 

375 



uit het GEM werd toegelicht, dat er in de verhouding samenle

ving- natuurlijk milieu sprake was van een stofwisselingspro

ces, informatie-ui twisseling, een natuurlijk regulatiemechanis

me en een maatschappelijk regulatiemechanisme en men deze ver

banden concretiseert door in het schema van Coddington uit de 

eerste paragraaf van dit hoofdstuk de door hem weggelaten 

markt te herintroduceren ontstaat het volgende beeld: 

(gemakshalve alleen' markt voor goederen) : 

natuurlijk regu
latiemech. 

MASSA EN ENERGIE GEBRUIKSWAARDEN I RUILWAARDEN 

figuuz> 49: de z>e l.atie tussen het natuuz>lijk en maatsahappe Ujk 
z>egulatie-meahanisme. 

Wanneer men zich hierbij vooral bepaalt tot de vet getrokken 

krin~loop en de verschillende sferen benoemt overeenkomstig 

de in de laatste paragraaf geexpliciteerde begrippen dan ziet 

men de warenkringloop in relatie met het natuurlijk milieu 

zich voltrekken. Dit schema geeft in zeer vereenvoudigde vorm 
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het systeem van eenvoudige warenproductie weer, waarbij wordt 

geabstraheerd van het tot waar worden van de arbeidskracht en 

eveneens van het accumulatieproces van het kapitaal. Voor het 

doel dat hier centraal staat: een nadere precisering van de 

transformatieprocessen in deze kringloop om daardoor tot een 

nadere plaatsbepaling van de hiervoor behandelde concepten te 

komen, is het echter uitermate geschikt. Het transformatiepro

ces verloopt stapsgewijs in vier fasen. Massa en energie krijgt 

eerst door productieve activiteit een gebruikswaarde. Tegelijk 

krijgt deze, voorzover het om de productie van gebruikswaarden 

voor de markt gaat, een ruilwaarde, die in laatste instantie 

op de markt wordt bepaald. In de consumptie domineert opnieuw 

de gebruikswaarde van het product. Tenslotte rest na de con

sumptie nog een bepaalde hoeveelheid afval of afvalwarmte. Dit 

kan als volgt schematisch worden weergegeven: 

MASSA EN ENERGIE ??????????????? I ??????????? I Opschoor 

MASSA EN ENERGIE I GEBRUIKSWMRDEN I ruilwaarden 
I 

Hue ting 

AASSA EN ENERGIE I GEBRUIKSWMRDEN I RUILWMRDEN 

MASSA EN ENERGIE GEBRUIKSWMRDEN I ruilwaarden Hue ting 

MASSA EN ENERGIE ??????????????? I ??????????? Opschoor 
--· I I 

lecologische be- I planologische I economische be-I 
I I burgerlijk 
naderingswijze benaderingswijzelnaderingswijze I 

I I 
materieel systeem )f<.infosysteem---1k Altvater 

figu.UP 50: tro:nsformtieproaes van mate:t'ie en energie. 

Hueting probeert met zijn schaduwprijsconcept een prijs, 

c.q. via-via een ruilwaarde te construeren voor gebruikswaar-
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den die am verschillende redenen niet een warenvorm hebben aan

genamen. Daarbij beperkt hij zich principieel tot de sfeer 

van gebruikswaarden, zij het dat hij daarbij wel subjectieve 

en objectieve gebruikswaarden onderscheidt. Volgens Opschaor 

is een dergelijke benaderingswijze te antropocentrisch, d.w.z. 

ook die massa en energie, in de vorm van b.v. bepaalde stoffen, 

planten en dieren, die geen gebruikswaarde voor de mens verte-
' genwaordigen,maeten in de beschauwing warden betrakken. In de 

figuur is deze vraag van Opschoar met vraagtekens aangegeven. 

Duidelijk is ook waarom Opschoor, Van der Ploeg en Nijkamp met 

hun apvattingen, hoewel niet bewust, bij een drievoudige 

benaderingswijze uitkomen. In het schaduwproject concept van 

Klaassen en Batterweg wardt de natuur als gebruikswaarde gepro

duceerd respectievelijk gerepraduceerd, waarvan de prijsopgave 

achteraf in marktoverwegingen kan warden opgenomen1 zoals dat 

in feite nu gebeurt bij de productie van b.v. wegen etc. die 

niet als producten voor een markt worden geproduceerd, maar die 

desondanks hun prijs hebben. Altvater tenslotte onderscheidt 

slechts twee sferen evenals in aanleg Hassenplug. Deze laatste 

probeert stofwisselingsproces en arbeidsproces opnieuw te iden

tificeren, d.w.z. alle massa en energie een gebruikswaarde toe 

te kennen. 

Door de compartimentering van de burgerlijke wetenschappen en 

hun gefixeerdheid op respectievelijk "massa en energie" c.q. 

natuur "op zich" gebruikswaarden, en ruilwaarden,is inzicht 

in de samenhang van stofWisselingsproces met de natuur, arbeids

praces en waardevormingsproces niet mogelijk. Inzicht dat 

noodzakelijk is voor een goed begrip van en greep op de milieu

problema tiek. Onder kapitalistische wareneconomische verhoudin-
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gen ontstaat een systeemimmanente blindheid voor gebruikswaar

den die niet de warenvorm aannemen of die anderszins niet nood

zakelijk zijn voor de instandhouding van het systeem. Binnen de 

sfeer van de ruilwaarden treedt bovendien een neg verdere blik

vernauwing op; zoals Harmsen hiervoor reeds stelde,is het ka

pitaal in feite slechts geinteresseerd in meerwaarde produceren

de arbeid, de productie en instandhouding van gebruikswaarden 

is slechts middel voor de toeeigening van de door productieve 

arbeid geproduceerde meerwaarde als winst. 

Reeds eerder werd gesignaleerd dat zowel in het GEM als in het 

GMM onduidelijk blijft welk van de in het WERON-model onderschei

den systemen in deze benaderingen centraal staat. Enerzijds wordt 

in het GEM nadrukkelijk verwezen naar de koppeling met de ruim

telijke planning, waarbij het ecologisch model er op gericht 

zou zijn afU! het ecologisch aspect van het ruimtelijk systeem 

inhoud te geven met als doel te komen tot een "ecologisering" 

van de ruimtelijke planning.(132). Anderzijds wordt de benade

ring als meer algemeen toepasbaar gepresenteerd en wordt in 

termen van "ecologische planning" over het GEM gesproken(133). 

Eenzelfde onduidelijkheid is in feite ook in het GMM aanwijsbaar. 

Op grond van de nauwe relatie tussen het instituut voor milieu

vraagstukken en het Ministerie van Volksgezondheid en Milieu

hygiene en tussen de Rijks Planologische Dienst en het Minis

terie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening kan geconclu

deerd worden,zoals ook eerder schematisch werd aangegeven, dat 

waarschijnlijk in het GEM het ruimtelijk systeem en in het GMM 

het ecologisch systeem centraal staat. Ook de voorkeur in het 
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GEM voor een structuur-ecologische benaderin~ tegenover een 

voorkeur bij Vomil voor een productie-ecologische benadering 

mede gekoppeld aan het in ontwikkeling zijnde instrument van de 

milieu-effect-rapportage wijst in deze richting. Dit ondanks 

de uitspraken van Dauvellier dat de MER "inpasbaar" in het GEM 

zou zijn, waarbij hij met name moet denken aan de "ecologische 

interactie analyse", stap 3 in de GEM-methodiek. OOk op de met 

deze problematiek samenhangende competentieproblemen werd reeds 

eerder in deze studie gewezen.(133). In het GEM zou conform 

de opzet van een aangepast WERON model, waarin het ecologisch 

systeem als subsysteem centraal staat, de invloed van de andere 

systemen opgevat als aspectsystemen moeten warden meegenomen. 

Daarna zou in tweede instantie conform het oorspronkelijke 

WERON model de "ruimtelijke neerslag" d.w.z. het natuurlijk 

milieu in een integraal ruimtelijke benadering moeten warden 

meegenomen om vervolgens in een derde stap te zoeken naar mo

gelijkheden de ontwikkelingen van deze functionele verbanden 

te besturen met behulp van de ruimtelijke procesplanning als 

onderdeel (facet) van een integrale planning·en·besturing.(134). 

Impliciet wordt deze werkwijze in het GEM ook wel min of meer 

gevolgd voor de laatste twee van de hier beschreven stappen. 

Een illustratie daarvan vormt het gemak waarmee WERON en GEM in 

elkaar kunnen worden geschoven. Daarbij steekt het GEM gunstig 

af bij het WERON door de paging het onderlinge verband tussen 

de diverse systemen, voorzover van belang voor de milieuproble

matiek, te benoemen. OOk t.o.v. het GMM valt een vergelijking 

op dit punt positief ten gunste van het GEM uit. (135). Omdat 

in het GEM echter sl~chts expliciet bij de toelichting op dit 

schema naar het ecologisch systeem, het sociaal systeem en het 
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besturingssysteem wordt verwezen en voor de categorie activitei

ten niet naar het economisch systeem, is een nadere toelichting 

wel op zijn plaats. 

Bij de operatie kunnen de volgende kanttekeningen warden ge

plaatst. 

In het GEM zelf wordt m.b.t. eigenschappen van het natuurlijk 

milieu gedoeld op eigenschappen van het fyslsch/biologisch 

milieu die onder het ken-object van de bioloqische ecologie 

vallen en derhalve verwijzen naar het ecologisch systeem uit 

het WERON: een beschrijving van de werkelijkheid in termen van 

de ecologie. (Voor de goede orde zij er nogmaals op gewezen dat 

deze aanduiding enigszins verschilt van die in het GEM zelf: 

ecologisch systeem is systeem samenleving/natuurlijk milieu). 

Ook wat betreft de behoeften wordt in het GEM expliciet ver

wezen naar het sociaal-systeem, evenals voor de verdere uit

werking van het model naar het bestuurlijk systeem, dat echter 

niet als zodanig in het model is opgenomen. Het natuurlijk 

milieu wordt expliciet opgevat als een sub-systeem van het ruim

telijk systeem. Dit gaf zoals reeds werd aangegeven aanleiding 

tot discussies tussen ecologen en planologen binnen de RPD, 

omdat het natuurlijk milieu zich alleen antropocentrisch laat 

bepalen en ecologen, georienteerd op de natuur "op zich" bier 

sceptisch tegenover staan. Juist daarom is het belangrijk voor

alsnog het onderscheid tussen ecologisch systeem en natuurlijk 

milieu als deelverzameling daarvan evenals in het WERON vast 

te houden. (136) • 

In de eerste stap in het GEM, gepresenteerd als de "theoretische" 

basis, is van een integrate benadering conform een aangepast 

WERON model geen sprake, waardoor er in feite sprake is van een 
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discontinuiteit tussen deze "theoretische basis" en de "metho

dische uitwerking" daarvan1 zoals ook reeds in de eerste para

graaf van dit hoofdstuk werd aangegeven. 

Een kwalificatie van deze theoretische grondslag als ecologis

tisch lijkt daarom alleszins gerechtvaardigd. (137). Wanneer de 

drie in het GEM gehanteerde concepten voor een weergave van de 

verhouding samenleving- natuurlijk milieu met elkaar worden 

vergeleken,dan blijktdiediscontinuiteit bijzonder duidelijk. 

Tegelijkertijd echter kunnen deze opeenvolgende beelden opgevat 

worden als evenzovele fasen in de historische ontwikkeling van 

· de verhouding samenleving-natuurlijk milieu. Daarbij kan het 

laatste concept gezien worden als een aanduiding van deze ver

houding in een eenvoudige wareneconomie zoals in de vorige pa

ragraaf van dit hoofdstuk reeds aannemelijk gemaakt en nader 

toegelicht. Het eigenlijke GEM model komt in zijn benaderings

wijze het meest overeen met een schematische weergave van de 

verhouding samenleving- natuurlijk milieu in een pre~kapita

listische economie. Het eco-systeem-concept tenslotte is alleen 

toepasbaar op een nog daaraan voorafgaand stadium waarbij de 

mens nog onderdeel van de natuur was en zich nog niet door het 

produceren van zijn bestaansmiddelen een relatieve autonomie 

t.o.v. het natuurlijk milieu had verworven, kortom in een pre

historische "economie". Alleen in deze historische context 

die voor ieder concept verschillend is, zijn de verschillende 

gepresenteerde modellen als verklaringsgrond voor de verhouding 

samenleving- natuurlijk milieu aanvaardbaar. In alle overige 

historische situaties moeten een aantal bijkomende detenninaties 

in de beschouwing worden betrokken, wat niet betekent dat de 

oude verhouding in het geheel niet meer zou bestaan,maar wel 
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dat deze overgedetermineerd wordt door een historische verhou

ding van recenter datum. 

Te:rwille van de vergelijkbaarheid is in de bovengenoemde beelden 

de samenleving steeds links en het natuurlijk milieu steeds 

rechts geplaatst. Bovendien is bij elk concept een schema opge

nomen waarin de toenemende afstand tussen mens en natuur c.q. 

tussen samenleving en natuurlijk milieu wordt weergegeven.(138). 

Uit deze opeenvolging blijkt bovendien dat de oude relatie 

weliswaar blijft bestaan,maar in de nieuwe historische situa

tie door een andere verhouding wordt overgedetermineerd. Deze 

dominante relatie is i.t.t. de ondergeschikte met dikke pijlen 

aangegeven. Deze pijlen zijn overigens slechts gedeeltelijk 

vergelijkbaar met de dikke en dunne pijlen uit het eco-systeem 

concept uit het GEM, omdat ze alleen de dominante kringloop aan

geven en niet hoe de dominantie van het natuurlijk t.o.v.het 

maatschappelijk regulatiemechanisme in deze historische fase 

moet worden opgevat. Deze laatste verhouding is uit de eerste

genoemde slechts indirect af te leiden.(139}. 

In het eigenlijke GEM wordt niet langer van de economische 

activiteiten afgezien, zij het dat slechts eenmaal en dan nog 

zeer indirect voor deze categorie naar het economisch systeem 

uit het WERON wordt verwezen. Ook de afwijzing van de schaduw

prijsmethode en het opkomen voor een politieke afweging van de 

in het geding zijnde keuzen rechtvaardigen ender kapitalis

tische verhoudingen geenszins een abstractie van de wetma

tigheden van het kapitalistische accumulatieproces. 

In de RSI-studie "Naar een maatschappelijke ecologie» is overi

gens eenzelfde tendens waarneembaar,zoals reeds eerder werd 

aangegeven.(140). Het corresponderende toegevoegde schema ver-
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figuur 53: :eeZatie eamenZeving/natuurlijk rrriZieu zoaZe onder 
pre-kapitaZietisahe aondities dorrrinant;aonaept 2 in 
het GZobaaZ EaoZogieah ModeZ. 
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toont veel overeenkomst met dat van Coddington die overigens 

niet van de waardewetmatigheden abstraheert,waar het de verdere 

aan dit schema te verbinden conclusies betreft. Overigens geldt 
' 

voor alle gepresenteerde concepten wat reeds naar aanleiding 

van de schets van Altvater over het verband tussen samenleving 

en natuur werd aangegeven, dat een op die wijze tegenover elkaar 

stellen niet juist lijkt.(141). 

In deze kan worden ingestemd met de opmerkingen van Tjaden aan 

het adres van Schmidt(141). Economische activiteiten vormen een 

bemiddeling tussen menselijke natuur en buiten~menselijke natuur. 

In deze zin kan, zoals ook Hassenplug doet, het economisch 

systeem tevens als een maatschappelijk ecologisch systeem worden 

opgevat. Zowel de menselijke natuur, c.q. de menselijke behoef

ten, als de buiten-menselijke natuur warden in de loop van het 

historisch proces steeds verdergaand gemodificeerd, terwijl 

desondanks de prioriteit van de natuur blijft bestaan.{142). 

Het GEM-schema, waarin de relatie tussen samenleving en na-

tuurlijk milieu wordt weergegeven met een energie- en mate

riestroom en een informatiestroom en waarin sprake is van 

twee typen regulatiemechanismen komt het dichtst bij de be

naderingswij ze van deze studie zoals ook hiervoor reeds is 

gebleken.{143). Ook werd reeds aangegeven dat in deze benaderings

wijze, althans waar het het toegevoegde schema betreft, nog 

wordt geabstraheerd van de accumulatie van het kapitaal en het 

tot waar worden van de arbeidskracht. Bovendien wordt bier voor

alsnog geabstraheerd van de rol van de staat en de ve:i::houding 

ma.rkt/plan.(144). 
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Zeals door Hassenpflug reeds aangegeven kan door de specifieke 

maatschappelijke bepaaldheid van het economisch proces in een 

kapitalistische wareneconomie het economisch proces niet !an

ger als maatschappelijk ecologisch worden beschouwd. De blik

vernauwing naar een enkele bron van abstracte rijkdom, meer

waarde producerende arbeid, betekent noodzakelijk een negatie 

van de door de natuur voortgebrachte en in standgehouden con

crete rijkdom van menselijke gebruikswaarden. Met de verabso

lutering van abstracte rijkdom, onder kapitalistische verhou

dingen noodzakelijk grondslag voor een economische mystifica

tie, hangt de overdrijving van het maatschappe'lijk belang 

van "natuurlijke waarden", grortdslag voor een ecologische 

mystificatie, dialectisch samen. Slechts wanneer in ecologie 

en economie niet wordt geabstraheerd van de productie en de 

theoretische en praktische strijd zich richt op de verandering 

van het productieproces en de productieverhoudingen met een 

orientatie op concrete rijkdom kunnen deze mystificaties worden 

opgeheven. In het ontbreken van verwijzingen naar de dialecti

sche samenhang van deze mystificaties en in het zowieso niet in 

de beschouwing betrekken van economische wetmatigheden ligt de 

belangrijkste zwakte van het GEM, De inhoud van de relatie met 

het natuurlijk milieu wordt precies omschreven en in drie 

stappen geanalyseerd. In principe zou in de vierde en laatste 

stap uit het GEM de "maatschappelijke evaluatie en conflict 

analyse" de maatschappelijke vormbepaaldheid van deze verhouding 

in de beschouwing kunnen worden betrokken. 
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In het GEM is daarvan echter niets terug te vinden: er wordt 

slechts verwezen naar niet antagonistische conflicten tussen 

bevolkingsgroepen w.b. hun aanspraken op het natuurlijk mi

lieu. Gegeven de context echter waarin de nota tot stand 

is gekomen zijn dergelijke opvattingen volkomen begrijpelijk. 

(145}. 
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Noten, Hoofdstuk V. 

1. G. Harmsen, Natuur, Geschiedenis, filosofie, t.a.p. p. 49. 
2. Samenvatting Globaal Ecologisch Model, t.a.p. pp. 9/10 
3. "De invloed van "de mens" leidt in de huidige situatie 

vrijwel steeds tot: 
- toename van de dynamiek in het natuurlijk milieu, met 

name van de dynamiek van de abiotische milieufactoren, 
- afname van de variatie in het natuurlijk milieu, met name 

de variatie van levensgemeenschappen". 
Opvallend is dat in de beschrijving van de voorbeelden hier
van stelselmatig over "de mens" wordt gesproken terwijl in 
het daaraan voorafgaande deel telkens sprake was van "de sa
menleving". Daardoor krijgt de tegenstrijdigheid ondanks de 
wel volgehouden verwijzing naar "de huidige exploitatiewij
ze", een zuiver ontologisch karakter, waardoor elke verwij
zing naar de huidige c.q. kapitalistische productiewijze bij 
voorbaat is uitgesloten. 
GEM, t.a.p. pp. 8/9. 

4. Opgenomen in D. Owen, wat is ecologie. Amsterdam 1977, pp. 
108-134: Ecosystemen en hoe ze functioneren. Vgl. oak E. 
Odum, Ecology. Georgia 1963, pp. 37-53: Energy Flow and 
Nature Metabolism; en Oecologie-THE dictaat no. 9.002: Oeco
logische basisbegrippen uit de biologie door s. Segal. Eind
hoven 1973, pp. 35-65. 

5. Oecologie-dictaat THE, t.a.p. pp. 165-187. Het reeds eerder 
gememoreerde Sharawagi-rapport berust op een verdere uitwer
king van de ideeen van Van Leeuwen voor het "bouw-vak", 
vgl. noot 49 van hoofdstuk III. 

6. s. van der Ploeg, Ecologie en economie - synthese of anti
these?, opgenomen in Milieu en economie. Rotterdam 1974, 
pp. 5. Vgl. ook s. Segal, Oecologische basisbegrippen uit de 
biologie, t.a.p. en N. Nelissen, Sociale ecologie. Utrecht 
1972, pp. 18-54: Ecologie en sociale ecologie. 

7. N. Nelissen, Humane ecologie, opgenomen in Oecologie-dictaat 
THE, t.a.p. pp.95-112. 

8. P. Bos, Mens-ecologie en ruimtelijke ordening, een hypothese; 
opgenomen in Regionale economie, het ruimtelijk element in 
de economie onder redactie van L. Klaassen. Groningen 1972, 
pp. 246-289: "Ons stellend op het standpunt dat het complex 
initiatieven motivaties-normen-waarden altijd een rol speelt, 
en dan ook geinterpreteerd dient te warden als menselijke 
vrijheid (bijvoorbeeld om causaliteiten te beoordelen, ook 
als het wetenschappelijk- technische "vooruitgang" betreft) 
komen we dan ( •••• ) tot de hypothese: een evenwichtig macro-
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mens-ecosysteem bij de rangschikking van de subsyste-
men naar aard, bepaald door de verhouding geinitieerd-cau
saal, en frequentie de suggestie van een normaalverdeling 
der subsystemen (pp.288 en 290): 

K K' N"' 

frequentiebereik waarbij gevoelens van 
massifikatie, althans van massaliteit 
en onvrijheid, beginnen op te treden 

N" N' N 

et huidige, labiele, mens·ecosysteem: scala van N" tot N"' 
{gedesintegreerd naar het economisch-technologische) 
en zeer hoge frequenties 

nietiJe'integreerde restposten "cultuur, recreatie en maatschap· 
pelijk wcrk" en monumentenzorg en r.atuurbehoud 

een evenwichtig mens-ecosysteem: brede sca!a van subsysteem 
van K tot N zonder te hoge frequenties 

Vgl. de in deze studie uitgewerkte verhouding causaliteit
finaliteit in relatie tot de "eerste" en "tweede" natuur. 

9. Vgl. Nelissen, Sociale Ecologie, t.a.p. pp. 52/53: 

392 

"Iets anders liggen de zaken bij de sociale geografie. In de 
loop van de jaren '60 zijn er enkele publicaties verschenen 
die duidelijk in de lijn van de sociale ecologie liggen. We 
denken hierbij in eerste instantie aan de Utrechtse hoogle
raar c. van Paassen, die in 1962 in het Tijdschrift van het 
Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap een arti
kel deed verschijnen onder de titel: Geografische structu
rering en oecologisch complex. Van Paassens denkbeelden 
sluiten aan bij die van Duncan. Hij concentreert zijn bena
dering op de gedachte van het ecologisch complex. Hij spreekt 
van een ecologisch complex wanneer er sprake is van een con
crete sociaal-ruimtelijke orde (bijvoorbeeld regio}. Duncan 
onderscheidde aan een ecologisch complex vier factoren, te 
weten: omgeving, populatie, organisatie en technologie (zie 



diagram). Deze factoren staan in dynamische relaties tot 
elkaar; een verandering in een van de factoren leidt tot 
veranderingen in de andere factoren. 
Van Paassen onderscheidt aan een ecologisch complex zes 
factoren, te weten: 
1. handelingen en functionele handelingsverbanden; 
2. artefacten, zoals bouwwerken, wegen en akkers; 
3. resources, d.w.z. de middelen waarmee de betreffende 

samenleving haar bestaan opbouwt; 
4. instituties, welke de manifestaties zijn van het onder-

ling verbonden zijn van de bevolkingsgroep; 
5. huishoudens en hun voorzieningen; 
6. het waardenpatroon. 
In een tamelijk recente dissertatie bouwt Lambooy voort op 
de gedachten van het ecologisch complex. In dit proefschrift 
dat handelt over de agrarische hervorming in Tunesie, war
den bovengenoemde ideeen van Duncan en Van ~aassen toege
past. Lambooy werkt dit denkschema verder uit en maakt daar
bij gebruik van de resource-theorie van Firey. Als zodanig 
getuigt ook deze studie van een orientatie naar de theo-
rie van de sociale ecologie". 
En J. Lambooy, Economie en ruimte. Assen 1975, pp. 26/27: 
"De verhouding economie-natuur kan dan ook pas begrepen war
den als we letten op de verhouding mens-natuur. De mens is 
niet alleen een producerende en konsumerende mens; bovendien 
is hij niet alleen maar individu en ook staat hij niet alleen 
maar tegenover de natuur. Hij is ook deel van de natuur en 
deel van sociale verbanden. Hij is deel van een ecologisch 
complex. In eenvoudige schema's kunnen we de relatie als 
volgt uitdrukken: 

MENS 

DIE REN 

PLANTEN 

MINERALEN 

ETC. 

De mens als deel 
van de natuur 

MENS 

DIEREN 

PLANTEN 

MINERALEN 

ETC. 

De mens als soort in rela
tie met de natuur als totaliteit 
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Bet is evenwel niet duidelijk wat de mens "beweegt" als wij 
niet aanduiden welke componenten daarbij doorslaggevend 
kunnen zijn". 

10. M.a.w. het stofwisselingsproces met de natuur via productie, 
circulatie en comsumptie kan onder het aspect van de natuur
lijke, ecologische, en maatschappelijke, in eerste instantie 
economische, bepaaldheid worden bestudeerd. Daarbij kan het 
circulatieproces ook aangeduid worden met maatschappelijk 
stofwisselingsproces, c.q. stofwisseling van de menselijke 
arbeid. Vgl.: K. Marx, Bet Kapitaal, t.a.p. p.56 en 62: 
"Voor zover door het ruilproces de waren overgaan van de 
een voor wie zij geen gebruikswaarden zijn, naar de ander, 
voor wie zij wel gebruikswaarden vormen, is er sprake van 
een maatschappelijke stofwisseling." en "Aan de ene kant 
zien we Chier) hoe de warenruil de grenzen van persoon en 
plaats, verbonden aan de directe ruil van producten, door
breekt en de stofwisseling van de menselijke arbeid tot 
ontwikkeling brengt. Aan de andere kant komt een gehele 
sfeer van spontane maatschappelijke natuurverschijnselen 
tot stand, welke voor de handelende personen niet te con
troleren is". Vgl. ook paragraaf 3 van dit hoofdstuk. 

11. w. ter Keurs en E. Meelis, Globaal Ecologisch Model: woor
den en schema's tegen de achteruitgang van het natuurlijk 
milieu; opgenomen in Natuur en Milieu 1977-5. Amsterdam, 
p. 14/15. 

12. Idem, p.11. 
13. J. de Graaf, Ethische aspecten van beheerste groei, opgeno

men in de publicatie van de Stichting Toekomstbeeld der 
Techniek no. 16: Mens en Milieu: beheerste groei, p. 26. 

14. Ook het slot van dit artikel is voor deze studie van belang: 
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"Onderwerp van sociale ethiek zijn niet de enkelingen, maar 
de groepen. Het algemene belang van de ecologische impera
tief eist dat collectieve beslissingen worden voorbereid en 
genomen door alle betrokkenen, met zeggenschap op alle ni
veaus. zo is het de ecologische imperatief die tot een her
bezinning noopt die ook al om andere beweegredenen op gang 
gekomen was nl. de herbezinning op democratische beslis
singsstructuren. De vraag kan hier slechts warden gesteld 
en niet worden beantwoord. Als in ieder geval maar het besef 
groeit dat het vanzelfsprekende van denken en handelen ge
richt op stimulering van consumptie en koopkracht niet zo 
vanzelfsprekend is. Als aan de basis van de maatschappij be
weging komt, zal de ecologische imperatief democratiserend 



werken. Politiek is een publieke zaak; productie, consump
tie en economie verdienen het in dit tijdperk oak om een 
politieke zaak te warden". Idem, p.27. 
Vgl. voor het begin van.een antwoord het in de laatste para
graaf van hoofdstuk VII geschetste perspectief. 

15. In de maatschappelijke evaluatie en conflictanalyse van het 
GEM wordt geprobeerd de belangen die verschillende groepen 
en sectoren bij de vervulling van functies door het natuur
lijk milieu hebben te beschrijven en met elkaar te confron
teren. Daarbij moet tevens in de beschouwing warden betrok
ken de numerieke sterkte van de betreffende belangengroep, 
de aard van de belangen, de mate waarin belangengroepen over 
gelijkwaardige technische of ruimtelijke alternatieven kun
nen beschikken en de sociale positie van de belangengroepen. 
"Met het opsommen van deze factoren is nag slechts een be
gin gemaakt met de maatschappelijke evaluatie en conflict
analyse. Sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar deze fac
toren is nag nauwelijks verricht. Het perspectief wat ons 
door deze benaderingswijze wordt geboden is echter duidelijk 
genoeg. De ecologische evaluatie en interactie-analyse war
den in een maatschappelijke context geplaatst die aansluit 
bij andere probleemvelden. Veel van de ecologische 'mystifi
catie' zou daarmee kunnen warden vermeden en vervangen door 
een gedegen politieke afweging." GEM, t.a.p. p. 37-39. 

16. Ter Keurs en Meelis, t.a.p. p. 9: "Vindt men de plaatselijke 
gevolgen van het menselijk handelen voor het natuurlijk mi
lieu het belangrijkst, dan zou men - de GEM-methodiek vol
gend - kunnen proberen conflicten te vermijden door gebieden 
aan te wijzen waarin de nadruk ligt op een of meer maatschap
pelijke activiteiten. En als die.elkaar nog zouden hinderen, 
zou men of tussengebieden kunnen aanwijzen met een bufferen
de werking of aan de hinder veroorzakende activiteit rand
voorwaarden kunnen opleggen. Dit is duidelijk de strategie 
waarvoor in het GEM is gekozen". Een verwijzing naar het com
partment-model van Odum, waarop dergelijke strategieen vooral 
berusten, is hier zeker op zijn plaats. Odum pleit in zijn 
artikel "The strategy of ecosystem development" expliciet 
voor een opdeling van het landschap in compartimenten, waar
bij elk compartiment een eigen functie heeft en aaarvoor 
wordt onderhouden. Opgenomen in Oecologie-dictaat THE, t.a.p. 
pp. 147-157. Hij onderscheidtde volgende vier hoofd-compar
timenten: 
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PRODUCTIVE 

(growth systems) 

ENVIRONMENT 

PROTECTIVE 

(mature systems) 

ENVIRONMENT 

URBAN-INDUSTRIAL 

{nonvital systems) 

ENVIRONMENT 

COMPROMIS 

(multiple-use systems) 

ENVIRONMENT 

Compartment model of the basic kinds of environment 
required by man, partioned according to ecosystem 
development and life-cycle resource criteria. 

17. In bet bijzonder deze studie, maar ook hierna nog te behande
len Geintegreerd Milieu Model van Nijkamp en Opschoor, poogt 
de compartimentering van beleid en wetenschap m.b.t. de mi
lieuproblematiek te doorbreken. In bet GMM wordt zelfs een 
identieke terminologie gebruikt bij de toelichting van het 
impact-model: 
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"Heel duidelijk kan echter op deze manier het effect van 
exogene en endogene grootheden op de werking van bet gehele 
systeem worden weergegeven. Variabelen die in de puur-econo
mische sector exogeen zijn blijken in het totale systeem vaak 
toch weer endogeen te zijn. Het v66rkomen van dergelijke 
semi-endogene variabelen wordt veroorzaakt door het feit dat 
het gebruikte drie-compartimenten-model (economie, milieu en 
ruimtelijke ordening) niet alleen intra-compartiment relaties 
heeft, maar ook intercompartiment relaties". 



Nijkamp en Opschoor, Naar een Geintegreerd Milieu Model? 
Amsterdam 1977, p.45. Zie verder paragraaf 2 en 3 van dit 
hoofdstuk:. 

18. Op de verhouding MER/productie-ecologie en GEM/structuur
ecologie zal nog nader worden ingegaan in samenhang met de 
voorkeur van VOMIL voor de eerste en VORO voor de tweede 
benaderingswijze, waarbij vooral in de gaten moet worden ge
houden dat beide manieren om het milieuprobleem te lijf te 
gaan ender de bestaande maatscbappelijke verhoudingen aan 
beperkingen onderhevig zullen zijn. 

19. Vgl. de repliek van P. Dauvellier en E. van der Maarel, 
Het globaal Ecologiscb Model: een poging tot "ecologisering" 
van bet ruimtelijk beleid; opgenomen in Natuur en Milieu 
1977-9. Amsterdam, pp. 17-20, en de dupliek van Ter Keurs 
en Meelis in het zelfde nummer, p. 21. Dauvellier en Van 
der Maarel besluiten hun repliek als volgt: "Hun (van Ter 
Keurs en Meelis) nadruk: op de algemene maatschappelijke 
achtergronden tegen die van bet GEM op de ruimtelijke plan
ning lijkt begrepen te kunnen worden vanuit de verschillende 
posities van waaruit de milieuproblematiek benaderd wordt. 
In het eerste geval is dat een universiteit, in het tweede 
geval een oyerheidsdienst met verantwoordelijkheid voor de 
voorbereiding van het nationale ruimtelijke beleid", terwijl 
ze wel openden met o.m.: ( ..• ) 
De studie "Naar een globaal ecologisch model voor de ruimte
lijke ontwikkeling van Nederil.and" bouwt aan de theoretische 
en methodologische fundamenten van wat tegenwoordig wel 
"ecologische planning" wordt genoemd". Het is niet zo ver
wonderlijk dat bij een dergelijke,enigszins tweeslachtige, 
omschrijving misverstanden ontstaan •. In dit hoofdstuk: zal 
hierop nog worden teruggekomen,in het bijzonder waar het de 
competentiegeschillen tussen VOMIL en VORO betreft. 

20. Zeals verder in dit hoofdstuk: zal worden uitgewerkt gaat het 
daarbij ook cm de verhouding tussen het "sociaal-politiek" 
en "sociaal-economisch" regulatiemechanisme, omdat in het 
GEM van dit sociaal-economisch regulatiemechanisme wordt 
geabstraheerd en wel naar het sociaal-politiek regulatie
mechanisme wordt verwezen. 

21. P. Hennipman, Doeleinden en criteria der economischepolitiek; 
geciteerd bij R. Hueting, Nieuwe schaarste en economische 
groei. Amsterdam 1974, p.14. Het beroemde artikel van Hennip
man is o.m. opgenomen in "Welvaartstheorie en economische 
politiek" en is in het bijzonder van belang door de daarin 
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ondernomen poging het onderscheid en verband tussen de eco
nomische wetenschap en de theorie van de economische po~ 
tiek nader te preciseren. Dit gebeurt op een wijze die ver
wantschap vertoont met het in deze studie gemaakte onder
scheid tussen empirische wetenschap en technische wetenschap 
en de positie van causale en finale (teleologische) momenten 
bij het bestuderen van de ruimtelijke ontwikkelingen. 
Alphen a.d. Rijn 1977, pp. 17-113. 

22. Bet divergentie-theorema van Pigou zoals samengevat in 
"Naar een Maatschappelijke Ecologie", D. Bos, H. Hendriks, 
A. Smaal en I. de Vries. Middelburg 1977, pp. 97/98: De ci
taten zijn (vertaald) afkomstig uit: D. Hassenpflug, Umwelt
zerstorung und Sozialkosten, Berlijn (West) 1974. 
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"Orn het sociaal product te maximeren moet het marginale pro
duct van alle productiefactoren gelijk gemaakt worden. 
D.w.z. de verhouding van de marginale producten van de pro
ductiefactoren moet gelijk gemaakt worden aan de prijsver
houding (analoog aan de tweede wet van Gossen). 
Als nu de marginale nettoproducten van de factoren in alle 
mogelijke aanwendingsrichtingen gelijk zijn, dan geldt dat 
het geaggregeerde marginale netto-product gelijk is aan het 
sociale marginale netto-product. 
De ervaring leert Pigou echter dat maximale welvaart hier 
niet noodzakelijk optreedt, 
'dat bepaalde materiele gevolgen van private economische ac
tiviteit tot aanzienlijke inkomens-, resp. nutsvermindering
en bij andere economische subjecten kunnen leiden. 
Que faire?' (Hassenpflug, t.a.p. p. 116). 
Pigou introduceert dan het begrip privaat marginaal netto
product met als omschrijving de grensopbrengst van een in
vestering als de productiefactorencombinatie niet als voor 
het algemene belang doelmatig aangemerkt kan worden. Bet 
eigenbelang, zo stelt hij, tendeert er niet naar gelijkheid 
te brengen tussen de waarden van de marginal social net pro
ducts van de investeringen in verschillende industrieen, als 
de waarden van social net product en van privat net product 
in die industrieen van elkaar afwijken. 
"Het private winststreven leidt tot een inzet van productie
factoren, die het private marginale netto-product in alle 
manieren van aanwending gelijk maakt. Het resultaat moet, 
bij volledige concurrentie, zo leert Pigou, ongelijke waar
den van het sociaal marginaal netto-product tot stand breng
en, dus ongelijke 'money values of economic satisfaction', 



wat zoveel betekent als: geen maximering van het totale 
netto-product van fysieke zaken en objectieve diensten, en 
dientengevolge ook geen welvaartsoptimum. Dit kan alleen 
dan bereikt worden als het sociale marginale netto-product 
in alle aanwendingsrichtingen gelijk is, als dus, bemiddeld 
door corrigerend staatsingrijpen het private productieresul
taat aan bet sociale aangepast wordt, zodat beide aan elkaar 
gelijk gemaakt worden". (Hassenpflug, t.a.p. p. 117). 
De definities van marginal social net product en marginal 
privat net product luiden: 
"Het marginal social net product is het totale netto pro
duct van fysieke dingen of objectieve diensten voortkomend 
uit de marginale toename van hulpbronnen in elk gegeven ge
bruik of op elke gegeven plaats, ongeacht aan wie enig deel 
van dit product ten goede komt. Het marginal privat net 
product is dat deel van het totale netto-product van fysieke 
dingen en objectieve diensten dat voortkomt uit de marginale 
toename van hulpbronnen in elk gegeven gebruik of op elke 
gegeven plaats, die in eerste instantie - d.w.z. vooraf
gaande aan de verkoop ten goede komt aan de persoon die ver
antwoordelijk is voor de investering". (Hassenpflug, t.a.p. 
p. 117). 

23. A. Coddington. The economics of ecology; opgenomen in New 
Society van 8-4-'70. Nederlandse vertaling in Voordelig 
Vestigen ••.••.•. ?van projectgroep RSD. Middelburg/Delft 
1970, bijlage 2, p.1. 

24. Idem, p.6. 
25. Idem, p.4. 
26. Idem, p.5. 
27. Idem, p.7. Vgl. o.m. w. Kapp, Over de theorie van de sociale 

kosten en de milieucrisis: opgenomen in Milieu en Maatschap
pij, t.a.p. pp. 149-162; J. Galbraith, The affluant society, 
Harmondsworth 1958; E.Mishan, The costs of Economic 
Growth, Londen 1968. Ned. vertialing: De welvaart wordt duur 
betaald. Utrecht 1971, in het bijzonder pp. 193-202; en 
verder het overzicht "Enkele baanbrekende werken over milieu
verslechter ing en economische groei", van R. Hueting, waarin 
naast de hiervoor genoemde auteurs ook het werk van Boulding, 
Isard, Kneese, Leontief, Forrester en Commoner wordt bespro
ken. Nieuwe schaarste en economische groei, t.a.p. pp. 61 -
87. 

28. Het schema is ontleend aan E. Nell, De herleving van de po
litieke economie: opgenomen in: De armoede van de economische 
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wetenschap. Nijmegen 1975, p.100. Een goed overzicht van 
verschillende gehanteerde modellen is te vinden bij H. van 
Miltenburg, Economie als ambacht, kennismaking met het mo
delbegrip in de economie, Delft, 1978. 

29. Idem, p. 102. 
30. Vgl. voor het onderscheid tussen de neo-klassieke, neo-ricar

diaanse en marxistische benadering o.m. B. Rowthorn, Neoklas
sieke economie, neoricardianisme en marxisme; opgenomen in 
De armoede van de economische wetenschap, t.a.p. pp. 172-203. 
Belangrijk is in dit verband ook zijn analyse van vrijheid 
en gelijkheid in productie en ciruculatie in het handels- en 
industrieel kapitalisme vergeleken met de eenvoudige waren
productie, waarbij hij concludeert tot de volgende verschil
len en overeenkomsten (p.192): 

Koopmanskapitaal Eenvoudige Kapitalistiese 
plus eenvoudige warenpro- productie 
warenproductie ductie 

Circu- onvrijheid en vrijheid en vrijheid en 
la tie ongelijkheid gelijkheid gelijkheid 

Produc- vrijheid en· vrijheid en onvrijheid en 
tie gelijkheid gelijkheid ongelijkheid 

31. GEM, t.a.p. p.18. 
32. R. Hueting, Nieuwe schaarste en economische groei, t.a.p. 

p.88. 
Van belang voor de discussie rond dit antropocentrisme is de 
volgende precisering van Hueting, waarbij hij, hoewel zeer 
vaag, toch ook drie categorieen lijkt te onderscheiden: sub
jectieve gebruikswaarden, objectieve gebruikswaarden en een 
restcategorie milieufuncties van belang voor het leven op 
aarde, het menselijk leven niet inbegrepen: "een moeilijk
heid is nu dat sommige vitale milieufuncties niet door de 
mensen op prijs worden gesteld, omdat zij niet weten hoe be
langrijk deze functies zijn voor het leven op aarde (het 
menselijk leven inbegrepen!}. Daarom vallen de functies 
volledig samen met de nuttigheid cq. subjectieve gebruiks
waarde; ten dele vallen zij samen met de objectieve gebruiks
waarde. 11 Vgl. ook de volgende paragrafen van dit hoofdstuk 
voor deze problematiek. 

33. Vgl. o.m. G. Delfgauw, Inleiding tot de economische weten-
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schap. Wassenaar 1977, p.58 : "Omstreeks het midden van de 
vorige eeuw nam de twijfel aan de toereikendheid van de toen 
vigerende steeds toe. Het inzicht 
won veld, centrale plaats in de 
verklaring van de sverschijnselen diende te 
warden ingeruimd. zo 1870 de periode aan, gedurende 
welke de subjectivistische waardeleer overheerste. Vooral 
Carl Menger (1840-1910), William Stanley Jevons (1835-1882) 
en teon Walras {1834-1910) maakten zich tot talk van deze 
nieuwe denkbeelden. Men beschouwt deze auteurs als de grond-
leggers van de zgn. en D. Bos enz., Naar 
een maatschappelijke ••• er was een veel belang-
rijker reden voor het loslaten van de klassieke theorie (ob
jectieve waardeleer) rond de zeventiger jaren (opkomst van 
de grensnutschool: walras, Jevons en Menger) • Die reden 
was de specifieke wijze waarop Dr. Karl Marx de klassieke 
theorie in zijn uiterste consequenties had doorgetrokken. 
Al in de theorie van Smith lag besloten dat het gehele pro
duct van een natie geproduceerd wordt door arbeid: de kapi
talisten danken hun winsten uitsluitend aan het bezit van 
geaccumuleerde kapitaalgoederen. Marx breidt de arbeids
waardetheorie uit tot de meerwaardetheorie en 

ning van 
zich een academische status 

als toeeige
Intussen had de economie 

verworven. Meer verhullende-
doctrines waren nodig. Marx werd geheel verworpen door de 
orthodoxen en met hem het hele klassieke systeem waarop hij 
zulke onaangename conclusies had gebaseerd." T.a.p. p.26. 

34. In het GEM wordt bewust "het begrip 'ecologische waardering' 
vermeden, omdat hiermee veelal een oridoorzichtige vermenging 
van wetenschappelijke informatie en individuele waarde-oorde
delen wordt geintroduceerd. Ook is niet geprobeerd een eco
nomische kosten-baten-analyse te ontwikkelen waarin de maat
schappelijke waarde van het natuurlijk milieu wordt bepaald". 
M.a.w. de benaderingswijze van het GEM beweegt zich (v.w.b. 
de "methodische uitwerking"! ) nadrukkelijk op gebruikswaarde 
niveau en stemt wat deze orientatie betreft overeen met "Naar 
een maatschappelijke ecologie". Zie verder paragraaf 2 t/m 4 
van deze studie1 in het bijzonder de van origine dominante 
gebruikswaardematige orientatie van de planologie en de daar
mee verbonden problemen. 

35. GEM, t.a.p. p.37. 
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36. In het GEM wordt t.a.v. de regulatie- en informatiefunctie 
aangegeven dat het besef van het belang daarvan van recente 
datum is. 

37. R.Hueting, Nieuwe schaarste en economische groei, t.a.p. 
pp. 90-99. 

38. Naast het berekenen van de schaduwprijs bestaan er in de 
praktijk nog een aantal moeilijkheden bij het verwezenlijken 
van dit principe. In "Naar een maatschappelijke ecologie" 
worden een drietal voorwaarden opgesomd; t.a.p. pp.43/44: 
- de staat moet neutraal en onpartijdig zijn 
- de veroorzaker moet bekend zijn 
- de veroorzaker moet aan te pakken zijn. 
Als aan deze voorwaarden voldaan zou kunnen worden dan moet 
"de vervuiler de extra kosten in z'n kosten-batenanalyse 
stoppen. Op grond van het betrekken van de schaduwprijs in 
z'n private kosten-batenanalyse zal de individuele ondernemer 
besluiten wel of niet door te gaan met de productie, reini
gende apparatuur aanschaffen of een boete betalen etc. 
Dit is de veelgeroemde herallocatie die op grond van het 
'internaliseren' van de externe effecten = het betrekken van 
de schaduwprijs in markt-economische overwegingen, tot stand 
zou komen." Vgl. ook hierover: D.Hassenpflug, Umweltzersto
rung umd Sozialkosten, t.a.p. pp.128-138; A.Leonhardt en 
G.Speer, Umweltreproduktion im staatsmonopolistischen Kapi
talismus, Frankfurt/Main 1977, pp.50-60, ook opgenomen in 
Oekologie-oekonomische und politische Aspecte des Umwelt
schutzes. Frankfurt/Main 1977, pp. 39-48. "Het gehele milieu
debacle verschijnt (zo) als incorrecte toerekening, de mo
gelijkheid van de kostenafwenteling wordt als oorzaak van 
het probleem gezien, en de oplossing verschijnt reeds aan de 
horizon: de sociale kosten van de pr~vaat-economische produc
tie moeten aan de veroorzaker worden toegerekend.( ••.. ) 
De discussie over het veroorzakersprincipe is - hoe para~ 
doxaal dat ook mag klinken - verzonnen, om van de werkelijke 
oorzaken af te leiden", aldus de conclusie van Kade; geci
teerd bij K.Krusewitz, Opmerkingen over de oorzaken van de 
milieucrisis in historisch-maatschappelijke samenhang; opge
nomen in: Inleiding tot de politieke economie van het milieu. 
Amsterdam 1978, p.82/82. 

39. Vgl. voor een kritische weergave van de met dit, oorspronke
lijk van Marshall afkomstige, vraag- en aanboddiagram ver
bonden problemen o.m. J.Robinson en J.Eatwell, An introduc
tion to modern economics. Loden 1973. Nederlandse vertaling 
Utrecht 1977, pp. 199-214. 
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Vgl. ook o.m. W.Vogt, Bijdrage tot de kritiek op de heersen
de economische theorie; opgenomen in: De armoede van de eco
nomische wetenschap, t.a.p. pp. 35-64 en in dezelfde bundel 
P.Baran, Over de consumenten souvereiniteit, t.a.p. pp.65-74. 

40. Voor de restricties door Hueting aangegeven vergelijke men 
de weergave in "Naar een maatschappelijke ecologie", t.a.p. 
p.36: "Hueting vraagt zich af in hoeverre het begrip extern 
effect zoals Pigou dat heeft geintroduceerd als zodanig voor 
het econom~sch inlijven van milieuverslechtering (functie
verlies in zijn terminologie) bruikbaar is. 
Pigou's definitie is ruimer, omvat nl. zowel positieve als 
negatieve effecten en is oak van toepassing op bijvoorbeeld 
extra uitgaven aan politiek en gevangenissen t.g.v. (alcohol
houdende) drank-productie. Hueting's begrip functieverlies 
wijkt ook af van de definiering van "extern effect" zoals 
dat·in de moderne welvaartstheorie gebezigd wordt. Als voor
beeld de definitie van Hennipman van externe effecten: 
De buiten de markt om werkende positieve of negatieve in
vloed die als nevengevolg van economische handelingen uitgaat 
op de productievoorwaarden of het bevredigings-niveau van 
andere huishoudingen. 
Deze definitie beperkt zich niet tot de op de markt meetbare 
"fysieke" schade, zoals dat bij Pigou het geval is; alle ef
fekten die de behoeftebevrediging beinvloeden vallen eronder. 
Hueting's begrip functieverlies wijkt af van het begrip_ 
"extern effect" bij Hennipman. Het lijkt ons reeel om het be
grip "functieverlies" bij Hueting op te vatten als een ver
fijning van "extern effect", zonder dater nu een geweldige 
theoretische verandering optreedt; een verfijning die m.n. 
gericht is op het doel dat Hueting zich stelt: kwantificering 
van de nieuwe schaarste. 11 

Vgl. ook het overzicht en de uiteenzetting van Altvater in 
het laatste deel van deze paragraaf. 

41. R.Hueting, Nieuwe schaarste en economische groei, t.a.p. p.111. 
42. Idem, t.a.p. p.130 en 132. 
43. Vgl. "Naar een maatschappelijke ecologie", t. a.p. p. 44: 

"We keren even terug naar het systeem van het bepalen van de 
hoogte van de schaduwprijs, waarvan men zou kunnen zeggen dat 
deze nogal neigt naar een compromis. 
Over bet vaststellen van de schaduwprijs zegt Hueting dat het 
eigenlijk om een kosten batenanalyse gaat. Deze kba is nogal 

van karakter. 
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Immers, deze kba, waar de schaduwprijs uit komt rollen, 
gaat uit van een zekere graad van vervuiling die onvermijde
lijk is, althans die hoort bij de economische optimale situ
atie. Het "optimum" van de mate van zuivering is het snijpunt 
van de c+s+x+y-kurve met de e-kurve; de bijbehorende afstand 
tot de horizontale as in de schaduwprijs. Dit "optimum" is 
een economisch optimum: totale kosten (C+S+X+Y+E) zijn hier 
minimaal; er blijft een zekere mate van aantasting van mi
lieufuncties." 

44. R.Hueting, Nieuwe schaarste en economische groei, t.a.p. 
p.99. 

45. GEM, t.a.p. p.20. 
46. L.Klaassen en T.Botterweg, Projectevaluatie en imponderabele 

effecten: een schaduwprojectbenadering; opgenomen in: Milieu 
en Economie, t.a.p. pp. 21-40. 

47. Aan de completering van het inventariserende deel wordt bij 
de afdeling Milieustatistieken van het CBS nag steeds verder 
gewerkt, zij het dat de schaduwprijsmethode overigens oak 
officieel als onwerkbaar wordt beschouwd. Op grand van de 
studies van Goudswaard, Hueting en Opschoot wordt in de toe
lichting op de begroting van VOMIL van 1976 op p.61 gecon
cludeerd dat "een van de meestbelovende wegen om tot een 
betrouwbare waardering van externe (hinder)effecten te komen, 
geblokkeerd lijkt. 11 

48. L.Klaassen en T.Botterweg, t.a.p. pp.26 en 27. 
49. Idem, p.35. 

"Mogelijkheden lijken dus aanwezig voor het definieren van 
schaduwprojecten met een vervangend karakter. Daar echter het 
vaststellen van geschikte vervan9en9e schaduwprojecten een 
moeilijke en tijdrovende procedure zal zijn, lijkt het ge
wenst nog een aanvullende eis te stellen. Deze is dat scha
duwprojecten met een vermijdend karakter voorrang verdienen 
boven schaduwprojecten welke een vervangend karakter dragen, 
tenzij vermijden zulke grate kosten en moeite met zich 
brengt dat deze kosten wezenlijk hoger zijn dan van vervan
gende schaduwprojecten". 

50. A.Leonhardt en G.Speer, Umweltreproduction im staatsmonopo
listischen Kapitalismus, T.a.p. pp.21/22. Evenals in het 
GEM wordt in deze studie een onderscheid gemaakt tussen twee 
groepen milieufuncties(p.28/29): 
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Der potentielle Reichtum einer Nation an naturlicher Umwelt 
wird also erhalten bzw. erhoht 
a) durch rationelle Verwendung der naturlichen Ressourcen, 
das heiszt luckenlose Erkundung, rationelle Gewinnung und 
sparsamen Verbrauch an Primarrohstoffen sowie Gewinnung von 
Sekundarrohstoffen mittels Wiederverwendung der Produktions
und Konsumtionsabfalle ("recycling"); 
b) durch Erhaltung der produktivitatssteigernden und den 
Stof fwechselprozess des menschlichen Organismus gewah~leis
tenden Eigenschaften der Elemente der naturlichen Umwelt, 
indem ein Teil der gesellschaftlichen Arbeit eingesetzt wird, 
um die Schadstoffemission, insbesondere der Industrie, inner
halb bestimmter Grenzen zu halten bzw. eingetretene Schadi
gungen zu beseitigen. 
Beide Formen des naturlichen Metapotentials sind Bestandteil 
des Nationalreichtums. Es sollte jedoch auf Grund ihrer 
verschiedenartigen Rolle im Reproduktionsprozess unterschie
den werden zwischen 
- Metapotential an naturlichen Ressourcen (Bodenschatze)und 
- oekoloqischem Metapotential (Eigenschaften der Elemente 
der naturlichen Umwelt als Naturbasis der naturwuchsigen 
Produktivitat der Arbeit). 
Die vorliegende Analyse befasst sich vorwiegend mit der 
Umweltproduktion im Sinne der Erhaltung des oekologischen 
Metapotentials. Bezuge zum naturlichen Metapotential im um
fassenden Sinn werden im Text expliziert. Zur Erhaltung des 
oekologischen Metapotentials sind entsprechende Entsorgungs
einrichtungen wie Klaranlagen, Filter-, Kontroll- und Ueber
wachungssysteme usw. erforderlich, die in ihrer Gesamtheit 
als oekologische Infrastruktur bezeichnet werden konnen. 
Entspricht diese den gesellschaftlichen Erfordernissen nach 
Umweltreproduktion in Gegenwart und Zukunft, so verkorpert 
die fur die Produktion und Reproduktion dieser oekologischen 
Infrastruktur aufgewandte Arbeitszeit die Wertgrosse bzw. 
den "Erhaltungswert" des oekologischen Metapotentials. 
Die Preisbildung fur die Elemente der naturlichen Umwelt 
erfolgt auf zwei Wegen: Ersten~ ist wie bei jeder beliebigen 
Ware auch der Preis der Umwelt, sofern ihr Nutzen durch Ar
beit vermittelt wird, Geldausdruck ihres Wertes und unter
liegt bestimmten Modifikationen. Das trifft fur die natur
lichen Ressourcen ebenso zu wie fur das oekologische Meta
potential. zweitens konnen die Elemente der naturlichen 
Umwelt im Kapitalismus einen Preis erhalten durch Monopoli
sierung. 
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51. Vgl. verder de verschillende artikelen in het reeds genoem
de nummer van Marxismus Digest: Oekologie - oekonomische und 
politische Aspecte des Omweltschutzes, t.a.p. 

52. E.Altvater, Gesellschaftliche Produktion und Oekonomische 
Rationalitat, extern Effecte und zentrale Planung im Wirt
schaft system des Sozialismus. Franfurt 1969. Vgl. ook in 
dit verband: F.Hartog, Milieu en economisch stelsel~ opge
nomen in Milieu en Econom~e, t.a.p. en uiteraard de hier
voor (noot 50/51) genoemde publicaties. 

53. E.Altvater, t.a.p. pp. 22-24: Die Volkswirtschaft als mate
rielles und als informationelles System. 

54. Vgl. ook de verwijzingen naar een mogelijke identiteit in
formatiesysteem/productieverhoudingen, waarbij Altvater-ril
stemmend Maiminas citeert, (noot 80 van dit hoofdstuk) en 
de in deze studie gesignaleerde analogie tussen structuur
ecologie/productie-ecologie en de studie van de relatie 
productieverhoudingen/ontwikkeling productiekrachten. 

55. Vgl. Altvater, t.a.p. p. 24-27: Interdependenzen zwischen 
Teil- und Gesamtsystem und die "Divergenzlehre" van A.C. 
Pigou. 

56. E.Altvater,'t.a.p. p.26. 
57. E.Altvater, t.a.p. p.28. 
58. Idem, p.28/29. 
59. Idem, p.30. 
60. Idem, p. 31. 
61. Vgl. de natuurlijke en maatschappelijke bepaaldheid van pro

ductie en consumptie bij Lapple en Van Hoogstraten, Opmer
kingen over de ruimtelijke structuur van de kapitalistische 
ontwikkeling. T.a.p. en de kritische weergave daarvan in de 
derde paragraaf van het volgende hoofdstuk van deze studie. 

62. Zie noot 55 van hoofdstuk III van deze studie voor de verge
lijkbare kritiek van Tjaden op Schmidt. 

63. Zie vooral de uiteenzetting van Harmsen (paragraaf twee) en 
de kwestie van de natuurlijk geografische omstandigheden bij 
Jakubowski en Plechanow (paragraaf 1). 

64. Vgl. de voorlopige definitie van de externe effecten van Alt
vater, t.a.p. p.11.: Externe Effecte sind demnach alle die
jenigen Begleiterscheinungen oekonomischen Handelns, die 
einmal von den handelnden Subjecten nicht verabsicht sind 
und nicht von den formellen Leitungsmechanismus {Markt und/ 
oder Plan) erfasst werden, vielmehr ausserhalb der formellen 
Leitungsmechanismus erfolgen, und andererseits mit materiel
len Auswirkungen auf das reale Wachstumspotential einer 
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Volkswirtschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt verbunden 
sind, wodurch nicht nur die handelnden Subjecte, sondern 
ausserdem noch Dritte oder die Gesamtgesellschaft betroffen 
werden." Vgl. ook noot 40 van dit hoofdstuk. 

65. Idem, p.37. 
66. Vgl. de weergave van de kritiek van Opschoor op het externe

effecten concept in "Naar een maatschappelijke ecologie", 
t.a.p. pp. 36-39. 

67. E.Altvater, t.a.p. p.38. 
68, Idem, t.a.p. : "Das Besondere der "Zusatzkosten"(F) besteht 

(dann) darin, dass 'die Uberwalzten Kosten ••• nicht nur in 
gleicher Hohe sondern in grosserem Masse bei den Betroffe
nen (anfallen), weil die in der Regel Schaden verursachen. 
Der gesamte wertmassige Verzehr an Gutern und Diensten Uber
steigt in diesem Falle das fur die Erstellung des jeweiligen 
Output technisch notwendige Mass. Es liegt im Wesen dieser 
Uber den Transfer der abgewalzten Kosten hinausgehenden Scha
den, dass sie eine directe Folge des Transfers und damit bei 
Unterlassung desselben grundsatzlich vermeidbar sind. Es 
wird in Hohe dieser Differenz ein negativer Output geliefert, 
das heisst, die Hohe des Gesamtoutputs ist um diesen Betrag 
geringer" (Fritsch) • 

69. Idem, pp. 39/40. 
70. In het algemeen is er weinig uitwisseling van informatie 

tussen de Angel-saksische en Duitse wetenschapswereld, maar 
in dit geval is dit wel bijzonder duidelijk. Ook in het over
zicht van Hueting komt Altvater niet voor. 

71. E.Altvater, t.a.p. p.91. 
72. Idem, p.94. 
73. De technologische bepaaldheid van externe effecten moet vol

gens Altvater van twee kanten worden benaderd: "In der Regel 
wird in der Literatur mit dem Hinweis auf die technologische 
Bedingtheit externer Effecte lediglich die Produktionstechnik 
gemeint. So sei es "die Technik der Gegenwart", die volks
wirtschaftliche Kosten verursache. ( ••• ) Aber diese Einschran
kung ist eine Ungenauigkeit, da die Auswirkungen der Produk
tionstechnik auf das System naturlicher und Arbeitskrafte
ressourcen weitg.ehend von deren technologischen Struktur im 
weitesten Sinne abhangig ist". Vgl. ook noot 3 van dit hoofd
stuk. Altvater, t.a.p. p.86. 

74. Vgl. Altvater, t:a.p. pp.191-193: Externe Effecte und System
konvergenz. 

75. Idem, pp.194-198, 
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76. Vgl. D.Hassenpflug, Umweltzerstorung und Sozialkosten, 
t.a.p. p.99: 
"In der verwendung der Begriffe 'mikro- und 'makro-oekono
misch kann weder eine Erweiterung noch eine -eigentlich 
notwendige - Veranderung des Bezugsrahmens erblickt werden; 
denn Altvater vermeidet es, sie inhaltlich zu fullen. 
Dies mag nur ein Exempel dafur sein, wie sehr die moderne 
oekonomische Theorie, auf deren Standpunkt Altvater hier 
offenbar noch fixiert ist, zur reinen Begriffsmechanik 
heruntergekommen ist. Es versteht sich Ubrigens von selbst, 
dass der heutige Marxist Altvater seiner damaligen Arbeit 
keineswegs unkritisch gegenUbersteht". Vgl. voor een meer 
recente en andere aanpak van min of meer dezelfde problema
tiek door Altvater o.m.: "Zu einigen Problemen des Staats
interventionismus"; opgenomen in: Probleme des Klassenkampfs 
3. Erlangen 1972, pp. 1-53; Nederlandse vertaling, Over 
enige problemen van het staatsingrijpen, opgenomen in Econo
mie, Staat en Theorie. Amsterdam 1975, pp.127-167. 

77. Vgl. Altvater, t.a.p. p.62: "Wahrend noch das Preissystem in 
einer ersten Annahrung relativ unabhangig vom "Leitungs
mechanismus" zu sein scheint, da Preise als in Geld ausge
druckte Werte in jeder Wirtschaft, in der die Ressourcen 
knapp sind, Knappheitsmesser abgeben mussen, konnen Plan
direktiven, Kennziffersysteme offensichtlich nur in einer 
geplanten Wirtschaft der Kommunikation dienen". en p.156,: 
"Die .Nichtbeachtung der Kosten der Nutzung von naturlichen 
Ressourcen und die daraus sich ergebenden oekonomischen Kon
sequenzen sind Folge einer Fehlinterpretation der Marxschen 
Arbeitswerttheorie,nach der Waren nur dann einen Wert haben, 
wenn in ihnen Arbeitsaufwand vergegenstandlicht ist. Da 
dass bei naturlichen Ressourcen, solange sie unberUhrt sind, 
nicht der Fall ist, konnen sie keinen Wert und folglich auch 
keinen Preis haben". Vgl. ook noot 50 van dit hoofdstuk en 
de uiteenzetting in de derde paragraaf van dit hoofdstuk over 
het onderscheid tussen stofwisselingsproces, arbeidsproces 
en (meer)waardevormingsproces. 

78. Het werken aan het herstel van het marktevenwicht "is geoor
loofd, zolang het bij afwijkingen om toevallige en inciden
tele gevallen gaat. Wanneer echter de maatschappelijke samen
hang van de productie algemeen is geworden, is het bepleite 
staatsingrijpen niet enkel meer een korrigerende factor: 
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de heersende economische theorie; opgenomen in: De armoede 
van de economische wetenschap, t.a.p. p.44. 

79. Vgl. hiervoor o.m. J.Wilczinsky, The Economics of Socialism. 
London 1970; Nederlandse vertaling: Socialistische Economie. 
Utrecht 1972, pp.124-140: De prijsvorming. 

80. Vgl. Altvater, t.a.p, p.61: "Die (oben aufgeza.hlten) ver
schiedenen Kommunikationssysteme bilden die informationelle 
Organisation, den Leitungsmechanismus der Volkswirtschaft. 
Der Leitungsmechanismus macht das Specifikum des jeweiligen 
Wirtschaftssystems aus. Maiminas geht in diesem Zusammen
hang bis zu folgender Feststellung: 'Die Moglichkeit ist 
nicht ausgeschlossen, dass im verlauf weiterer Forschungen 
es zweckmassig und ausfiihrbar wird, informationelle Prozesse 
als einen Aspect der Analyse von Produktionsverhaltnisse 
zu betrachten." 

81. Vgl. o.m. Hennipman. Doeleinden en criteria der economische 
politiek; t.a.p. p.25: "In brede kring leeft de gedachte, 
dat een bevredigende economische orde een synthese vereist 
van prijsmechanisme en centrale leiding. Neoliberalisme en 
neosocialisme convergeren in de conceptie van een "economie 
oriente", waarin de economische politiek ter verbetering en 
aanvulling van het prijzenstelsel een wezenlijke maar niet 
alomvattende functie ve.rvult." Vgl. ook de uiteenzetting in 
de eerste paragraaf van het vorige hoofdstuk over de verhou
ding markt/plan in relatie tot de verhouding economische en 
ruimtelijke planning. 

82. s.van der Ploeg, Ecologie en economie -synthese of antithese? 
t.a.p. p.19. 

83. Idem. 
84. Als ken-object van de ecologie beschouwd Van der Ploeg: De 

wetenschap die zich bezig houdt met "de bestudering van or
ganismen in, en in relatie tot, hun respectieve omgevingen 
(omgeving betekent hier hetzelfde als milieu, n.l. de ver
zameling uitwendige factoren waarmee een organisme in betrek
king staat)" en als ken-object van de economie:" de betrek
kinqen tussen relatief schaarse, alternatief bruikbare goe
deren en het geheel van behoeften of doeleinden waarvoor die 
goederen dienstig zijn" (ontleend aan Hennipman). Idem, res
pectievelijk p.4 en p.7. 

85. Vgl. de ook in deze studie geconstateerde analogie op dit 
punt, eerste paragraaf van dit hoofdstuk en noot 54. Voor
beelden voor de verschillende referentiekaders geven volgens 
Van der Ploeg de volgende omschrijvingen van mogelijke thema's: 
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"a. Voor bio-ecosystemen: energiecircuits, nutrientencucli, 
voedselketens(en -webbenl, diversiteitspatronen in tijd 
en ruimte, ontwikkeling en evolutie, en beheersing (cy
bernetica) (ontleend aan E.Odum). 

b. Voor de "community" in de sociale ecologie: de status 
qua en de dynamiek van structuurelementen, van hun rela
ties, van hun locaties, de territoriale en temporele 
organisaties van de community en de relatie society
community (ontleend a:m Nelissen). 

c. Voor een economisch systeem: producenten- en consumenten
gedrag, inkomsten en uitgaven, inkomensverdeling, allo
catie, invloed van ruimte en tijd, externe effecten, 
(internationale) politiek, en organisatie." Idem, p.7/8. 

86. Idem, p. 10/11. 
87. Idem, p. 17/18. 
88. P.Nijkamp en J,Opschoor, Naar een geintegreerd milieumodel? 

Amsterdam 1977. Waarschijnlijk niet geheel toevallig is Ap
pendix 2 van deze publicatie gewijd aan deze methode am bij 
beslissingsvraagstukken rekening te houden met een veelheid 
van facetten, pp.48/49. In de studie wordt oak benadrukt dat 
het GMM niet alleen als verklarend maar ook als voorspel
lend model, gegeven bepaalde "exogene" beleidsvoornemens, 
meet kunnen functioneren omdat het beleid niet altijd kan 
wachten tot het kennisniveau voldoende is opgeschroefd. 

89. Vgl. noot 32 van dit hoofdstuk. 
90. D.Bos enz., Naar een maatschappelijke ecologie, t.a.p. 

p.36/37; weergave van de opvattingen van Opschoor uit zijn 
dissertatie, Economische waardering en Milieuverontreiniging. 

91. L.Klaassen, Regionaal en sociaal-economisch onderzoek. NEI 
Rotterdam 1976. Openbaar Lichaam Rijnmond, Geintegreerd Mi
lieu Onderzoek. Schiedam 1977. Overige modellen t.a.p. 

92. Verwijst naar de trits: inspraak bij Hueting, inspraak met 
vet? bij Klaassen en medebeslissingsrecht bij Nijkamp. 

93. Deze relatie wordt als exogeen beschouwd. Nijkamp en Opschoor, 
t.a.p. pp. 12-16. 

94. Nijkamn en Opschoor, t.a.p. p.15: "Een systematische weergave 
van E, R en M gekoppeld aan het beleid (het "besturings
systeem"l is eveneens te vinden in de opzet van het WERON
planningssysteem ontwikkeld bij de RPD. Het GEM maakt hiervan 
een belangrijk deel uit. Als zodanig zijn deze invalshoeken 
volledig complementair aan de bier ontwikkelde gedachtengan
gen. "Vgl. ook noot 19 van dit hoofdstuk. 
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95. Meer perspectief biedt ongetwijfeld de benaderingswijze van 
ff.Derks, die in zijn artikel, Over milieuproblemen en hun 
bestudering, ook op zoek is naar de interdisciplinaire kern 
van de milieuproblematiek, die een monodisciplinaire techni
cistische, ecologistische of economistische benaderingswij
ze zou kunnen overstijgen en wellicht op langere termijn 
zou kunnen leiden tot de formatie van een monodisciplinair 
theorielichaam. De verschillende opties worden door hem 
schematisch als volgt weergegeven: 

milieuproblemen 

en als volgt verder uitgewerkt met onderscheid stedelijk/ 
landelijk: 

Al Verzameiing van alle technisch-natuurwetenschappelijke proble-
men 

A2 Verzameling van alle sociaal-economische problemen 
Al Verzameling van alle biologisch-medische problemen 
BI Milieuproblemen die Al en Al gemeen hebben (bijv. milieutechni· 

sche, milieuhygienische) ' 
82 Milieuproblemen die Al en A2 gemeen hebben (bijv. technologische, 

problemen in verband met arbeid) 
Bl Milieuproblemen die A2 en Al gemeen hebben (bijv. problemen van 

natuurbeheer) 
C Kern van de milieuproblematiek 
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op te vatten als stadium G op weg naar een monodisciplinair 
vakgebied milieukunde (de stadia A t/m D waarin de vakgebie
den IV-V-VI zijn ontstaan zijn weggelaten) : 

8 
8g 

MILIEUKUNDE 

VAK VII 

stadium E:~~-+J"stadium F:~~---1~~stadium G:------4--stadium H: 
mono-disc. multi-disc. inter-disc. mono-disc. 

Toch is ook deze benaderingswijze nog betrekkelijk formeel 
omdat het ken-object van de onderscheiden disciplines als 
zodanig niet in een maatschappelijke context wordt geplaatst. 
De benaderingswijze van L.Leydesdorff om de integratie niet 
op systeemtheoretische basis en ook niet via een normatieve 
bovenbouw te bewerkstelligen maar via een materialistische 
kritiek op dergelijke pogingen en de verschillende fragmen
tarische vormen van wetenschapsbeoefening,is meer in over
eenstenuning met de benaderingswijze in deze studie zoals ir 
de volgende paragraaf zal blijken. Het artikel van Leydes
dorf: De kwestie "Interdisciplinariteit en het artikel van 
Derks zijn beide opgenomen in de bundel: Milieu en Economie, 
bijdrage aan een sociaal-economische milieukunde. T.a.p. 
pp. 207-247. In het volgende hoofdstuk zal nog kort op deze 
kwestie warden teruggekomen waar het de interdisciplinariteit 
van de stedebouwkunde en het ekistisch complex betreft. 

96. Nijkamp en Opschoor, Naar een geintegreerd milieu model?, 
t.a.p. pp. 15-17 en 44. 

97. Idem, p.16. 
98. Vgl. voor kritiek op de systeembenadering in dit verband 

hoofdstuk IV eerste paragraaf en het artikel van Leydesdorf 
(noot 95). Meer algemeen wordt de kwestie van de interdisci
plinariteit o.m. behandeld door L.Althusser in: Philosophie 
en philisophie spontanee des savantes. t.a.p. pp. 28-51. 
Door Leydesdorf wordt ook naar zijn uiteenzetting verwezen. 

99. Nijkamp en Opschoor, Naar een geintegreerd milieu model, 
t.a.p. p.17. 
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100. Idem, p.32. 
101. Van begin af aan hebben de behoeften aan een bepaalde ma

teriele omgeving in het vakgebied centraal gestaan, met de 
schaalvergroting van het stedebouwkundig werk deed zich de 
noodzaak voelen het zoeken naar de richting waarin deze be
hoeften zich zullen ontwikkelen op wetenschappelijke grond
slag te stellen, dit stadium markeert de groeiende relatie 
tussen stedebouw en sociologie,waarbij nog steeds de ~ 
schappelijke behoeften, c.q. de gebruikswaarde van de ma
teriele omgeving centraal staat. Nog later wordt de nood
zaak van economisch en ecologisch onderzoek t.b.v. het 
stedebouwkundig werk ingezien. Het is daarbij wel zaak de 
gebruikswaardematige orientatie, c.q. de orientatie op 
de kwaliteit van de materiele omgeving, in stedebouw en 
ruimtelijke planning te behouden. Zie verder het volgende 
hoofdstuk en de volgende paragraaf van deze studie. 

102. Vgl. de uiteenzetting van Harmsen in het vorige hoofdstuk 
m.b.t. dit punt. 

103. D.Bos. enz., Naar een maatschappelijke ecologie, t.a.p.p.79. 
104. Dit intermezzo berust op een samenvatting van gedeelten van 

hoofdstuk I van Het Kapitaal, MEW 23, Berlijn (Oost) 1974, 
pp. 49-98; Nederlandse vertaling t.a.p. pp. 1-41; De noten 
verwijzen tenzij anders aangegeven naar de nederlandse ver
taling. Vgl. i.v.m. deze uiteenzetting vooral ook E. en T. 
Rom~ren, Marx und die Oekologie; opgenomen in Kursbuch 33: 
Oekologie und Politik oder Die Zukunft der Industrialisie
rung; Nederlandse vertaling opgenomen in: Inleiding tot de 
politieke economie van het milieu, t.a.p. pp. 35-48. P.41. 
B.v.: "Doordat ecologen de tegenstelling van 'werkelijke 
waarde' en 'economische waarde' uiteenzetten werpen ze een 
probleem op, dat binnen de marxistische theorie als het 
probleem van de rijkdom verschijnt". De basis voor het op
lossen van dit probleem ligt, zoals ook de beide Rom~ren 
benadrukken, in het onderscheid tussen gebruikswaarde en 
rUilwaarde zoals Marx dat in het eerste hoofdstuk van Het 
Kapitaal uiteenzet. 

105. K.Marx, t.a.p. p.1; de "kolossale opeenhoping van waren" 
was ook reeds in Zur Kritik der politischen Oekonomie gesig
naleerd: "Auf den ersten Blick erscheint der bdrgerliche 
Reichtum als eine ungeheure Warensammlung, die einzelne Ware 
als sein elementarischen Dasein. Jede Ware aher stellt sich 
dar unter dem doppelten Gesichtspunt von Gebrauchswert und 
Tauschwert". MEW 13. Berlijn (Oest) 1974, p.15. 
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106. Vergelijk de door Hueting in de tweede paragraaf van dit 
hoofdstuk gebezigde terminologie. 

107. In deze relatie ligt de oorsprong van het centraal stellen 
van de kwaliteit als uitdrukking van een orientatie op de 
gebruikswaarde in "Naar een maatschappelijke ecologie", 
t.a.p. pp.83 e.v. De onmiddelijke identificatie van ge
bruikswaarde en natuur zoals in deze studie gelegd is ook 
niet geheel onproblematisch zoals verderop in deze para
graaf nog zal blijken. Bij Marx is overigens dezelfde ten
dens waarneembaar. 

108. K.Marx, Bet Kapitaal, t.a.p. p.5. en Zur Kritik der poli
tischen Oekonomie, t.a.p. p.18: "Als Tauschwert sind alle 
Waren nur bestimmte Masse festgeronnener Arbeitszeit". 

109. K.Marx, Bet Kapitaal, t.a.p. p.5/6. 
110. Vgl. D.Bassenpflug, Umweltzerstorung und Sozialkosten, 

t.a.p. pp. 121-138 en p.35: Wenn von einem Paradigma der 
Neoklassik gesprochen werden kan, dann bezieht sich das 
wesentlich darauf, dass diese Lehre explizit oder im
plizit Gebrauchswert zur Basis des Werts (Preises) macht". 
Vgl. ook naar een maatschappelijke ecologie, t.a.p. p.24; 
als het proces van de ruil als natuurlijk, altijd bestaand 
wordt beschouwd als\ •• )op dat moment gaat de prijs een eigen 
leven leiden, de gebruikswaarde verschijnt in de vorm van de 
waarde, de prijs wordt de waarnemingsvorm van het nut". 

111. K.Marx,Het Kapitaal, t.a.p. p.7/8. 
112. Idem, p.10. 
113. Paragraaf 3 van het eerste hoofdstuk van Het Kapitaal is 

in deze zin verkort weergegeven om daarna direct over te 
gaan naar paragraaf 4, omdat de uiteenzettingen in deze 
paragraaf te specifiek zijn voor de in deze studie te vol
gen lijn in de uiteenzetting. 

114. Idem, pp. 30/31. Op deze aanduidingen van de "verzakelijking" 
van de maatschappelijke verhoudingen is de notie "tweede 
natuur"gebaseerd en de kenschets van de kapitalistische pro
ductieverhoudingen als natuurwetmatig •. 

115. "Het gebruik en de schepping van arbeidsmiddelen kenmerken 
~ hoewel in de kiem reeds eigen aan bepaalde diersoorten -
het specifiek menselijke arbeidsproces; daarom definieert 
Franklin de mens als a toolmaking animal.( •••. ) 
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De economische tijdperken onderscheidden zich onderling niet 
door wat gemaakt werd, maar hoe, met welke arbeidsmiddelen 
gewerkt werd." K.Marx, Het Kapitaal, t.a.p. p.118. 



116. Vgl. de uiteenzetting over de toenemende afstand tussen 
mens en natuur zoals beschreven door Harmsen in het vorige 
hoofdstuk van deze studie. 

117. Vgl. voor het begrip natuurlijke stofwisseling bij Marx 
o.m.: "Eert machine, die in het arbeidsproces geen dienst 
doet, is nutteloos. Bovendien valt zij ten prooi aan het 
vernietigend geweld van de natuurlijke stofwisseling. 
Het ijzer verroest, het hout vermolmd. Garen, dat niet 
voor weven of breien wordt gebruikt is bedorven katoen. 
De levende arbeid moet deze dingen grijpen, hen uit de 
doodslaap wekken, hen omzetten van slechts potentiele in 
werkelijke en bruikbare gebruikswaarden". Duidelijk blijkt 
hieruit dat Marx in zijn tijd geneigd is het stofwisse
lingsproces voorzover door de natuur gereguleerd, negatief 
op te vatten, terwijl nu, in deze tijd, juist de "gebruiks
waarde" van de regulatie en informatiefunctie van de natuur 
meer wordt benadrukt zoals in het GEM. K.Marx, Het Kapitaal, 
t.a.p. p. 120/121. 

118. Vgl. voor het begrip maatschappelijke stofwisseling bij 
Marx noot 10 van dit hoofdstuk. 

119. K.Marx, Het Kapitaal, t.a.p. p.31. 
120. Vgl. vooral D.Hassenpflug, Umweltzerstorung und Sozial

kosten, t.a.p. pp. 53-61: Zur Marx'schen Analyse der Oeko
nomie in der Anwendung vom fixem und konstantem zirkulie
renden Kapital; en pp. 38-41; Tauschwert-Gebrauchswert
Materie. 

121. A.Kneese, Background for the Economic Analysis of Environ
mental Polution. Opgenomen in: The Swedish Journal of 
Economics, Vol. 73. 1971, p.20. 

122. Vgl. K.Marx, Het Kapitaal, t.a.p. pp. 386/387: " ••••• iedere 
vooruitgang in de kapitalistische landbouw is niet alleen 
een vooruitgang in de kunst arbeiders te beroven, maar 
tevens in de kunst van roof op de grond; iedere vooruitgang 
in het vergroten van de vruchtbaarheid van de grond voor 
een bepaalde periode, is tevens een vooruitgang in het 
vernietigen van de blijvende bronnen van deze vruchtbaar
heid. ( •.•. }De kapitalistische productie is dus alleen maar 
in staat de techniek en de combinatie van de maatschappe
lijke productieprocessen tot ontwikkeling te brengen, door
dat zij gelijktijdig de bronrtert van alle rijkdom ondergraaft: 
de grand en de arbeider". 
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123. In de maatschappelijke ecologie ligt dus het zwaartepunt 
op de stoffelijke en gebruikswaardematige zijde maar wordt 
desondanks niet geabstraheerd van de (ruil)waardematige zij
de van het arbeidspraces. 

124. Vgl. de discussie hieraver tussen Jakubowski en Plechanow 
in het vorige hoofdstuk van deze studie en ook de uiteen
zetting van Harmsen over de verhouding natuur/productie. 

125. D.Hassenpflug, Umweltzerstorung und Sozialkosten, t.a.p. 
pp. 33/34: "Der Begriff des Stoffwechsles impliziert 
zwingend den Zusammenhang von Mensch und Natur als oeko
logischen. Die Natur, d.h. die gesammten materiellen Res
sources, die der Erdball zur Verfugung stellt, ist selbst 
Gebrauchswert (im Sinne eines kybernetischen Systems). 
Mithin ist der Aneignungsvargang van Natur durch die 
Menschen Stoffwechsel nur dann, wenn das System Natur als 
Ganzes als Gebrauchswert fur die Menschen erhalten bleibt. 
( •••• ) Die Begriffe Staffwechsel bzw. materielle Reproduc
tion sind also nur in sofern mit sichselbst identisch als 
sie oekologisch aufgefasst werden. Der Inhalt der Natur
aneignung ist oekolagischer Prozess: Produktian von Ge
brauchswerten zur Erhaltung van Gebrauchswerten, ein
schliesslich des iibergreifenden Systemzusammenhangs". 
Vgl. aok noot 50 en 60 van dit hoafdstuk van deze studie. 

126. Vgl. D.Hassenpflug, t.a.p. pp. 59/60: "Der Kreislauf der 
materiellen Reproduktian ist erst dann wirklich geschlossen, 
wenn alle auf das aekologische System negativ und unkontro
liert wirkenden Kuppelprodukte und Residuen produktiver und 
individueller Konsumptionsprozesse als Gebrauchswerte in 
Arbeitsprozesse wiedereintreten. (p.40: Der Arbeitsprozess 
ist identisch mit Produktion von Gebrauchswerten!} Der Be
griff des Stoffwechsels zwischen Mensch und Natur, der Na
turaneignung undNaturbeherrschungin einer fur die Menschen 
nutzlichen Form meint, ist derart definitarisch festge
schrieben: Er (Marx) meint die Zirkulation von Gebrauchs
werten zwischen Natur und menschlichem Reproduktionsbereich, 
zwischen Produktion und Konsumption, ihre permanente Wieder
verwendung. Um den Gebrauchtwert von Natur, den verhandenen 
und gebauten Produktions- bzw. Reproduktionsbedingungen, 
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die zugleich Lebensbedingungen sind~ zu erhalten und zu ver
grossern, kan die Landschaft keine Mullhalde sein, die At
mosphare keine Gaskammer und konnen die Flusse und seen 
keine Kloaken sein". 



127. Idem, p.37: "Der kapitalistischen Produktionsprozess ist 
(mithin} charakterisiert als unmittelbare Einheit, als 
Identitat zweier Momente,: 
a. als Arbeitsprozess 
b. als Verwertungsprozess. 
Emphatisch gesprochen ist damit Naturaneignung relativiert. 
Zweck ist nicht die nutzliche,auf Schaffung von Gebrauchs
werten gerichtete Aneignung der Natur durch "die Menschen", 
sondern die Verwertung von Werten fur eine Klasse von Men
schen. Unmittelbare Aktion auf die Natur erscheint geschicht
lich als mittelbare. Sie ist Mittel. Die Entitat, die im 
begriff des 'Stoffwechsels des Menschert mit der Natur' ein
geschlossen liegt, ist historisch aufgelost: Stoffwechsel 
kann aus dieser Form der Produktion nur zuf allig hervorge
hen." 

128. G.Harmsen, Natuur, geschiedenis, filosofie, t.a.p. p.38: 
"Bron van rijkdom binnen dit systeem is alleen de factor 
arbeid voorzover deze meerwaarde produceert, d.w.z. als 
productieve arbeid." Zie ook het vorige hoofdstuk van deze 
studie. 

129. Zoals in hoofdstuk I van deze studie reeds weergegeven,werd 
als een belangrijke tekortkoming van de Tweede Nota RO ge
zien, dat daarin onvoldoende de ecologische en economische 
bepaaldheid van de ruimtelijke ontwikkelingen in de beschou
wing was betrokken. 

130. D.Lapple en P.van Hoogstraten, Opmerkingen over de ruimte
lijke structuur van de kapitalistische ontwikkeling, t.a.p. 
p.11. 

131. Voor een uitgebreidere kritische weergave van deze theore
tische lijnen kan worden verwezen naar de derde paragraaf 
van het volgende hoofdstuk van deze studie. 

132. Zie noot 19 van dit hoofdstuk. 
133. Deze discussie cirkelt op dit moment in het bijzonder om de 

vraag of milieunormen in streekplannen en bestemmingsplan
nen moeten worden opgenomen, zoals op experimentele wijze 
in Groningen gebeurt, of moeten hiervoor zelfstandige mi
lieuhygienische beleidsplannen worden opgesteld, waarna 
achteraf de coordinatie met het ruimtelijke facetbeleid 
kan worden bewerkstelligd. In het volgende hoofdstuk zal 
in de laatste paragraaf nag verder op deze kwestie worden 
ingegaan. 

134. Vgl. oak de schets voor een mogelijke co0rdinatie van de 
verschillende in ontwikkeling zijnde geintegreerde modellen 
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in de tweede paragraaf van dit hoofdstuk van deze studie. 
135. Daarbij moet natuurlijk wel in de beschouwing worden betrok

ken dat de werkzaamheden in GEM.-kader reeds lopen vanaf 
1972 terwijl het GMM een uitvloelsel is van een idee voor 
~ centraal ecologisch plan"geopperd tijdens het sympo
sium t.g.v. het eerste lustrum van het Instituut voor Mi
lieuvraagstukken in 1976. 

136. Merkwaardig genoeg wordt deze relatie tussen het natuurlijk 
milieu, d.w.z. de verzameling milieufuncties of gebruiks
waarden van de natuur voor de maatschappelijke mens en de 
natuur in zijn totaliteit in het GEM niet gelegd. Op het 
grensvlak van deze verhouding speelt de discussie over 
"objectieve" en "subjectieve" gebruikswaarden (Hueting), 
het al dan niet vermaatschappelijkt zijn van de natuur 
(Jakubowski/Plechanow), de kritiek van Opschoor op het an
tropocentrisme van de economische versus de ecologische be
naderingswij ze, en de suggestie van een identiteit stof
wisselingsproces/arbeidsproces van Hassenpflug. In de eerste 
schets van het ecosysteem levensgemeenschap milieu worden 
nog wel drie niveaus: omgeving-milieu-levensgemeenschap on
derscheiden. Bij de verhouding samenleving/natuur zijn deze 
drie niveaus van bijzonder belang gegeven de historische 
verschuiving en die tussen de "omgeving" en het "natuurlijk 
milieu" optreden, terwijl daarvan bij andere organismen 
nauwelijks sprake is. 

137. Vgl. voor de hierna volgende uiteenzetting over de verhou
ding samenleving-natuurlijk milieu in historische context 
vooral het reeds gememoreerde artikel van Tjaden {noot 55, 
hoofdstuk III} en de uiteenzetting van Harmsen (vorige 
hoofdstuk) maar ook: H.Imrnler, Aspecte zu einer politischen 
Oekonomie der Umwelt, Berlijn 1973; Nederlandse vertaling 
in: Inleiding tot de politieke economie van het milieu, 
t.a.p. pp. 48-81; en K.Krusewitz, Anmerkungen zum histo
risch-gesellschaftlichen Ursachen- Zusammenhang der Umwelt
krise, Keulen 1976; Nederlandse vertaling: Idem pp.81-110 
en de inleiding van H.Verhagen in deze bundel. In deze ar
tikelen worden een aantal lijnen doorgetrokken naar de ka
pi talistische productiewijze en de verschillende daarin aan 
te brengen periodiseringen om de verhouding samenleving-
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na tuur li jk milieu nader te preciseren. Bovendien wordt hier 
op een aantal zaken dieper ingegaan dan in de context van 
deze studie mogelijk was. 



138. GEM, t.a.p. p.8. 
139. GEM, t.a.p. p.19. 
140. Deze hangt samen met de "orientatie op de kwaliteit", c.q. 

de gebruikswaardematige zijde van het maatschappelijk re
productieproces, in deze studie. Deze orientatie is op 
zich niet problematisch mits gecomplementeerd door een ana
lyse van de maatschappelijke vormbepaaldheid van het maat
schappeli jk reproductieproces en met inachtneming van de 
o.m. in noot 136 gesignaleerde "grens"problemen. 

141. Vgl. noot 55 van hoofdstuk III. 
142. GEM, t.a.p. p.20. 
143. Het GEM schema kan door zijn hoge mate van abstractie even

tueel wel gebruikt warden voor een schets van de verhouding 
samenleving-natuurlijk milieu onder kapitalistische ver
houdingen. De bottle-neck zit dan uiteraard in de nadere 
specificatie van het maatschappelijk regulatie-mechanisme. 

144. Wat dit betreft is nog een omvangrijke taak te vervullen. 
Aanzetten in het bijzonder op dit punt zijn o.m. te vinden 
bij D.Lapple, Staat und algemeine Produktionsbedingungen, 
Berlijn (West) 1973; Nederlandse vertaling: Staat en alge
rnene productievoorwaarden, grondslagen voor een kritiek op 
de infrastructuurtheorien. Amsterdam 1976, pp. 164-171: 
De invloed van de afnemende beschikbaarheid van de natuur
lij ke voorwaarden voor de maatschappelijke productie op de 
productie van algemene productievoorwaarden en de ingrepen 
van de staat ter bescherming van deze natuurlijke voorwaar
den. 

145. GEM, t. . pp.37-40. 
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11Stede'bouw en ruimtetijke ordrming zijn handeiingen in - en van - de samen-

en revisie van ons materieZe milieu. 

PZanotogie daarentegen wit zijn de wetenschappetijke reftectie over en de 

wetenschappetijke tot die handelingen. Het gemaakte on.der-

saheid is er een tussen doen en denken. ilet sZuit niet uit dat men denker.d 

doet en aZ doende denkt. Het ondersaheid dient om de weo zien naar een 

be·ter doen door breder te denken en dieper te zoeken, of - zoals dat heet -

te onderzoeken" 

G.J. van den Berg (1). 

Hoofdstuk VI 
VAN STEDEBOUWKUNDE NAAR EKISTIEK 

O. Het "ruimtelijk systeem" nader beschouwd. 

In hoofdstuk I van deze studie werd gesteld, dat met het ekis

tiek concept een stap verder gezet zou kunnen worden op de weg, 

die door De Casseres met de stap van stedebouw naar urbanistiek 

werd betreden. Zeals Van den Berg in bovenstaande passage uit 

zijn intreerede duidelijk maakt, gaat het daarbij cm verdergaan

de verwetenschappelijking van het vakgebied, de weg "naar een 

beter doen door breder te denken en dieper te zoeken, of - zo

als dat heet - te onderzoeken". Wel werd er in hoofdstuk I van 

deze studie voor gepleit, gelet op het bijzondere karakter van 

technische wetenschappen, daarbij de oorspronkelijke artistieke 

en technische componenten van het vakgebied niet uit het oog 

te verliezen.(2). De kritiek op het urbanistiek concept van De 

Casseres had dan ook niet zozeer betrekking op zijn onderken

ning van de noodzaak bij verdere verbreding van bet vakgebied 
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andere wetenschappelijke disciplines te hulp te roepen,maar 

wel op zijn eenzijdige orientatie op de sociologie en zijn (te) 

radicale afwijzing van artistieke en technische overwegingen 

als basis voor het stedebouwkundig werk. Overigens werd ook 

aangegeven dat in beide gevallen deze overaccentuering in zijn 

tijd begrijpelijk was,wanneer deze geplaatst wordt tegen de 

achtergrond van de hooggestemde verwachtingen t.a.v. de socio

logie enerzijds en de artistieke claim op het stedebouwkundig 

werk van de later zogenoemde "Delftse school" anderzijds. (3). 

Vijftig jaar later is we! duidelijk dat men in het stedebouw

kundig werk niet om ecologische en economische wetmatigheden 

heen kan en dat het daarom noodzakelijk is een poging te wagen 

tot een integratie van de verworvenheden van deze wetenschap

pen in het stedebouwkundig werk te komen. In de naamgeving van 

het vakgebied vooralsnog opgevat als een complex van verschil

lende wetenschappen, zou dit rnede tot uitdrukking kunnen komen 

door de aan Doxiades ontleende aanduiding: ekistiek, de weten

schap van de menselijke nederzettingen. (4). Daarmee kan dan te

vens een minder principieel bezwaar tegen het urbanistiek con

cept ondervangen warden, te weten de beperking tot de grote of 

middel-grote stad. Dit is te meer van belang omdat het onder

scheid tussen stad en land zeker in geindustrialiseerde landen 

analytisch steeds minder bruikbaar lijkt. (5). Evenals bij 

Doxiades, wiens opvattingen in de volgende paragraaf overigens 

nog uitgebreider ter sprake zullen komen, heeft in deze studie 

het ekistiek concept betrekking op de menselijke nederzetting 

op elk schaalniveau. (6). In deze studie ligt daarbij overigens 

de nadruk op "regionale stedebouw", c.q~ regionale ekistiek, 

voorzover betrekking hebbende op verstedelijkende gebieden 
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eveneens aan te duiden met "regionale urbanistiek",(7) en het 

verband daarvan met bepaalde sectorale ontwikkelingen, Op de 

re la tie tussen ruimtelijke '' facetplannen", zoals structuur

schetsen, streekplannen en bestemmingsplannen, en de meer in

tegrale ruimtelijke "sectorplannen'', zoals structuurschema' s 

werd in hoofdstuk II uitgebreid ingegaan. Daarnaast werd in 

de weergave van en kritiek op bet WERON model duidelijk dat 

ook de ruimtelijke plannen zelf in boge mate een geintegreerd 

karakter dragen, zonder dat daaruit de noodzakelijke conse

quenties worden getrokken wat betreft de te analyseren 

aspecten. Een uitzondering daarop vormt tot op zekere hoogte 

bet GEM,waarin wel naar bet innerlijk verband tussen bepaalde 

ontwikkelingen wordt gezocht, maar dan wel zonder al te expli

ciete verwijzingen naar de niet-ecologische WERON-systemen 

en met verwaarlozing van de economische aspecten. In die zin 

komt het GEM dan ook nog slechts voor de helft tegemoet aan 

de gesignaleerde tekortkomingen in het door De Casseres ge

schetste perspectief. Deze poging tot integratie van de eco

logische problematiek in de ruimtelijke planning en planologie 

roept, zoals in hoofdstuk IV werd gesignaleerd, problemen op 

in verband met de verkaveling van taken op beleidsniveau. 

Daarnaast,zo werd gesteld,betekent de oprichting van een Sociaal 

en Cultureel Plan Bureau en de instelling van een Wetenschappe

lijke Raad voor het Regeringsbeleid een verdergaande inperking 

van het "ruimtelijk aspect". Deze omstandigheden zijn mede aan

leiding op zoek te gaan naar het "eigene" van het vak en be

leidsgebied ten aanzien waarvan werd geconstateerd dat het ruim

telijk systeem niet alleen als een aspectsysteem maar ook als 

een subsysteem kan worden gezien,al naar gelang men een maxima

listische of minimalistische opvatting huldigt. 
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In het vorige hoofdstuk tenslotte werd gesignaleerd dat de pla

nologie door haar specifieke gerichtheid op een bepaald deel 

van de materiele werkelijkheid dat primair onder zijn gebruiks

matige aspect wordt benaderd,van origine gebruikswaarde-matig, 

d.w.z. op het concrete arbeidsproces, georienteerd is. (8). 

In dit hoofdstuk moeten deze perspectieven, die tevens met de 

ontwikkeling van de stedebouwtheorie en praktijk samenhangen, 

verder worden geconcretiseerd. Na het WERON~systeem in zijn 

totaliteit te hebben weergegeven en gekritiseerd, en vervolgens . 
aan de hand van het ~ dieper te zijn ingegaan op het verband 

tussen het ecologisch, economisch en planologisch systeem van 

ditzelfde WERON1 moet nu het planologisch, c.q. ruimtelijk sys

teem zelf aan een nadere beschouwing worden onderworpen. 

Daarbij moet ook het besturings, c.q. regulatie-systeem, in de 

beschouwing worden betrokken, immers de verhouding tussen het 

ruimtelijk systeem en de ruimtelijke planning, c.q. ordening 

is die van een gestuurd systeem en besturingssysteem voorzover 

dit het "ruimtelijk facet" betreft. (9). 

De doelstellingen heten ontleend te zijn aan het sociaal-cul

tureel systeem. "Het zijn die doelstellingen, die door de 

overheid gehonoreerd warden". Eerder werd er op gewezen dat bij 

planologie en planning, op te vatten als onderdelen van het 

ekistisch complex,de nadruk lag op respectievelijk het causale 

en finale moment van de ruimtelijke ontwikkelingen. Waarbij er 

in eerste instantie sprake is van een confrontatie van maat

schappelijke doelstellingen en natuurlijke wetmatigheden. 

In tweede instantie bleek er echter tevens sprake te zijn van 

een "tweede natuur" die zowel de "eerste natuur" als de maat-

schappelijke doelstellingen,zoals die mede tot uitdrukking komen 
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in normen en waarden {onderdeel van het sociaal-culturele 

systeem) "overdetermineeJ:.t". Dat wil zeggen dat inzicht in beide 

complexen van wetmatigheden c.q. het ecologisch en economisch 

complex, bepalend is voor de speelruimte waarbinnen doelstel

lingen gerealiseerd kunnen warden. Tevens werd daarbij gewezen 

op het principieel noodzakelijke van de ecologische en bet prin

cipiee l veranderbare van de economische wetmatigheden, resulte

rend in inzicht in de noodzakelijkheid en inzicht in de veran

derbaarheid als constituerende momenten van een planolo9ie en 

planning die de ruimtelijke ontwikkelingen in die richting die 

het meeste met de maatschappelijke behoeften·in overeenstellll'Qing 

is, wil sturen.(10). 

Zeals reeds enkele malen weeraegeven is er volgens officiele 

RPD publicaties bij dit sturen van de ruimtelijke ontwikkelin

gen sprake van een proces gang met een cyclisch karakter ge

richt op het opheffen van geconstateerde "knelpunten". Deze 

"knelpunten" ontstaan daar waar de doelstelling van de ruimte

lijke ordening, het nastreven van "de best denkbare wederkeri

ge aanpassing van ruimte (daaronder begrepen het natuurlijk 

milieu) enerzijds en de samenleving anderzijds," in de praktijk 

niet wordt gerealiseerd, d.w.z. waar sprake is van een afwij

king van deze gestelde norm. (11). In de officiele lezing is de 

ruimtelijke planning belast met de wetenschappelijke beleids

voorbereidin2 t.b.v. de ruimtelijke ordening en de planologie 

met de wetenschappelijke reflectie op ruimtelijke planning en 

ordening. ( 12) • 

Wanneer deze drie schakels worden ingepast in een algemeen cyber-

netisch schema, kan de stuurrelatie tussen ruimtelijk en bestu

ri~gssysteem als volgt warden geillustreerd: (~p. 426/427) 
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De planningstheorie van Faludi is met name gebaseerd op de 

verdere uitwerking van een dergelijk algemeen cybernetisch 

model, waarbij deze in hoge mate abstraheert van de relatie 

tussen besturingssysteem en bestuurd systeem, m.a.w. zijn 

model als algemeen geldig presenteert. Wel betrekt ook hij 

zowel causale als finale momenten in de beschouwing en maakt 

ook hij een onderscheid tussen natuurwetten en maatschaPfelijke 

wetten, maar deze laatste worden door hem zuiver juridisch 

opgevat; een notie "tweede natuur'~ zoals in deze studie gehan

teerd, ontbreekt bij hem volledig.(13). 

Over tendenzen die reeds lang binnen de planologie opleidingen 

in Nederland te onderkennen zijn om aan de "technische" hoge

scholen (Delft,Eindhoven en Wageningen) het planningsdeel uit 

deze procesgang en aan de universiteiten het planologie-deel 

toe te wijzen,kan reeds hier opgemerkt worden dat het erg on

verstandig lijkt de planologie als wetenschappelijke reflectie 

op de ruimtelijke planning en ordening los te koppelen, nu 

steeds duidelijker wordt dat dat nu juist in het verleden te 

veel is gebeurd, met alle gevolgen van dien. (14) .De koppeling 

van de hiervoor omschreven procesgang aan een (bouwkunde)op

leiding aan een technische hogeschool is eerder aanleiding tot 

een afbakening van het object van studie zel:E,zoals aangeduid 

met het ekistiek concept, dan tot het isoleren van het plannings

deel uit deze procesgang en het maken daarvan tot object van 

onderzoek bij uitnemendheid. Dit zou zowel in overeenstemming 

zijn met de ontwikkelingen in de planologische beroepspraktijk 

zoals die onder meer tot uiting komen in het reeds uitvoerig 

besproken Globaal Ecolo,gisch Model1 en met het "technische" 

milieu van een TH, waarbij het adjectief "technisch" overigens 
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in een meer beperkte betekenis wordt gebruikt dan in deze stu

die gebruikelijk.(15). 

Het ruimtelijk systeem is een systeem van artefacten, natuur

lijk milieu en gelocaliseerde activiteiten, waarbij door de 

opstellers van het WERON wordt opgemerkt dat de gelocaliseerde 

activiteiten eveneens deel uitmaken van de andere systemen. 

T.a.v. het natuurlijk milieu wordt een dergelijke restrictie 

niet gemaakt met alle competentieproblemen van dien, waarop 

reeds enkele malen werd gewezen, mede ook in verband met het 

vereiste inzicht in de relatie tussen samenleving en natuurlijk 

milieu.(16). Blijven in feite over de artefacten, c.q. fysieke 

elementen als specifiek bepalend voor het ruimtelijk systeem, 

door Van den Berg hierboven aangeduid met "materieel milieu". 

Deze artefacten kunnen op hun beurt worden onderverdeeld in 

algemene (het subsysteem van communicatielijnen en subsysteem 

van openbare nutsvoorzieningen) en de bijzondere artefacten, 

die slechts een gebruikswaarde hebben voor een enkele activi

teit. In al deze gevallen gaat het bovendien om "onroerende 

goederen", artefacten die een zekere mate van locale gefixeerd

heid hebben en zich daardoor onderscheiden van de arte-

facten "roerende goederen" in de andere systemen. Deze gefix

eerdheid was tevens zoals reeds gesignaleerd
1

bepalend voor 

het in eerste instantie sterk gebruikswaarde-matig bepaalde 

karakter van deze artefacten, wat tendentieel tot een verwaar

lozing van de stoffelijke en ruilwaardematige aspecten aanlei

ding kan zijn. Van daaruit kan tevens de oorspronkelijke enkel

voudige koppeling stedebouw/sociologie verklaard worden1 zodra 

bij het ontwerp en de bouw niet langer voor een enkele opdracht

gever maar voor maatschappelijke groepen moet worden gewerkt.(17). 
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Daarbij waren de geografische en economische omstandigheden 

voor de planner van b.v. een uitbreidingsplan externe data 

die hij niet in zijn planning als dynamisch element behoefde 

te betrekken. Met de introductie van procesplanning is het in 

de beschouwing betrekken van deze bepalingen echter een condi

tio sine qua non geworden, zoals de ontwikkeling van de ruim

telijke planning in Nederland, maar oak daarbuiten, illustreert 

en waarvan in haofdstuk II van deze studie een beknopte schets 

werd gegeven. (18). Op het steeds problematischer warden van het 

onderscheid tussen een urbaan-subsysteem en ruraal-subsysteem, 

zoals in het WERON-ruimtelijk systeem opgenomen1 werd reeds ge

wezen. Het systeem van landschapsbeeld en stadsbeeld tenslotte, 

opgevat als perceptief milieu1 berust op een onderscheid tussen 

vorm en functie. Gelet op de traditie van de ruimtelijke plan

ning is dit onderscheid nogal eens aanleiding om primair morfo

logische categorieen als ingangsmoment voor de analyse van 

ruimtelijke ontwikkelingen te nemen, wat niet anders dan tot 

oppervlakkige resultaten van dergelijke onderzoekingen kan lei

den. ( 191. Waarmee overigens niet gezegd wil zijn dat vormgevings

aspecten in de ruimtelijke planning niet van belang zouden zijn, 

maar wel dat het onderscheid tussen vorm en functie vaak geleid 

heeft tot een scheiding. (20). 

In dit hoofdstuk zullen een aantal lijnen uit vorige haofd

stukken,zoals die hiervoor reeds summierwerden gerecapituleerd, 

verder warden uitgewerkt via de weergave van en kritiek op een 

aantal benaderingswijzen van de ruimtelijke problematiek, die 

in progressieve orde beantwoorden aan de in deze studie gehul

digde opvattingen m.b.t. het probleemveld van de stedebouwkunde, 

c.q. ekistiek. 
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In de eerste plaats gaat het daarbij om een kritische weergave 

van het Ekistiek concept van Doxiades c.s. die net als De Casse

res op het standpunt staat dat verwetenschappelijking van het 

vakgebied noodzakelijk is. Zijn concept is enerzijds aantrekke

lijk door zijn minder rigoureuze afwijzing van "artistieke over

wegingen" en anderzijds door de meervoudige koppeling van het 

vakgebied aan verschillende disciplines. Theoretisch is het con

cept echter nogal inhoudsloos, berust in feite op een ver uitge

werkt klassificatieschema van alle volgens Doxiades voor de we

tenschap van de menselijke nederzettingen relevante aspecten en 

elementen. 

In Delft heeft men sinds de twintiger jaren inmiddels ook niet 

stil gezeten. Een poging van de Sectie Stedebouwkundig Ontwerpen 

het vakgebied met zijn aspecten, studievelden, elementen en 

verschillende typen milieus, in kaart te brengen biedt aankno

pingspunten de verschillende fasen in de ontwikkeling van het . . . . . .. . . . 

vakgebied van stedebouwkunde naar ekistiek ook substantieel 

preciser te benoemen en de door Doxiades aanbevolen ontwikkeling 

van techniek naar wetenschap nader aan te duiden. 

Wordt in beide voorafgaande concepten de continuiteit in de ont

wikkeling van de stedebouwtheorie en planologie benadrukt met oog 

voor de noodzakelijke aanvullingen en modificaties, Lapple en Van 

Hoogstraten voelen zich in de derde paragraaf genoodzaakt 

zich scherp af te zetten tegen benaderingswijzen waarin de ruim

telijke dimensie wordt gereduceerd tot "infrastructuur" of 

"gebouwde omgeving". In feite localiseren ze daarmee hun theore

tische uiteenzetting over de ruimtelijke structuur van de kapi

talistische ontwikkeling 1 in het verlengde van de historisch-ma

terialistische wetenschapstraditie 1 op een vergelijkbaar niveau 
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als het in de Delftse nota omschreven sociaal-ruimtelijk milieu 

en het ruimtelijk systeem uit het WERON-model. Hun paging be

tekent theoretisch tevens een stap verder t,o,v. de overwegend 

klassificerende voorafgaande concepten. Wel zijn in deze theo

retische schets enkele lacunes aan te wijzen7 die in het bijzonder 

in deze studie moeten warden aangevuld, waar het de uitwerking 

van het stofwisselingsproces met de natuur betreft en de inte

gra tie daarvan naast en in samenhang met de door het kapitaals

accumultieproces primair bepaalde ruimtelijke ontwikkeling. 

Tenslotte kan op grond van deze uiteenzettingen en de daaraan te 

verbinden voorlopige conclusies een paging worden gewaagd om 

via reorganisatie van het ruimtelijk systeem,waar het de daarin 

onderscheiden subsystemen betreft, een verdere uitwerking van dit 

systeem en de analyse daarvan in sectorale, territoriale en inte

grale zin te komen tot een nadere plaats en inhoudsbepaling van 

het ekistisch complex en de organisatie van de planning. 

Het ekistiek concept bij Doxiades, dat stamt uit het begin van 

ae veertiger jaren, is vooral ontstaan uit een onvrede met de 

bestaande streek- en structuurplannen (regional plans en 

master plans) waarin naar zijn mening onvoldoende met de 

"vierde dimensie" werd rekening gehouden. Onder verwijzing naar 

grote ondernemingen die lange tijd vooruit plannen,,vraagt hij 

zich af of iets dergelijks voor de physical planning ook niet 

mogelijk zou zijn. Vanuit het inzicht dat de bestaande technie

ken achterhaald zijn,pleit hij er in 1959 voor een wetenschap 

- de wetenschap van de menselijke nederzettingen, "the science 

432 



of ekistics" - te ontwikkelen. "Dat is het eerste wat we moeten 

doen. Van geinteresseerde en ~einspireerde technici die zich 

alleen op bijzondere gevallen concentreren moeten we veranderen 

in wetenschappers."(21). 

Daarmee doemt natuurlijk tegelijkertijd wel de vraag op naar 

het verband en het onderscheid met reeds bestaande disciplines. 

Volgens Doxiades is ekistiek, de wetenschap van menselijke 

nederzettingen, afgeleid van het griekse werkwoord ~' wat 

"zich vestigen" betekent en waarvan het woord oikos, huis, 

thuis of vestigingsplaats, is afgeleid. Hetzelfde werkwoord 

vormt ·de stam van de begrippen ecologie en economie. 

De in het vorige hoofdstuk gesignaleerde en beschreven drie

voudige benadering kan hiermee ook in de naamsaanduiding warden 

gecompleteerd: ecologie, natuurwetmatige orientatie; ekistiek, 

gebruikswaardematige orientatie,vooralsnog echter beperkt tot 

bepaalde specifieke gebruikswaarden; economie, ruilwaardematige 

orientatie en de relatie daarvan met de prijsvorming. Bij 

Doxiades zijn dergelijke noties echter niet te vinden; wel is 

ook hij van mening dat in de ekistiek economische, sociale, 

bestuurlijke , technische en artistieke aspecten en de bijbe

horende disciplines in de beschouwing moeten worden betrokken. 

In vergelijking met de architektuur, die is beperkt tot het 

ontwerpen van gebouwen, "town planning", die slechts een bepaal

de categorie nederzettingen in de beschouwing betrekt en geo

grafie, die zich slechts met de problemen van het grondgebruik 

bezig houdt, d.w.z. in vergelijking met al deze disciplines die 

slechts delen of bepaalde categorieen of typen nederzettingen 

bestuderen,is het de taak van de ekistiek de menselijke neder

zettingen vanuit elk gezichtspunt te bestuderen om voor prak-
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tische problemen oplossingen te ontwikkelen. (22)." Menselijke 

nederzettingen zijn alle soorten ruimtelijke ordeningen 

(arrangements) die door de mens warden gebruikt of gemaakt voor 

zijn eigen accomodatie. Deze kunnen natuurlijk {grotten)of 

artefactieel (huizen) zijn, tijdelijk (tenten) of permanent 

(marmeren tempel) • Ze kunnen alleenstaand zijn zoals een geiso

leerde boerderij of bijzonder samengesteld zoals een metropolis~ 

(23). Kortom het doel van de ekistiek is vergelijkbaar met dat 

van de ruimtelijke ordening zoals hiervoor geformuleerd: "!!!l 
bereiken van de beste balans tussen de mens en de f~sieke neder

zetting - de mens en de maatschappij aan de ene kant en de func

ties, natuur en artefactiele nederzettingen aan de andere kant." 

(24) • Daarbij kan de ekistiek niet alleen een empirische 1 maar 

moet deze ook een normatieve wetenschap zijn, kan niet vol

staan met het beschrijven van de bestaande toestand maar moet 

ook de gewenste toestand v66rschrijven. 

Ook Doxiades is daarbij van mening dat het een kwestie van de

finitie is in hoeverre een dergelijke activiteit tot het domein 

van wetenschap, techniek of kunst moet worden gerekena, belang

rijker is dat zowel het beschrijvende, c.q. causale, als v66r

schrijvende, c.q. finale, moment bij de studie van de menselij

ke nederzettingen, c.q. in de ekistiek, aan bod komen.(25). 

Ook de opvatting van Doxiades dat bij de studie van een stad 

een groter(rural) gebied moet worden betrokken waarvan de 

stad het centrum vormt, d.w.z. het afwijzen van een te grate 

verzelfstandiging van de "stedelijke" en "land.elijke" problema

tiek strookt met de opvattingen in deze studie op dit punt. 

De verdere uitwerking van het concept echter, zoals samengevat 

in het antropocosmos-model,heeft nauwelijks enige theoretische 
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inhoud, is in feite een zeer geavanceerd classificatie-systeem 

van alle elementen en aspecten die bij de ruimtelijke planning 

in de beschouwing moeten warden betrokken. Zolang niets beters 

voor handen is,voldoet een dergelijk systeem als check-list bij 

het bestuderen en ontwerpen van menselijke nederzettingen wel. 

De vraag,die na de weergave van dit model moet warden beant

woord1is in hoeverre het mogelijk is iets verder in te gaan op 

het innerlijk verband tussen de door Doxiades onderscheiden 

elementen en aspecten. De toelichting op het hierbij gepresen

teerde schema berust op de vertaling door de schrijver van deze 

studie van een tekst van de bouwmeester zelf.(26). 

De enorme toename van de ruimtelijke en energetische dimensies 

en de afname van de tijdelijke dimensies maken het bijzonder 

moeilijk voor de mens zijn "system of live" - zijn positie in de 

cosmos te onderkennen. 

We moeten in onze benaderingswijze hiervan objectiveren; in 

plaats van psychologische of politieke lijnen moeten we weten

schappelijke methoden volgen om de waarheid te zoeken,volgens 

Doxiades. Dit vereist dat we systeem brengen in de chaos 

waarmee we geconfronteerd warden. De enige manier waarop dat 

z.i. kan gebeuren is: 

1. Het gehele systeem waarvan ons leven afhankelijk is te be

palen -de antropocosmos- op een dergelijke wijze dat de po

si tie van elk deel ervan duidelijk gelocaliseerd kan warden. 

2. Het bepalen van alle relaties (causaal of niet causaal) die 

er tussen alle delen van het systeem kunnen bestaan om 

daardoor de werking en de veranderingen van het systeem te 
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kunnen begrijpen. 

3. Het bepalen van een methode voor de waardering en het meten 

van alle delen van het systeem en de interrelaties (inclu

sief die relaties en delen die niet op een wetenschappelijke 

wijze gemeten kunnen worden) om daardoor het relatieve be

lang van elk probleem te kunnen onderkennen. 

Het systeem waarvan het leven van de mens afhankelijk is be

staat uit vijf elementen in de volgorde van ontstaan: 

- Natuur (nature; disc.: geography) 

- Mens, als individu (man; anthropology, medicine, psychiatry). 

- Maatschappij (society; social sciences) 

- Onderkomens (shells; architecture, enigineering) 

- Communicatielijnen (networks; transportation, telecommunica-
tion engin.}. 

Van deze vijf basiselementen zijn in totaal 258 belangrijke 

componenten afgeleid. De 258 elementen echter kunnen alleen be

grepen worden in termen van hun onderlinge relaties. 

figuur 58: reZaties tussen ekistisahe eZementen voZgens Doxiades. 
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Dit betekent volgens Doxiades dat het noodzakelijk is deze 258 

componenten met 258 te vermenigvuldigen , resulterend in 66,000 

relaties waarvan sommige causaal zijn en andere niet. Naast 

dit onderscheid in vijf basis-elementen en de relaties daartus

sen bevat het antropocosmos-model nog vier andere differentia

ties in ruimte, tijd, menselijke overwegingen en deze laatste 

onderscheiden in overwegingen in termen van wenselijkheden en 

mogelijkheden.(27). Een indeling naar (ruimtelijke) schaal

niveaus lopend vanaf de onmiddellijke maat van de ~(niveau 1) 

tot de wereldomvattende stedelijke gemeenschap ecumenopolis 

gesitueerd in "the global garden", ecumenokepos. (niveau 15). 

In AD 2100 zal de mensheid volgens Doxiades deze structuur als 

de stad van de "bewoonde wereld" ervaren. Deze ecumenopolis meet 

volgens Doxiades geleed zijn volgens eenheden van een omvang 

vergelijkbaar met de oude Griekse polis. (zie hiernaast). 

Overigens moet deze indeling in schaalniveaus die in het bij

zonder voor de ruimtelijke planning van belang is, niet al te 
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statisch worden opgevat. Ook in het antropocosmos-systeem is 

de indeling aan verandering en bijstelling onderhevig, zoals 

bovenstaande figuur illustreert. (29). 

De ratio van het maken van een onderscheid in schaalniveaus 

illustreert Doxiades door er op te wijzen dat de invloed 

van een fabriek op een kleine stad erg verschilt van de invloed 

van diezelfde fabriek op een heel continent. Kortom ieder ver

schijnsel kan slechts begrepen worden in relatie met de geeigen

de schaal-eenheid. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de tijd

schaal lopend van een seconde tot duizend jaar. Elke evaluatie 

van de ·samenstellende delen van het antropocosmos model en de 

relaties ertussen moet eveneens in temporele termen worden be

schouwd. 

Een bepaalde vorm van lawaai kan bijvoorbeeld slechts een se

conde lang hinderlijk zijn terwijl bepaalde vormen van vervui

ling van de oceanen de situatie voor "altijd" kunnen beinvloe

den • De activiteiten, die iemand morgen onderneemt1 hebben 

wellicht weinig invloed op de ontwikkeling van een metropolis, 

maar de invloed ervan op iemands eigen huis kan bepalend zijn. 

In het bijzonder wanneer doelstellingen in de beschouwing 

worden betrokken1 gaat het er bovendien niet alleen om bestaan

de trends door te trekken maar de route uit te zetten die van 

B naar E leidt en niet naar D of zelfs c: 

A 

figu.U1' 61: het doei moet op E en niet op D worden gesteZ.d voi
gens Doxi.ades. 
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Vervolgens moet vastgelegd worden hoe deze plannen gereali

seerd kunnen worden en ten slotte verschijnt het "Physical 

Plan" als een.partiele projectie van het voorafgaande in 

twee of drie dimensies.(30) In het antropocosmos zijn 150 

tijdseenheden opgenomen. 

Een derde differentiatie heeft te maken met de evaluatie c.q. 

kwalificatie van de verschillende componenten uit het model 

en de relatie daarvan met menselijke "waarden". Daarvoor moeten 

deze componenten beschouw~ worden in het licht van vijf basis

oveniegingen: economisch, sociaal, i;:;olitiek. (c.q.bestuurlijk) 

technologisch (c.q.functioneel} en cultureel(c.q.esthetisch). 

In de vierde plaats moeten deze fundamentele overwegingen be

schouwd warden in termen van de realiteit, c.q. in termen van 

mogelijkheden (feasibilities) en wenselijkheden (desirabilities). 
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figuur 62: het satisfactie-modet votgens Doxiades. 
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In relatie met de 5 fundamentele principes van de ekistiek: 

1. zo veel mogelijk contactmogelijkheden; 2. zo min mogelijk 

inspanning; 3. een optimaal beschermend milieu: 4. een zo groot 

mogelijke kwaliteit van het totale milieu en tenslotte 5. een 

optimum bij de synthese van de voorafgaande principes, levert 

dat b.v. het volgende beeld, te beschouwen als een onderdeel 

van het totale model. 

Als illustratie van de wijze waarop het totale antropocosmos

model nader kan worden gespecificeerd1 schetst Doxiades het ver

band tussen het model van structuur en functie (tijdschaal/ 

elementen) het satisfactiemodel (zie hiervoor) en een model 

waarin de territoriale schaal naar grondoppervlak en schaal

niveaus naar aantal inwoners met elkaar in verband worden ge

bracht. (31): 

Kortom in het antropocosmos kan de positie van het object van 

studie worden bepaald, of dit nu een stad of een metropolis, 

het natuurlijk milieu of maatschappij, kinderen of industrie 

betreft. Op een ander niveau kan de rol van de verschillende 

betrokken disciplines bij het oplossen van bepaalde problemen 

in deze context worden geplaatst. Wanneer specifieke problemen 

in dit kader worden geplaatst,kan de positie ervan worden be

paald en kan bekeken worden hoe met vereende krachten het 

totale model kan worden ingevuld. (32). 
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figuur 63: corribinatie van drie modeZZen in een voZgens Doriades. 
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Door de referentie van Doxiades aan allerlei Griekse termen zo

als oikos, ekistiek, ekumenopolis, utopia en entopia laat zijn 

aanduiding van het vakgebied als ekistiek zich terminologisch 

gemakkelijk invoegen in de samenhang van complexen zoals in 

hoofdstuk I van deze studie geexpliciteerd. Belangrijker is 

echter dat het ekistiek concept van Doxiades c.s. is ontstaan 

vanuit een onvrede met de bestaande theorie en praktijk op het 

gebied van stedebouw en ruimtelijke planning. Daaraan verbindt 

hij,evenals De Casseres, de conclusie dat stedebouwers en ruim

telijke planners zich moeten ontwikkelen tot wetenschappers 

zonder daarbij, en daarin verschilt hij enigszins van deze, de 

artistieke en technische aspecten van het vakgebied uit het oog 

te verliezen. Een eerste staP.()P weg naar deze expliciet nage

streefde vexwetenschappelijkin2 Yem ~e~ .van origine technische 

wetenschaf kan zijn het in kaart brengen en formeel met elkaar 

in verband brengen van de onderscheiden elementen aspecten van 

het bestudeerde probleem-complex. Een volgende stap moet er dan 

wel op gericht zijn te speuren naar het innerlijk verband van 

deze aspecten en elementen. 

Oat neemt niet weg dat een aantal door Doxiades c.s. geschetste 

verbanden, bij abstractie van de tijd- en ruimte-schaal, zich 

laat verbinden met in deze studie gehanteerde categorieen zoals 

nevenstaande figuur, illustreert: 
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figuur 64: vergeZijking van oategorieUn bij Doxiades en in deze 
studie. 

445 



2. Terug naar de bakermat van de stedebouwkun.de. 

In het eerste hoofdstuk van deze studie werd reeds gerefereerd 

aan de naamsverandering die Granpre Moliere aanbracht in de aan

duiding van het vakgebied van stede~ouw naar stedebouw. 

Tevens werd vastgeste'ld dat het hierbij niet alleen om een 

naamsverandering ging,maar dat zich hierin tevens een verbreding 

van studie-object van stedebouw en ruimtelijke planning afteken

de, waarbij niet alleen de stedelijke problematiek in de be

schouwing betrokken wordt maar die van het ~ehele urbane en ru

rale gebied, inclusief het natuurschoon de recreatie en de 

agrarische aspecten. Samen met de versnelde industrialisatie, 

die zijn eigen ruimtelijke eisen stelde,was tegen deze achter

grond de opkomst van het streekplan in de dertiger jaren van 

deze eeuw verklaarbaar.(33). Wanneer nu ruim een halve eeuw la

ter opnieuw kennis wordt genomen van opvattingen zoals die 

aan de Technische Hogeschool Delft leven t.a.v. een mogelijke 

positiebepaling van het vakgebied t.o.v. bouwkunde eperzijds en 

andere disciplines anderzijds, wordt duidelijk dat de toen be

gonnen discussie over de omvang en inhoud van het vakgebied nog 

steeds doorgaat. Zij het dat door de inmiddels veroverde positie 

en een helderder inzicht m.b.t. de diverse componenten van het 

vakgebied de discussie op een meer bemiddelde manier gevoerd 

kan worden.(34). De navolgende weergave van nu in Delft le

vende ideeen is gebaseerd op een nota van de Sectie Stedebouw

kundig Ontwerpen van de vakgroep planologie en stedebouwkunde 

waarinrevenals bij Doxiades, wordt geprobeerd het totale veld 

verbonden met de studie van het "sociaal ruimtelijk milieu", 

te vergelijken met het "ruimtelijk systeem" uit het WERON, in 

kaart te brengen. 
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Daarbij. worden tevens, in tegenstelling tot de uiteenzetting 

van Doxiades, een aantal zwaartepunten onderkend, waaraan door 

onderscheiden disciplines extra aandacht zou moeten worden be

steed zonder daarbij af te zien van de bestudering van het ge

heel. In feite is daarin nu de opvatting en kritiek van de 

studentenoppositie uit de zestiger jaren terug te vinden dat 

qestreefd moest worden naar een arbeidsdelige cooperatieve 

werkwijze t.b.v. de oplossing van bouw-en stedebouwproblemen 

om daardoor zowel geborneerd specialisme als·"geniaal" gene

ralisme te voorkomen.(35}. 

Als aanduiding van het vakgebied Bouwkunde wordt in de nota ge

kozen voor de volgende omschrijving: 

"De afdeling der Bouwkunde staat ten dienste van de inrichting 

en vormgeving van het ruimtelijk milieu via de ve.rwerving van 

kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot de planning, 

het ontwerpen, het uitvoeren en het beheren daarvan." Maar niet 

nadat een omschrijving van H.Priemus gecentreerd rond het begrip 

gebouwde omgeving nadrukkelijk wordt afgewezen omdat hierin het 

natuurlijk milieu niet lijkt te zijn begrepen. Het ruimtelijk 

milieu wordt in het stuk dan ook samengesteld gedacht uit een 

ruimtelijk artefactieel milieu en een ruimtelijk natuurlijk 

milieu, een onderscheid dat correspondeert met het in het WERON 

gemaakte tussen "artefacten" en "natuurlijk milieu" zij het dat 

het systeem van artefacten in zijn totaliteit, eerder aangeduid 

met technische infrastructuur, in het WERON niet zo nadrukke

lijk als een geheel wordt opgevat. Dit ruimtelijk artefactieel 

milieu is niets anders dan een actuelere aanduiding van het 

oudere begrip bebouwde omgeving, wanneer daarbij niet alleen aan 

gebouwen wordt gedacht maar meer in termen van bouwwerken in het 
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algemeen. 

Bij de gehanteerde omschrijving van het vakgebied wordt door 

de opstellers van de nota de kanttekening gemaakt dat het dui

delijker, wellicht ook inspirerender,zou zijn geweest wanneer 

in de omschrijving ook iets zou zijn opgenomen over de samen

hang van het ruimtelijk milieu met menselijke activiteiten. 

Geheel conform het WERON model, waarbij in het ruimtelijk sys

teem sprake is van "gelocaliseerde activiteiten" gaat het om 

"de samenhang van menselijke activiteiten en fysieke ruimte; 

om de ruimtelijke "begeleiding" van een maatschappelijk proces; 

om de fxsieke ruimte, als 'Brager" van de activiteiten van mens 

en samenleving". (36). 

Dit sociaal ruimtelijk milieu, c.q. het "ruimtelijk systeem" 

uit het WERON is volgens de opstellers van de nota het hoofd

studieveld van stedebouwkunde en planologie, van ruimtelijke 

planning en vormgeving en, zou er in deze studie aan toege

voegd kunnen warden, van het ekistisch complex. Daarbinnen 

kunnen echter een aantal meer specifieke studievelden warden 

onderkend die reeds hiervoor aan de orde kwamen en die in de 

hierna gepresenteerde volgorde als integraal bestanddeel van 

het studieveld werden erkend: 

1. ruimtelijk artefactieel milieu 

2. natuurlijk milieu 

3. sociaal milieu 

In deze trits is de ontwikkeling van stedenbouw naar ekistiek, 

gemakkelijk herkenbaar: 

stedenbouw 

stedebouw 

ekistiek 
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Ook in de schaalniveaus waarop het stedebouwkundig werk-be

trokken wordt gedacht van streekplan t/m uitvoeringsplan is 

sinds de dertiger jaren, start van het streekplan, weinig ver

andering gekomen. Wat dit aspect betreft heeft het ekistiek 

concept bij Doxiades en in daze studie een wijdere strekking. 

De studievelden op de onderscheiden schaalniveaus kunnen vol

gens de opstellers als volgt in schema worden gebracht: 

sociaal ruimtelijk milieu 

mens en maatschappij ruimtelijk milieu 

artefactieel natuurlijk 
milieu milieu 

won en stedeb.k.artef. a-biotisch 

werken architect.artef. biotisch 

verzorgen civieltech.artef. 

recreeren landsch.k.artef. 

verplaatsen 

figuur 65: studie velden ekistisah aorrrpZex voZgens DeZ~se nota. 

Mede aan de hand van dit schema kunnen nu een aantal meer spe

cifieke relevante studievelden warden benoemd, waarna aangege

ven kan warden in welke studierichting, volgens de opstellers 

van deze nota, het betreffende onderdeel een zwaartepunt zou 

kunnen vormen: (37) 

Het ruimtelijk milieu is een ingewikkelde vervlechting van 

natuurlijke elementen en "kunstwerken", tesamen vormen deze 

de onderbouw voor menselijke activiteiten: 

studieveld: "natuurlijke en technische infrastructuur"(38) 
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- De vormqeving en inrichting van het ruimtelijk milieu dient 

afgestemd te zijn op maatschappelijke behoeften. Dit vereist 

een zorgvuldige planmatige wijze van werken: 

studieveld: "planningsproces"(39) 

- Volgens de opstellers zal het ruimtelijk milieu als drager 

van menselijke activiteiten zodanig vorm moeten krijgen dat 

het kwantitatieve en ideele programma herkenbaar is: 

studieveld: "ruimtelijke beeldvorming"(40) 

- Onder verwijzing naar het procesmatig karakter van de werk

zaamheden op het vlak van stedebouwkunde en planologie stel

len de schrijvers van de nota dat dit vraagt om continuiteit, 

"een voortbouwen op het waardevolle uit het verleden en in-.. 
spelen op idealen van nu en voor de toekomst: 

studieveld: "geschiedenis van het sociaal-ruimtelijk milieu" 

(41) • 

- Omdat het verstedelijkingsproces ten koste gaat van het schaar

se natuurlijk milieu en om grote financiele offers vraagt 

"is zuinigheid geboden": 

studieveld: "economie en financien"(42) 

- Bij het opstellen van ruimtelijke plannen zijn vaak tegenstrij

dige belangen in het geding. Een goede afWeging daarvan en het 

vastleggen van rechten en vrijheden vraagt om een zorgvuldig 

beleid: 

studieveld:"wetgeving en bestuur" (43) 

- Stedebouwkundige en planologische vraagstukken houden verband 

met politieke en ideele stellingname en de daarachterliggende 

mens- en wereldbeschouwing: 

studieveld: "mens en ·wereldbeeld" (44) 
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Volgens de opstellers zal in iedere opleiding van planologie of 

stedebouwkunde aan al de onderscheiden studievelden aandacht 

moeten worden besteed, waarbij de mate waarin dit gebeurt en de 

specifieke samenhang tussen de zwaartepunten in de desbetreffen

de opleiding bepalend zullen zijn voor de "kleur" er van. Met 

deze conclusie kan volledig warden ingestemd, zij het dat de 

anderscheiden studievelden in de hier gepresenteerde vorm welis

waar meer samenhang vertonen dan bij Doxiades maar,naar de opvat

ting van de schrijver van deze studie,voor verbetering vatbaar 

zijn1 zoals hierna nog uitvaeriger ter sprake zal komen. In de 

nota warden de zwaartepunten als valgt over de bestaande aplei

dingen verdeeld, waarbij voor Bauwkunde THE gedacht kan worden 

aan een cambinatie van TH-Bouwkunde en TH-Civiele techniek con

form de doelstellingen bij de stichting van deze afdeling (45): 
nerJS- en wexeldbeeld 

ekorlomie en finan'.::iiln 

geschiedenis van bet sociaa.l 
ruimteli jk milieu 

ruirotelijke beel.dwrming 

planningspxoces 

natuurlijke en technische 
infl:astrulct:uur 

ruimteli jke artsfal<t:i.eel 
milieu 

natuurlijk milieu 

T .H. Bouwkunde 

T .H. Civiele Techniek 

Universiteiten 

.... 
•• 
- ,_ 

- -.... ... 

,_ 
_,_ 

- - -- -- --... ... - .... ... 
,-

• • ... 

figuur 66: pZanoZogische arbeidsdeZing en -coaperatie volgens D. 
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Het verbarid tussen de binnen het ekistisch complex te onderschei

den aspecten en elementen, zoals geschetst in de nota van de Sec~ 

tie Stedebouwkundig Ontwerpen van de Vakgroep Stedebouwkunde en 

Planologie van de Afdeling Bouwkunde THD, geeft de mogelijkheid 

de historische ontwikkeling van bet vakgebied van stedenbouw

kunde naar ekistiek iets nader te preciseren. Dat wil zeggen 

de technische elementen die van origine in het vakgebied cen

traal stonden, het "artefactieel" of "materieel milieu", worden 

steeds onontkoombaar geplaatst tussen "mens en maatschappij" waar

voor zij worden aangelegd en het "natuurlijk milieu" dat zij als 

het ware "bewerktuigen". Dit betekent dat de maatschappelijke 

en natuurlijke bepaaldheid van deze elementen of "comple:x:e ge

bruikswaarden" steeds nadrukkelijker in de beschouwing moet 

worden betrokken, de centrale probleemstelling in deze studie. 

Bovendien geeft het gehanteerde schema de mogelijkheid een aan

tal sub-probleemcomplexen, gekoppeld aan het onderscheid ge

maakt binnen het artefactieel milieu, te benoemen zoals bijvoor

beeld het aan de THE gedoceerde vak "stedebouwkundige planologie" 

c~q. urbanistiek, zoals hierbij weergegeven. 

sociaal-ruimtelijk milieu 

mens en maatschappij ruimtelijk milieu 

artefactieel milieu natuurlijk 

act:.en i:: s 

~~ 
... 
u 

(I) (I) architect.artefacten fll ..c: 
°' 1-1 rcl . .; u 

i:: 1-1 1(1) Ill .µ fll 
i:: QI 0 Q) r-1 civieltech.artefacten 0 . .; 
(I) .;.: N I-! fr ..; .µ 
i:: I-! 1-4 u ,.Q 0 g Q) Q) Q) (I) landsch.k,artefacten I ..; 

:3: :> 1-1 :> rcl ,.Q 

figuur 67: pZaatsbepaZing stedebow.vkundige pZanoZogie. 
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Een belangrijk bezwaar,dat tegen de geschetste structuur moet 

worden ingebracht1 is dat de maatschappelijke bepaaldheid van het 

probleemveld vooral in socioloqische en niet in politiek-econo

mische zin wordt opgevat. Daardoor is ook de aanduiding van de 

onderscheiden studie-velden voor verbetering vatbaar zoals moge 

blijken wanneer de indeling uit de nota wordt vergeleken met 

de in deze studie gehanteerde structuur: 

POLITIEK/IDEOLOGISCHE ruimtelijke beeldvorming m 
::s 

SUPERSTRUCTUUR wetgeving en bestuur l'.ll 

(II 

economie en financien C,b) ::s 
a 
Pl 
Ill 
rt 

ECONOMISCHE STRUCTUUR economie en financien (a} tll 
0 ::r 

werken won en ~ 
verzorgen 'O ..... 
recreeren u. 

verplaatsen 

Ill 
TECHNISCHE INFRASTRUC- stedebouwk.artefacten 11 

rt H 
(II s:: 

TUUR c.q. technische architect.artefacten Hl ..... 
llJ a 
n ~ productievoorwaarden en civieltechn.artefacten rt ..... ...... 
(1) ..... 

reproductievoorwaarden. landsch.k,artefacten ro u. 
...... :»' 

(zie volgende paragraaf) ~-
...... ..... 
(II 
s:: 

NATUURLIJKE INFRASTRUC- a-biotisch . ::s 
$ll 
rt 

TUUR c.q. natuurlijke biotisch s:: s:: 
Ii 

productievoorwaarden en ..... ..... 
u. 

reproductievoorwaarden. :>;-

figuur 68: vergeZijking van studieveZden met oategorieen uit 
deze studie. 
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Daaruit kan de bepaaldbeid van de gebruikswaarde van bet materie

le milieu door een"eerste" en "tweede"natuur worden afgeleid in

dien men daarbij de uiteenzettingen in de vorige boofdstukken van 

deze studie in de bescbouwing betrekt. Een benaderingswijze die 

in de volgende paragraaf neg verder zal warden geconcretiseerd. 

De wijze van verdel.en van de verscbillende studievelden als 

zwaartepunten over de verscbillende "gekleurde" opleidingen 

strookt, de biervoor gemaakte en hierna nog nader uit te werken 

restricties in aanmerking genomen, met de in deze studie beoogde 

arbeidsdelige cooperatieve invulling en uitwerking van bet ekis

tiscb complex. 

Waar in de opvattingen van Doxiades c.s. t.a.v. de rol van de 

verscbillende disciplines door de meer formele aanpak in bet 

antrppocosmosmodel een multidisciplinaire aanpak van het pro

bleem-complex voor de hand ligt,is in de Delftse nota een in

terdisciplinaire optie dominant. Of via inductieve theorie

vorming in een daaropvolgend stadium,zoals Derks voor de mi

lieukunde voorziet, opnieuw,maar dan op een complexer niveau1 

een monodisciplinaire aanpak van bet ekistisch complex mogelijk 

zai zijn blijft de vraag, zeker als niet op zijn minst tegelij

kertijd via materialistiscbe kritiek op bestaande burgerlijke we

tenschappelijke disciplines een paging ondernomen wordt meer 

deductief bet totale probleemcomplex begripsmatig te reconstru

eren. Zeals dat met name in bet vorige hoofdstuk in een eerste 

aanzet werd gedaan in de analyse van "invalshoek" en bestudeerd 

deel van de werkelijkheid en de relatie daartussen van ecologie, 

economie en planologie. De aanpak in de volgende paragraaf moet 

veer.al in het verlengde van deze analyse worden geplaatst op 

toegepastMtheoretisch niveau.(46). 
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3. Over de integratie van de "ruimtelijke dimensie" in de ana-

lyse van maatschappelijke processen. 

Zeals reeds eerder door de schrijver van deze studie werd bena

drukt dateren de pogingen tot systematische integratie van de 

ruimtelijke dimensie, c.q. de bestudering van ontwikkelinspro

cessen en -patronen in relatie tot de ontwikkeling van produc

tiekrachten en productieverhoudingen, in de marxistische weten

schapstraditie van recente datum. Pogingen dergelijke studies 

op hun beurt in verband te brengen met ecologische ontwikke

lingsprocessen en -patronen zijn bijkans nog zeldzamer, Toch is 

d~t wat in deze studie wordt nagestreeft c.q. waarvoor perspec

tieven moeten worden ontwikkeld. 

Als eerste aanzet in deze richting zal in deze paragraaf via een 

aanvulling op een reeds meermalen genoemd artikel van Lapple en 

Van Hoogstraten, geprobeerd warden een dergelijke integratie tot 

stand te brengen. Deze aanvulling berust op zijn beurt vooral op 

de ook reeds enkele malen genoemde RSI-studie "Naar een maat

schappelijke ecologie". Dat deze twee studies zich juist voor 

een dergelijke integratie lenen is op zich niet zo verwonderlijk 

gelet op het gemeenschappelijk vertrekpunt van beide studies: 

Marx• kritiek op de politieke economie. Obk materieel en perso

neel bestaan er nauwe relaties tussen de themagroep planning van 

de THE waarvan het eerste artikel stamt en het RSI1 al was het 

alleen al dat de schrijver van deze studie in beide onderzoeks

en onderwijsformaties werkzaam is. Omdat deze studie primair 

handelt over de ruimtelijke probleinatiek en de integratie van de 

"ecologische" prOblematiek daarin,is als uitgangspunt de studie 

van Lapple en Van Hoogstraten genomen; handelde deze studie pri

mair over de milieu-problematiek dan had evengoed de omgekeerde 
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procedure gevolgd kunnen worden. (47). 

Zeals reeds eerder gememoreerd laat de ruimtelijke dimensie 

zicb volgens Lapple en Van Hoogstraten niet reduceren tot 

"infrastructuur" of "gebouwde omgeving" in de zin van "ruimte

lijke randvoorwaarden" voor sociaal economiscbe processen. 

De ruimtelijke dimensie, c.q. bet ruimtelijk aspect vormt een 

constitutief bestanddeel van het maatschappelijk ontwikkelings

proces. In feite meet de bestudering van de ruimtelijke proble

matiek in nauwe samenhanq met de analyse van de ongelijkmatige 

ontwikkeling van het maatschappelijk reproductieproces als ge

heel plaats vinden. Dit betekent dan oak dat de analyse zich 

moet uitstrekken tot wat biervoor is aangeduid met bet sociaal

ruimtelijk milieu met in achtneming van de daarin aangebrachte 

correcties. (48) Centraal staat daarbij de relatie tussen het 

accumulatieproces van het kapitaal en de daarmee verbonden imma

nente wetmatigheden van het kapitalistisch productieproces, eer

der in deze studie aangeduid met "tweede natuur;• en de ruimte

lijke, c.q. territoriale,structuur. 

Het accumulatieproces van bet kapitaal leidt bemiddeld via de 

concurrentie tussen de afzonderlijke kapitalen,de stijgende 

organische samenstelling van het kapitaal en de tendentiele 

daling van de winstvoet tot een ongelijkmatige ontwikkeling van 

het totale maatschappelijke kapitaal. Dit ongelijkmatig groei

proces waarbij enerzijds kleinere kapitalen bij grotere warden 

ingelijfd en anderzijds steeds weer nieuwe kapitalen ontstaan, 

leidt ondanks de werking van de tendens tot nivellering van de 

winstvoet tot een differentiatie van het kapitaal als geheel 

tot grate gecentraliseerde kapitalen enerzijds {monopolievorming) 

en oude en nieuwe kleinere kapitalen anderzijds. 
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Deze ongelijkmatige ontwikkeling van het kapitaal ligt in de 

eerste plaats ten grondslag aan de ongelijkmatige ontwikkeling 

van het maatschappelijk reproductieproces over de ruimte en de 

daarmee verbonden gevolgen o.m. op ecologisch gebied. Hoewel in 

de ontwikkeling van de kapitalistische productiewijze de meer

waarde-productie centraal staat en bijgevolg de waardematige 

zijde van de ontwikkelingen de primaire verklaringsgrond voor 

deze ontwikkelingen moet zijn kan een relatie met de stoffelij

ke en ruimtelijke problematiek slechts warden gelegd door oak 

de stoffelijke kant van het productieproces in de beschouwing 

te betrekken. Lapple en Van Hoogstraten verwijzen daarbij naar 

het maatschappelijk productieproces als tegens~rijdige eenheid 

van arbeids- en waardevormingsproces en dit is op zich niet 

problematisch,wel de onmiddelijke identificatie van het arbeids

proces en stofwisselingsproces zoals in het vorige hoofdstuk 

werd aangeqeven. Inderdaad heeft de maatschappelijke arbeid, 

gericht op de productie of instandhouding van gebruikswaarden 

een dubbel-karakter d.w.z. wordt,zoals Lapple en Van Hoogstraten 

ook aangeven, door de natuur bepaald en door de maatschappelijke 

verhoudingen waarbinnen deze arbeid wordt verricht, voor zover 

deze niet door de maatschappelijke mens warden beheerst • Dat 

betekent dat arbeidsproces, stofwisselingsproces en waardevor

mingsproces niet als identiek gezien kunnen warden. Juist hier 

ligt een belangrijk aanknopingspunt voor het niet alleen in de 

analyse betrekken van de planologische maar eveneens van de 

ecologische problematiek in de analyse van maatschappelijke pro

cessen. OnderschPiden moeten warden stofwisselingsproces met de 

natuur, arbeidsproces en (rneer)waardevormingsproces, zoals in het 

vorige hoofdstuk werd beargumenteerd.(49}. 
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Het stofwisselingsproces met de natuur, in het GEM aangeduid met 

de productie- en draagfunctie, immers ligt ten grondslag aan die 

transformaties van de buitenmenselijke natuur, waarvan de terug

werking op de menselijke natuur bemiddeld via natuurlijke, 

d.w.z. ecologische, regulatiemechanismen object van studie van 

de maatschappelijke ecologie vormt, terwijl in de maatschappe

lijke economie de verdeling van de maatschaooeliike riikdom 

via maatschappelijke regulatiemechanismen, markt en/of plan, 

centraal staat. Een ruimtelijke theorie en politiek van de ar

beid is principieel gericht op het arbeidsproces zelf,d.w.z. 

op de productie en instandhouding van de gebruikswaarde van het 

materiele milieu. Voor het op wetenschappelijke grondslag ont

wikkelen van een maatschappelijke planologie en planning is de 

integratie van de verworven of nog te verwerven inzichten van 

de maatschappelijke ecologie en economie een noodzakelijke, 

maar vooralsnog niet voldoende voorwaarde.(50). Voorzover de 

resultaten van onderzoekingen in deze domeinen van de werkelijk

heid nog niet beschikbaar zijn moet gewerkt worden met die in

zichten die op meer onmiddelijke, technische ervaringen, be

rusten. (51). Na deze noodzakelijke precisering van de natuur

lijke en maatschappelijke bepaaldheid van het arbeidsproces in 

het algemeen en het arbeidsproces gericht op de productie en 

instandhouding van de gebruikswaarde van het materiele milieu 

in het bijzonder, kan de argumentatielijn van Lapple en Van 

Hoogstraten verder worden gevolgd.(52). 

Met de overgang van feodale naar kapitalistische productiever

houdingen en de daarmee samenhangende scheiding van de directe 

producenten van hun werk- en levensomstandigheden krijgt de re

latie tussen het maatschappelijk reproductieproces en de buiten-
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menselijke natuur een steeds meer bemiddeld karakter. 

Aanvankelijk werd de verdeling over de ruimte van de in een in

dustriele arbeidsdeling ontwikkelde productietakken nog sterk 

bepaald door plaatselijk aanwezige natuurlijke voorwaarden, zoals 

de aanwezigheid van grondstoffen, natuurlijke verkeerswegen, 

arbeidskrachten etc. Het kapitaal vertoont echter de tendens • 

zich steeds meer van dergelijke natuurlijke beperkingen te "eman

ciperen". D.w.z. dat in toenemende mate·"de voorwaarden voor de 

productie verschoven naar de algemene, door de ruilwaarde bemid

delde sarnenhang in de maatschappelijke productie", waarmee te

vens de ontwikkeling in de geografische ruimte van het maat

schappelijk productieproces niet langer door de "eerste natuur" 

maar door de "tweede natuur" primair wordt bepaald. Deze"eman

cipatie" heeft letterlijk een enorme ontketening van de ontwik

keling van de productiekrachten mogelijk gemaakt, waarbij de 

ruimtelijke ontwikkeling van het maatschappelijk productieproces 

en het stofwisselingsproces met de natuur in toenemende mate aan 

de voorwaarden voor de waardevorming van het kapitaal worden 

onderworpen. Doordat in het waardevormingsproces wordt geabstra

heerd van de concreet nuttige gebruikswaarde van al dan niet 

geproduceerde goederen, is bij dominantie van het (meer)waarde

vormings- en valorisatieproces de vernietiging van bepaalde ge

bruikswaarden ten koste van andere gebruikswaarden in aanleg ge

geven. De hierdoor,in de verdere ontwikkeling van de kapitalis

tische productiewijze,ontstane "nieuwe schaarste" kwarn in het 

vorige hoofdstuk reeds uitvoerig ter sprake.(53). M.a.w. in aan

vulling op Lapple ~n van Hoogstraten moet worden benadrukt dat 

in de dominantie van het waardevormingsproces t,orv• arbeids-

en stofwisselingsproces zowel een tendens tot ongelijkmatige 
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ruimtelijke ontwikkeling van het maatschappelijk reproductie 

proces ligt besloten i.v.m. de concentratie en centralisatie 

van het kapitaal die uiteindelijk verloopt via de concreet 

stoffelijke zijde van het productieproces als een tendens tot 

verdergaande negatie van die gebruikswaarden die niet de wa

renvorm aan (kunnen) nemen wat concreet stoffelijk uitloopt op 

een toenemende milieuvernietiging. Bovendien kunnen beide ten

denzen waar het de milieuvernietiging betreft elkaar versterken, 

waar ruimtelijke concentratie van milieu-vijandige productie

processen optreedt. (54). De waardematige concentratie en cen

tralisatie van kapitaal is een voorwaarde voor de toename van 

de productiviteit van de maatscbappelijke arbeid, maar is te

gelijk verbonden met een ongelijkmatige ruimtelijke verdeling 

daarvan en een tendens tot de destructie van bepaalde gebruiks

waarden. Zoals verderop nag uitvoeriger ter sprake zal komen 

zijn deze tegenstrijdigheden evenzovele aanleidingen tot staats

ingrijpen in bet maatschappelijk reproductieproces, (b.v. op 

basis van een beleid gericbt op "selectieve groei "). (55) • 

De toename van de productiviteit, de ontwikkeling van de pro

ductiekrachten, vindt ender kapitalistiscbe productieverboudin

gen in de eerste plaats binnen de formeel t.o.v. elkaar ver

zelfstandigde kapitalen plaats, daarom kan de ruimtelijke ver

deling van bet maatschappelijke reproductieproces en de relatie 

ervan met de buitenmenselijke natuur niet warden begrepen zonder 

een onderzoek naar de ontwikkeling van de productiviteit van het 

productieproces van de individuele kapitalen in een bepaalde 

branche. Daarna kan het productieorganisme in zijn functionele 

(sectorale)en ruimtelijke (territoriale) samenbang warden onder

zocht. (56). 
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Lapple en van Hoogstraten pakken het begrip · "maatschappelijke 

totaalarbeider" op als analytische sleutel voor een dergelijk 

onderzoek waarmee de structuur en vermaatschappelijking van de 

arbeid in haar dubbel karakter (als concreet nuttige door de 

"natuur" bepaalde arbeid enerzijds en als abstract-maatschap

pelijke vormbepaalde arbeid anderzijds) ,(57) kan worden begre

pen. De arbeidsdelige,functionele en ruimtelijke,differentia

tie van de maatschappelijke totaalarbeider kan via het dubbel

karakter van de arbeid als volgt tot stand gebracht worden: 

"De vestigingsplaats ofwel het inpassen in de ruimtelijke struc

tuur van de in het proces van verdere differentiatie van de 

arbeidsdeling formeel verzelfstandigde deelfuncties wordt be-

paald door hun onderling verschillende afhankelijkheden van 

ruimtelijk voorhanden zijnde door de natuur bepaalde producti-

vi tei t of natuurlijke voorwaarden voor de productie {b.v. aan

wezigheid van grondstoffen,klimatologische verhoudingen e.d.) 

en van de met verschillende vestigingsplaatsen verbonden maat

schappelijk ontwikkelde productiviteit of maatschappelijke 

voorwaarden voor de productie (zoals het reeds aanwezige niveau 

van vermaatschappelijking van de productie, kwalificatieniveau 

van de in de regio beschikbare arbeidskracht, arbeidsreserve, 

loonniveau e~c.) De bepaling van de vestigingsplaatsen van deze 

"deelfuncties" van de maatschappelijke totaalarbeider resulteert 

echter niet uit de specifieke eisen van hun afzonderlijke ar

beidsprocessen. Uit het proces van arbeidsdeling vloeit tegelij

kertijd ook de noodzaak van de verbinding van de maatschappelijke 

arbeid voort, d.w.z. het systematisch rangschikken van deze for

meel zelfstandige deelfuncties in de complexe totale samenhang, 

waarbij deelfuncties en totaliteit elkaar als voorwaarde hebben."(58) 
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Omdat in hun artikel de nadruk ligt op de ongelijkmatige 

ruimtelijke ontwikkeling beperken Lapple en Van Hoogstraten 

zich in de verdere uitwerking hiervan tot de formatie van terri

toriale samenhangen in de productie tot zgn.productiecomplexen 

en via aanvullende productieactiviteiten en diensten tot de 

ontwikkeling van territoriale productie- en functiecomplexen. 

Voor het onderzoeken van de relatie van het maatschappelijke re

productieproces met de natuur, het stofwisselingsproces, is het 

daarnaast belangrijk de ontwikkeling van sectorale productie- en 

functiecomplexen, in de beschouwing te betrekken, omdat binnen de 

productie/consumptie cyclus de volledige kringloop (grond)stof

energie/gebruikswaarden/ruilwaarden/gebruikswaarden/afval-afval

warmte kan worden gevolgd. (591 Daarom overigens wordt ook het ge

heel van samenhangende activiteiten i.v.m. de kernenergie aange

duid met nucleair-industrieel complex) • In deze studie hangt het 

onderscheid tussen territoriale en sectorale planologie en 

planning samen met de studie van de ruimtelijke aspecten van 

deze verschillende samenhangen.(60). 

In beide gevallen komt een dergelijk sectoraal of territoriaal 

complex als resultaat van respectievelijk extensieve en inten

~ vermaatschappelijking niet meer spontaan, d.w.z. via het 

prijs- en winstmechanisme,tot stand. Naast de hiervoor reeds 

genoemde aanleidingen ligt ook hierin de noodzaak tot direct 

staatsingrijpen besloten. Doorgaans is het staatsingrijpen t.b.v. 

het tot standbrengen van territoriale samenhangen meer structu

~ en t.b.v. sectorale samenhangen meer·conjunctureel bepaald.(61) 
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De hiermee samenhangende vormen van staatsingrijpen hebben glo

baal een tweeledig karakter: via J(Olitiek/~Uridische maatregelen 

en/of i:ztannen of via de aanleg c~q; bescherming van algemene ma

teriele productievoorwaarden. Bij deze laatste vorm van ingrijpen 

kan nog een onderscheid worden gemaakt tussen productievoorwaar

den die door de staat zelf worden geproduceerd en productievoor

waarden waarvan de productie wordt uitbesteed aan particuliere 

kapitalen. (62). In beide gevallen is daarbij primair sprake van 

een gebruikswaardematige benadering. (63). 

Deze orientatie op de kwaliteit zoals die in het vorige hoofd

stuk ook m.b.t. de integratie van de ecologische problematiek 

werd bepleit en in het GEM feitelijk gerealiseerd, blijft onder 

kapitalistische verhoudingen "overgedetermineerd" door de orien

tatie van het maatschappelijk reproductieproces in zijn total!

~ op de kwantiteit, c.q. ruilwaarde, abstracte rijkdom, 

terwille van de opneming van door arbeid geproduceerde meer

waarde in steeds stijgende kapitaalwaarden(64). De verhouding 

tussen economische "planning" en ruimtelijke planning, c.q. 

tussen markt en plan, die hiermee direkt verband houdt, kwam 

in hoofdstuk IV reeds ter sprake. Daarbij bleek de dominante 

positie van markt tegenover plan aan de hand van een recent 

officieel overheidsdocument zonneklaar. Daarom kan ook bij een 

orientatie op de kwaliteit niet van de (ruil)waardematige zijde 

van de bestudeerde processen worden geabstraheerd; bovendien kan 

onder socialistische verhoudingen de markt niet onmiddelijk wor

den afgeschaft.(65). Hetzelfde geldt echter mutatis mutandis voor 

de natuurlijke bepaaldheid van de bestudeerde processen, c.q. de 

bepaaldheid van het arbeidsproces door het stofwisselingsproces 

met de buitenmenselijke natuur. 
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Om begrip hiervan en greep hierop te krijgen wordt in de reeds 

vermelde RSI studie "naar een maatschappelijke ecologie" het 

instrument van de materie en energie balansen beschreven zoals 

in . statu nascendi reeds aanwezig in de studie van Van der Ham 

en Wardenaar en nader gepreciseerd door Immler. Deze zouden 

in het kader van een sociaal vestigingsbeleid zoals in enkele 

gemeenten ontwikkeld, of in het kader van de in een experimen

teel stadium verkerende milieu effect rapportage een belangrijke 

strategische functie kunnen vervullen.(66). Deze milieu effect

rapportage is volgens de opstellers inpasbaar in het GEM, waar

mee de relatie met de planologie van deze aanpak nadrukkelijk 

wordt gelegd. De instrumentatie van het ruimtelijke beleid laat 

echter, ook wanneer wordt afgezien van de hier voor reeds meer

malen aangegeven principiele beperkingen, op dit punt nog wel 

wat te wensen over.(67). Vandaar dat men van milieuhygienische 

zijde meer voelt voor een verzelfstandiging van de "ecologische 

planning" t.o.v. zowel de economische als de planologische 

planni!lg. (68) • 

~~~~!~-~~~E!~~!2~-~~~~!~!!~!~ 

De theoretische uiteenzetting van Lapple en van Hoogstraten 

heeft betrekking op het sociaal-ruimtelijk milieu in zijn tota

litei t en kan als zodanig de grondslag voor een integrale ruim

telijke analyse vormen, waarbij het innerlijk verband tussen de 

elementen en aspecten van het ekistisch complex kan warden on

derzocht. In dit opzicht is sprake van een opmerkelijk verschil 

t.o.v. de andere behandelde concepten. Doordat zij nadrukkelijk 

kiezen voor het werken in het verlengde van de historisch-mate

rialistische wetenschapstraditie sluit hun uiteenzetting aan op 
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die in vorige hoofdstuk.ken van deze studie1 zij het dat enkele 

aanvullingen daarbij noodzakelijk zijn waar het de natuurlijke 

bepaaldheid van de ruimtelijke ontwikkeling betreft. Weliswaar 

weerspiegelt zich in hun nadruk.kelijke afwijzing van de reductie 

van de ruimtelijke dimensie tot "infrastructuur" of "gebouwde 

omgeving" een algemene in de ontwikkeling van het vakgebied te 

onderkennen tendens, die ook expliciet in de Delftse nota wordt 

onderkend en bij Doxiades aanleiding was de sprong van techni

cus naar wetenschapper te wagen, door een zekere onderbelich

ting van de natuurlijke en technische aspecten van het totale 

probleem-complex kan de indruk. ontstaan dat een dergelijke bena

deringswijze niet !anger met het probleemveld van stedebouw 

en ruimtelijke ordening in verband zou staan. Principieel wordt 

met de door hen ontwikkelde benaderingswijze,waarin de dubbele 

bepaaldheid van het arbeidsproces door de natuur en maatschappij 

uitgangspunt is, tegemoet gekomen aan de tekortkomingen van het 

urbanistiek concept van De Casseres. In de uitwerking echter 

ligt vooral de nadruk. op de "economische" bepaaldheid van de 

ruimtelijke ontwikkelingen en is sprake van een zekere verwaarlo

zing van de "ecologische" bepaaldheid.Door daarnaast niet expli

ciet in de beschouwing te betrekken dat het oorspro~kelijk in 

planologie en planning ging om een bijzondere categorie gebruiks

waarden, d.w.z. het "ruimtelijk artefactieel milieu" en derhalve 

slechts om de ruimtelijke organisatie van een deel van het tota

le arbeidsproces en dat zich geleidelijk aan gedwongen door de 

verdergaande vermaatschappelijking van het reproductieproces een 

ontwikkeling in de richting van een meer integrale benaderings

wij ze heeft voltrokken zijn aan de hand van hun artikel de con

tinuiteiten en discontinuiteiten in de ontwikkeling van de 
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stedebouwtheorie moeilijk aan te geven. 

Tenslotte strookt de exclusieve koppeling van de ruimtelijke 

dimensie aan de territoriale structuur niet geheel met de op

vattingen in deze studie1 niet in de laatste plaats omdat juist 

de analyse van de functionele arbeidsdeling en de verspreiding 

van de productie over de ruimte via productieketens voor de 

analyse van het stofwisselingsproces met de natuur bijzonder 

belangrijk is. In een productieketen kan innners de volledige 

stoffelijke transformatie van natuurproduct tot afval dat weer 

in de natuur terecht komt worden gevolgd. In onderstaande f i

guur 2ijn schematisch een aantal productiesamenhangen aangegeven. 

functioneel, 

extensief, 

figuup 70: pPOductieketens~ -vePvZechtingen en -compte~en. 
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4 •. Nadere plaats- en inhoudsbepaling ~an het·ekistisch complex. 

wanneer na het voorafgaande teruggekoppeld wordt naar het ruim

telijk systeem en besturingssysteem uit het WERON model, als 

eenheid object van studie van de maatschappelijke planologie 

en planning, c.q. ekistiek dan meet eerst een herstructurering 

en hergroepering in de onderscheiden activiteiten, elementen en 

processen warden aangebracht om daarna via een verdere articu

latie van de kritiek op dit concept tot een nadere plaats- en 

inhoudsbepaling van h~t ekistisch complex te komen:(69) 

Deel IDEOLOGISCHE SUPERSTRUCTUUR 

"perceptief milieu" 

~!!!!!~!~~-l~l~~E2S!!~Y22~~ 
VOOR ZOVER PIAATSELIJK GEFIXEERD 

figuu~ ?1: het ekistisah complex. 
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zoals in het voorafgaande aannemelijk gemaaktrzijn onder kapi

talistische verhoudingen de ontwikkelingen in de productie en 

daarbinnen op zijn beurt de productiviteitsontwikkeling in de 

verzelfstanaigde ~roductiesectoren bepalend voor de maatschap

pelijke en ruimtelijke ontwikkeling in zijn totaliteit. 

Daarbij leidt de toenemende complexiteit van het maatschappe

lijk reproductieproces tot een steeds verdergaande opsplitsing 

in productiesectoren en productiegebieden. Ook in het gevai 

van de energievoorziening is er enerzijds sprake van produc

tieketens die de wereld omspannen, zoals in het geval van de 

oliemaatschappijen en anderzijds van productiecomplexen waar 

een enorme concentratie optreedt van b.v. petro-chemische be

drijven zoals in de Rijn-Schelde Delta (70). De ongelijke ver

deling van met name de extractieve- en energie-industrieen, 

basis-industrieen en de consumptiegoederenindustrie is lange 

tijd de oorzaak geweest van de onderontwikkelingsproblematiek. 

Volgens Amin is met name het ontbreken van de sector "basis

industrieen" in het onderontwikkelde gedeelte van de mondiale 

economie bepalend geweest voor het ontstaan van de onderont

wikkelingsproblematiek. Er zijn echter aanwijzingen dat er 

sinds 1970 een wijziging optreedt in de structuur van de mon

diale economie, waarbij ook in toenemende mate bepaalde gedeel

ten van de sector basis·industrieen warden overgeplaatst naar 

minder ontwikkelde gebieden, doorgaans in verband met de daar 

voorkomende grondstofvoorraden en mogelijk geworden door de 

toenemende internationalisatie van het kapitaal.(72). 

Amin illustreert de verhouding tussen het onderontwikkelde 

en overontwikkelde deel van de mondiale economie met de 

volgende figuur: 
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industrieen 

p.m. en 
half-fa-extractieve

en energie
industrieen 
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+--~~~--;~ industrie en 

OVERONTWIKKELD 

ONDERONTWIKKELD 

extractieve 
en energie
industrieen 

DEEL VAN DE 

DEEL VAN DE MONDIALE 

= productiemiddelen 

Toelichting: De sectoren ziJn door rechthoeken 
weergegeven, de fabricaatstromen door pijlen. 
De tertiaire sectoren transport, handel en 
financiele diensten zijn uit de figuur weg
gelaten om tekentechnische redenen; zij horen 
er echter wel bij. Het zelfvoorzienend zijn 
van de "traditionele" land.bouw in het onder
ontwikkelde gedeelte van de mondiale economie 
is aangegeven door een.fabricaatkringloop 
figuur ?2: fabriaaatstromen tussen deZen van de 

mondiaZe eaonomie voZgens Amin. 

geindustria
liseerde 
landbouw 

consumptie
goederen
industrie en 
geindustria
liseerde 
land.bouw 

zelfvoor-
·zienende 
land.bouw 

Wanneer men bi] het bekijken van zo'n schema bedenkt,dat voor 

de rechthoek waarin basis-industrieen staan ingevuld een concreet 

beeld kan warden gegeven van een regio waarin een agglomeratie 

van basisindustrieen opgetreden in de petro-chemische sector met 

name het Rijn-Schelde Delta gebied dan is onmiddellijk duidelijk 

dat de "ecologische" problemen hier zowel stoffelijk als waarde

matig iets te maken m6eten hebben met de "economische"problemen 

daar, wanneer daarbij alleen gelet wordt op de geografische 

spreiding en concentratie. (73). (Vgl.schema 5 pp. verder) 
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Om begrip van en greep op dit soort ontwikkelingen te krijgen 

is het noodzakelijk de pijlen uit het schema van Amin, de fa

brikaatstromen, enerzijds en de geld-,c.q. kapitaalstromen 

die dit proces reguleren anderzijds te volgen. Een dergelijke 

werkwijze geeft bovendien
1

zoals in de vorige paragraaf reeds 

benadrukt,de mogelijkheid het stofwisselingsproces met de 

natuur expliciet in de beschouwing te betrekken. Het ekis

tisch complex en de onderdelen daarvan moet, deze overwegingen 

in aanmerking genomen, in twee richtingen worden gespecificeerd 

sectoraal en territoriaal. De ratio van een dergelijke benade

ringswijze voor de beoordeling van bijvoorbeeld een bepaalde 

bedrijfsvestiging, werd in het RSI-rapport "Naar een maatschap

pelijke ecologie" beknopt weergegeven (74): 

~~-~~!x~=-~~-9=_2E~~~!!=~=!~~-i~~~!~E~!~-~~~!x~~l 

"Waar vanuit het gangbare vestigingsbeleid sprake is van een 

benadering met een sterk atomisch karakter, moet warden gesteld 

dat juist door de toenemende complexiteit de nadruk gelegd moet 

worden op beoordelingen die zijn gebaseerd op inzicht in de 

samenhang van de verschillende eenheden. Dit betekent dat de 

vestiging van een bepaalde productie-eenheid slechts goed kan 

worden beoordeeld wanneer er informatie beschikbaar is omtrent 

de betekenis van deze eenheid binnen de gehele productieketen. 

In het vestigingsbeleid zal plaats moeten worden ingeruimd 

voor sector-analyses: een studie van de rol van desbetreffend 

bedrijf binnen de productieketen. Als voorbeeld van een kant 

van een productieketenanalyse, namelijk een beschrijving van de 

materie en energiebalans kan de Total-studie van Van der Ham 

en Wardenaar worden genoemd. (75). 
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Voor een voorbeeld van een analyse van de maatschappelijke 

organisatie van een productieketen naar het artikel "De belan

gen achter olie en kernenergie" van Goedman". (76) 

Een productieketen in zijn meest eenvoudige vorm heeft negen 

schakels (77): 

- extractieve productie 

- transport (a) 

- basis-productie 

- transport (b) 

- eind-productie 

- transport (c) 

- (individuele) consumptie 

- transport (d) 

- injectieve productie 

Hierbij wordt onder extractie verstaan de transformatie van 

natuurproducten tot grondstoffen, onder productie de transfor

matie van grondstoffen tot respectievelijk half- en eindproduc

ten, onder consumptie de transformatie van producten tot afval 

terwille van de productie van het menselijke leven zelf en 

injectie de transformatie van afval tot stoffen die in het na

tuurlijk stofwisselingsproces kunnen worden opgenomen. In het 

laatste geval kan, zoals b.v. bij de productieketen van nucle

aire energie, tevens sprake zijn van opslag omdat de resterende 

stoffen te gevaarlijk zijn om in het natuurlijk stofwisselings

proces op te laten nemen en van recycling van opnieuw bruikbare 

grondstoffen. Tussen de schakels vindt bij ruimtelijke sprei

ding noodzakelijkerwijze transport plaats. De processen binnen 

de afzonderlijke schakels en ook de relaties tussen de schakels 

onderling worden wanneer de gehele productieketen geintegreerd 
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is binnen een kapitaal, gereguleerd door het management met als 

uiteindelijk doel het onttrekken van meerwaarde aan dit proces 

met de reeds gerealiseerde meerwaarde winst als middel. 

Wanneer een dergelijke productieketen (nog) niet binnen een 

kapitaal is geintegreerd krijgt de staat tot taak de hiermee 

verbonden "organisatorische" en "financiele" problemen het 

hoofd te bieden,zoals reeds eerder werd duidelijk gemaakt.(78) 

Ter illustratie een concreet voorbeeld uit het RSI-rapport: 

"De aardolieproductieketen loopt van put tot pomp. Dat wil voor 

Total zeggen: van het Midden-Oosten en Algerije, via het·Sloe

gebied naar elders in West-Europa. De raffinaderij is hierin 

slechts een schakel. Wil men bijvoorbeeld een effect als 

milieuvervuiling kunnen beoordelen, dan kan de raffinaderij 

moeilijk als een zelfstandige eenheid worden Qeschouwd. 

Afgezien van vervuiling in de consumptiefase leveren winning, 

transport en distributie ook vervuiling op. Informatie over de 

productieketen is tevens nodig om te kunnen beoordelen in hoe

verre de keten in zijn geheel als onveranderbaar moet worden 

beschouwd. Dit geldt evenzeer voor de (ruimtelijke) organisatie 

van de keten. Een dergelijke analyse moet dus informatie ver

schaffen over de machtsstructuren enerzijds en over de materie

en energiebalans anderzijds. 

Waar enerzijds werei.dwijde versfreiding optreedt, zien we ander

zijds enorme ruimtelijke concentraties van bedrijven, zoals in 

de Rijn-Schelde Delta: 
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Het centrale moment in de analyse van deze complexvorming is 

het bestuderen van de vervlechtingen zowel stoffelijk als 

wat betreft de eigendomsverhoudingen, inforroatie uitwisselingen 

en waardematige aspecten. Staat bij de studie van de productie

ketens de sectorale, extensieve, vermaatschappelijking. centraal 

en de rol van de staat daarbij in het bijzonder waar het gaat om 

het produceren of beschermen van de gebruikswaarde van het 

materiele milieu, bij de studie van productie- en functiecom

plexen gaat het in het bijzonder om de analyse van de territo

riale, intensieve vormen van vermaatschappelijking,en de moei

lijkheden die juist deze vorm van vermaatschappelijking oproept 

en die de grondslag vormen voor een toenemend staatsingrijpen 

op dit gebied. Als voorbeeld van een analyse in de regio dient 

wederom de Total-studie volgens het RSI-rapport (79): 

"Een van de eindproducten van Total-Sloe is nafta. Dit is een 

belangrijke grondstof voor Dow-Terneuzen. Uit diverse schema's 

blijkt iets dergelijks voor vele producten op te gaan. De ves

tiging van een bepaald bedrijf kan zo de vestiging van andere 

bedrijven beinvloeden. Dit sneeuwbaleffect wordt aangeduid met 

de term: complexvorroing. ( 80 l 

Hoe dit precies in zijn werk gaat zal afhangen van de aard van 

het bedrijf. Juist daarom is bij de vestiging van een bepaald 

bedrijf een analyse van de relatie tot andere bedrijven van 

belang. (81). 

In een RSI-rapport over de eventuele vestiging van Montedison in 

het Sloegebied wordt aannemelijk gemaakt dat de komst van dit 

bedrijf "een sleutelfactor is voor de verdere ontwikkeling van 

het Sloegebied". (82) 

Het kan dus gebeuren dat de komst van een bedrijf aanleiding 
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geeft tot de vorming van een heel complex van industrieen, 

zonder dat dit in de besluitvorming wordt betrokken. Voor de 

beoordeling van een vestiging is informatie over de relaties 

binnen de regio noodzakelijk". 

De komst van Montedison is overigens niet doorgegaan waar-

schi jnli jk omdat de investeringsplannen van bet bedrijf te 

ambitieus waren in verhouding tot de in 1976 reeds zeer duide

lijk stagnerende markt voor chemische producten als gevolg van 

de bestaande overcapaciteit. Dit benadrukt eens temeer dat bet 

voldoende is zich bij de analyse van de complexvorming te beper

ken tot de stoffelijke zijde waardoor een eventueel gebrek aan 

investeringsmiddelen niet zichtbaar wordt. Macht Montedison 

wel gerealiseerd zijn dan zou binnen het RSD-gebied een relatief 

autonoom subcomplex ontstaan zijn met een productie samenhang 

zoals op de volgende bladzijde geschetst. (83). 

=~-~~~!~==-Y~-~!~-~~~~=£~~~~!!!i~_!:e!~~~£~!:eE~£~:1!~~=2!~!: 

~!!x==~~ 
De volgende stap betreft volgens het RSI-rapport: "het nagaan 

van de di.recte invloed van het bedrij f op de omgeving. Sectorale 

en territoriale analyses (in de productiesfeer) gelden voorna

melijk als voorwaarde voor de beoordeling van de directe effec

ten. Deze directe maatschappelijke effecten kunnen talrijk zijn. 

In de Total-studie komt men tot een aantal van 47(84). Juist op 

dit niveau zal gestreeft moeten warden naar volledigheid. Nu 

de kwantificering principieel faalt zit er als het ware niets 

anders op dan - conform de Total-studie alle effecten op een 

rij te zetten. Bet bedrijf moet warden verplicht de nodige in

formatie te leveren. De betrokkenen zouden een beslissende stem 

in de vestigingsprocedure moeten hebben". (Tot zover de weerga-
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ve van d~ ratio van sectorale, territoriale en integrale analyses 

volgens het RSI-rapport: "Naar een maatschappelijke ecologie"). 

Deze voorwaarden voor een beoordeling van de totaal-maatschappe

lijke effecten van een bepaalde bedrijfsvestiging of -uitbrei

ding vertonen veel o'vereenkomst met het zgn. sociaal vestigings

beleid, dat de vakbeweging - hier en daar met succes - voor

staat en waarbij substantieel en procedureel is vastgelegd hoe 

gehandeld moet warden bij een te ondernemen economische activi

teit. In Utrecht moet een aanvrager van een vestigingsvergunning 

informatie verschaffen over de volgende punten:(85) 

:~!2~~~=-~~£~s~:~l-1~:~~~~E!!i~:-~~~=~=~L 
- bereidheid tot het overleg met de kommissie "vestigingsbeleid 

c.a." en met de daarin vertegenwoordigde werknemersorganisaties 

- bereidheid tot overleg bij collectieve ontslagen. 

- juridische vorm. 

- deelnemingen. 

!~~~~~~=~=-~~£==~=~ 
- omvang en aard van het beroep op de arbeidsmarkt 

- opleidingsniveau 

- loonnineau 

- toegevoegde waarde 

- afzetgebied 

-• omvang van de investering. 

- financiele draagkracht 

- aard van het productieproces 

§~~!~!~-~~~~~~~~~ 
- werktijden 

- beroep op de woningrr'~rkt 

- ondernemingsraad 
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- bedrijfsveiligbeid 

- aansluiting bij cao 

~!!!~~-l=~s~-~=~!~~!~=~~l-~~E~=~=~· 
- energieverbruik 

- afvalwater, -gassen 

- lawaai 

- gevaarlijke stoffen 

- aan en afvoer producten 

~~!~!:!!i~=-~~~==~=~ 
- terrein oppervlakte 

- verbouding bebouwd/onbebouwd." 

Terwille van bet verband met de rest van bet verhaal is bierbij 

in twee gevallen tussen baakjes een nadere aanduiding van het 

betreffende aspect gegeven. In de ruimtelijke planning staat 

daarbij bet ruimtelijk systeem centraal dat natuurlijk wel iets 

meer omvat dan de bierboven aangegeven twee deelaspecten7 zoals 

in hoofdstuk IV en dit boofdstuk van deze studie reeds uitvoeri

ger beargumenteerd.(86) Binnen het bier weergegeven kader zou 

ook het instrument van de materie en energiebalansen dat in de 

vorige paragraaf reeds ter sprake kwam kunnen functioneren, als 

zelfstandig element van een vestigingsbeleid dat zicb ricbt op 

bet gebeel van de maatscbappelijke effecten, als volwaardig 

onderdeel van bet beleid. Volgens de RSI-studie "Naar een maat

scbappelijke ecologie" kan bet instrument van de materie en 

energiebalans worden gekarakteriseerd als een benadering die 

zicb op gebruikswaarde orienteert.: 
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"Het is een gedetailleerde beschrijving van de input en output 

aan materie van productieprocessen. De theoretische achtergrond 

hiervan is de wet van behoud van materie. Ook al is een product 

in de denkwijze van de economen na consumptie verbruikt, weg 

- hetgeen eigenlijk wil zegqen: uit de circulatie verdwenen -

zowel de waarneembare milieuvervuiling zelf, als de behouds

wetten geven aan dat in productie en consumptie natuurproducten 

slechts van vorm veranderen en zeker niet verdwijnen."(87) 

Natuurnroducteri 

~ lucht, ----
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~~~~2-~~~--~~2 
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figuur 75: r>elatie tupsen extr>aatie,productie,consumptie 482 
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Met behulp van een dergelijk instrument zou wanneer tevens de 

(individuele) consumptie), de afvalverwerking - de "injec

tieve sfeer"- en de extractieve sfeer (organisch en anorganisch, 

respectievelijk landbouw en mijnbouw) in de beschouwing warden 

betrokken het·totale ekistisch complex v.w.b. de relatie met 

het natuurlijk milieu kunnen warden doorgelicht. Na reorganisa

tie van het reeds eerder weergegeven schema van Kneese ontstaat 

dan het volgende beeld: __ ,. 
nu.neralen lucht,water ---- - ___... 

recycling van schadelijke stof

directe en indirecte producte JC:~f~e~n:::::;::~e~n==r~e=s=i=d=u=e=n::=::;::====:::::;:~------
van de fotosynthese: nves ering voor groei 
-voedingsmiddelen vluchtige chemicalienifoplosmid-
-bosbouwproducten delen,neutralisatoren) 
visserijproducten 1--o_r_g~an __ i_s_c_h_e_e_n_a_n_o_r__...._a_n_i_s_c_h_e __ ~·~ 
organisch-chemische producten (schadelijke) nevenproducten, 
producten van de anorganische bv. koolwaterstoffen,allerlei 
chemie afval,dierlijk afval, as, etc. 
metaalproducten: ( erts) ferro-, lawaai -· 
nonferroproducten schroot,vuilnis,papier •••. 
bouwmaterialen(stenen,cement, sloopmateriaal,afg-=-e_d_a_rik_t_e_ma __ -~·+--"I 
glas, grint, zand, etc; ) • chines, etc. , etc, ..•........ 

energie 

I ___ ...,.. ___ __ 

lucht,water 
~n injectie. 

bouwmateriaal 
chemicalien 

ongebruikt 
mensel van E---------+ 

stof fen 

openbare bedriJven 
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In hoeverre kunnen uit de hiervoor weergegeven integrale bena

deringswijze op project-niveau conclusies worden getrokken 

voor een reorganisatie van de verschillende planningssoorten 

t.o.v. elkaar meer in het algemeen. 

Een eerste poging in die richting vormde op landsdeel-niveau 

de nota ZWN, zij het formeel binnen een van de door de commissie 

De Wolff onderscheiden facet-gebieden. Het SEV en het ASEV vorm

den een poging in dezelfde richting waarbij expliciet een af

stemming van facet-planning en sector-planning wordt nagestreeft. 

(88): 

b 

structuurschema 

doorloopt procedure 
planologische kern
beslissing, gericht 
op wederzijdse aan
passing v.d. plannen 

middellangetermijnplan ]4 ~ t-[ ____ s_t_r_e_e_k_p_l_a_n __ ___,. 

elektricileitsplan c 
rijkswegenplan 

d 

~ projectplan \4 I bestemmingsplan 
_L _____________ --------+f>-tt• 1-----------__J 
figuur 76: aot:Jrdincl:t;ie se~torplanning en ierritoriale planning 

volgens de aie. vertiaale eot:Jrdinatie ruirrrtelijk be
leid. 



Omdat in deze gevallen respectievelijk de relatie van het 

ruimtelijk facet met de overige vormen van facetplanning 

en van het ruimtelijk facet met bepaalde vormen van sectorplan

ning in de beschouwing wordt betrokken terwijl in het eerste 

geval de relatie met de sectoren en in het tweede geval de re

latie met de overige facetten buiten beschouwing blijft, 

blijven in deze opzet ernstige coordinatiemoeilijkheden bestaan. 

Deze moeilijkheden hangen vooral samen met de inhoudsbepaling 

van het begrip"ruimtelijk" zoals reeds eerder in deze studie 

besproken. Wanneer men zich vooralsnog,evenals b.v. Brummelhuis 

en Meerman in hun studie over het ruimtelijke beleid in Neder

land doen, tot drie facetten beperkt, te weten een ecologisch, 

een sociaal (cultureel) en een economisch facet en bovendien 

streekplannen en bestemmingsplannen als min of meer integrale 

territoriale plannen beschouwd en structuurschema's als ·min of 

meer integrale sectorplannen, dan ontstaat een beeld van een 

mogelijke planningsorganisatie van integraal via de-drie ge

noemde facetten naar integrale sectorplannen en integrale 

territoriale plannen. De COOrdinatie tussen beide typen ZOU 

dan op nationaal niveau moeten plaats vinden.(89). 

Zoals reeds eerder naar voren gebracht in een kritiek op het 

SEN en ASEV kan het sociaal(culturele) facet in verband ge

bracht warden met het concrete arbeidsproces dat er op gericht 

is bepaalde gebruikswaarden te produceren of instand te houden 

om daardoor te voorzien in maatschaRpelijke behoeften; ~ 

schappelijke doelstellinqen, normen en waarden zijn hiervan een 

afgeleide. Dit concrete arbeidsproces en derhalve ook de ruim

telijke organisatie daarvan, object van studie van het ekistisch 

complex, wordt tweezijdig bepaald, door natuurlijke en maatschap-
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pelijke voorwaarden zoals die tot uitdrukking komen in het eco

logisch en economisch facet van de maatschappelijke ontwikkeling 

in zijn totaliteit. Deze maatschappelijke ontwikkeling vindt 

langs twee lijnen plaats sectoraal en territoriaal in verband 

met de steeds toenemende arbeidsdeling enerzijds en cooperatie 

anderzijds. Bij de studies van het maatschappelijk ontwikkelings

proces volgens deze twee lijnen moeten de drie hierboven genoem

de facetten integraal in de analyse worden betrokken. In de 

nederlandse situatie zou de studie en planning van deze ontwik

kelingen op het niveau van rijk, provincie en gemeente resp. 

rijk, sectoren en bedrijven (instituten) moeten plaatsvinden. 

In het schema zijn d!e plannen ingevuld die op dit moment het 

meest in overeenstemming zijn met een dergelijke benaderings-

wij ze. Structuurschema's zijn echter zoals hiervoor reeds weer

gegeven tot nu toe slechts plannen voor sectoren waarin de 

staat een belangrijke invloed heeft en bovendien slechts gekop

peld aan het "ruimtelijk facet". In beide gevallen zouden hier 

ontwikkelingen bevorderd moeten worden voor het opstellen van 

sectorplannen 1ook voor niet-publieke sectoren,en ontwikkelingen 

in de richting van het integreren van alle relevante facetten 

zoals feitelijk in de EZ-nota Selectieve Groei bepleit. 

V.w.b. de territoriale planning zijn allerlei ontwikkelingen 

in een meer integrale richting aan de gang. Zoals in de s.ec

torlij n EZ of andere sectorministeries een doorslaggevende 

stem heeft is in de territoriale lijn de positie van RO nogal 

dominant. Deze historisch gegroeide dominantieverhoudingen 

kunnen op een bepaald moment verdergaande integratie in de 

weg staan zoals duidelijk blijkt uit de competentieproblemen 

tussen RO en VOMIL m.b.t. de "ecologische planning" en de in-
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tegratie daarvan in territoriale plannen. In de hier bepleite 

organisatie is dit probleem overigens opgelost: het ecologisch 

facet vormt een integraal bestanddeel van sectorale en terri

toriale plannen. 

Gegeven de bestaande maatschappelijke verhoudingen zouden met 

een reorganisatie van de planning in deze zin niet plotseling 

alle problemen opgelost zijn. Met het consistenter worden van 

de planning en een betere aansluiting daarvan op de werkelijke 

ontwikkelingen is wel de mogelijkheid gegeven meer inzicht in 

het maatschappelijk ontwikkelingsproces en de besturing daarvan 

te verkrijgen en via praktische acties ook meer invloed daarop. 

Daarop zal in het laatste hoofdstuk dieper worden ingegaan. 

Voor alle duidelijkheid tenslotte nog de kanttekening dat in de 

ruimtelijke planning vooralsnog het zwa~~tepunt op territoriaal 

niveau.ligt. (90). 
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5. Noten. 

1. G. van den Berg, Kritieke ruimtelijke ordening: Kritische 
planologie, Groningen 1969, p.5. 

2. De tendens in de richting van de verdere verwetenschappe
lijking van het vakgebied blijft niettemin aanwezig en is 
ook noodzakelijk gelet op de accentverschuivingen in het 
object van de planning. Vgl. de bijdrage aan de plannings
discussie in de vakgroep URBRO van Lapple en van Hoog
straten aan de hand van een door Steigenga gesignaleerd 
onderscheid in het karakter van de planning op macro-, 
meso- en micro- niveau:(THE 14-2-'77). 
"Steigenga stelt dat door de ontwikkeling van het moderne 
verkeer, de industrialisatie en de daarmee samenhangende 
verstedelijking de orientatie m.b.t. de leefomgeving en 
de ruimtelijke structuur meer en meer verschuift van de 
interesse voor het directe leefmilieu en de· individuele 
woonplaats naar de verdeling van de bevolking en haar 
activiteiten als geheel. Een gevolg hiervan is dat het 
architectonisch/stedebouwkundig begrip van de zich voor
doende problemen aangaande de ruimtelijke structuur 
niet meer voldoet. Dit is in laatste instantie een 
intuitief begrip van de maatschappelijke behoeften. 
In plaats van de intuitieve houding t.o.v. de maat
schappij en het zoeken naar de richting in welke zich de 
behoeften van de maatschappij ontwikkelen, doet zich de 
noodzaak voor de intuitieve kennis wetenschappelijk te 
controleren. 
De ruimtelijke planning, de planologie en de stedebouw 
hebben hun oorsprong in het "micro-niveau". Ook de 
maatschappijwetenschappen voor zover ze met de stedelijke 
problemen bezig waren (b.v. Chicago-school} hebben zich 
oorspronkelijk tot het micro-niveau beperkt. 
Pas na WO-II is b.v. de interesse in het uitwerken van de 
ruimtelijke problematiek in zijn volle betekenis sterk 
gegroeid. Deze ontwikkeling vond tegelijkertijd zijn 
uitdrukking in een volledig nieuwe definiering van de 
oorspronkelijke stedebouwkundig georienteerde onderzoeks
acti vi tei ten: het accent verschoof van de architectonische 
naar de maatschappelijke bepaling van de problematiek. 
Het begrip "bouw" (stedebouw, bouwkunde) werd vervangen 
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door het begrip .~PlEfi" (Raumplanung, town & countryplanning, 
physical planning, planification urbain, planologie)" Zie 
ook Steigenga en van der We¥de, De ruimtelijke situatie: 
Ruimtelijke problemen en ruimtelijke planning in Nederland, 
waarin ook het onderscheid tussen macro- en micro wordt 
gemaakt en de problemen op deze niveaus nader worden gespe
cificeerd; opgenomen in Ruimtelijke ordening in Nederland, 
t.a.p.pp. 23-41. 

3. De relatie tussen architectuur en stedebouw was in het begin 
bijzonder groot en resulteerde soms in weerwil van het hier
voor gestelde toch tot indrukwekkende prestaties getuige het 
relaas van Van der Weyde in zijn schets van de ontwikkeling 
van de ruimtelijke ordening in Nederland: "De aanwezigheid 
van enkele sociaal voelende architecten met belangstelling 
voor de architectuur in het groot, uitmondend in stedebouw, 
maakte het mogelijk hier en daar een uitbreidngsplan in 
handen te stellen van een ontwerper die technische gegevens, 
eccnomische eisen en sociale motieven met een esthetische vi
sie wist te verwerven tot een geheel van allure. De plannen 
van Berlage voor Den Haag en voor Amsterdam-Zuid, leggen 
hiervan getuigenis "af". Dergelijke geslaagde pogingen 
beperken zich echter tot het micro-niveau" dat vooral object 
(is) geweest van zowel architecten als "social-workers". 
Geleidelijk aan hebben de planners zich ook steeds meer doen 
gelden en terecht. Het gaat immers niet alleen om het ruimte
lijk milieu zoals men zich dat als architect of "social
worker" voorstelt, maar eveneens om de verkenning, de bege
laiding en beheersing van de ontwikkeling en het verloop van 
al die maatschappelijke tendenzen, die uiteindelijk de 
ruimtelijke structuur op een zeker moment bepalen" conclu
deert Steigenga in zijn reeds genoemde artikel in dezelfde 
bundel. T.a.p. resp. p.51 en 35. 

4. Vgl. H.van der Weyde, Ruimtelijke ordening in Nederland, 
t.a.p.p.5: "Nog een andere term, die internationaal grote 
bekendheid heeft gekregen, is het aan het Grieks ontleende 
ekistics, waarmee volgens de omschrijving van de Griekse 
planner Doxiades, die deze term heeft voorgesteld en gepropa
geerd, wordt bedoeld "The science of human settlements" dus 
de wetenschap van de menselijke vestiging, waarbij in het oog 
moet worden gevat de geografische dimensies, de economische 
en sociale aspecten en de procedures van analyse tot beleid. 
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De publicatie van een internationaal tijdschrift onder de 
titel Ekistics, evenals de organisatie van congressen onder 
dezelfde vlag, heeft aan dit begrip en aan de denkwijze 
waarvan het de uitdrukking is een niet geringe bekendheid 
gegeven, intussen zonder dat het in het nationaal taalgebruik 
een van de gangbare uitdrukkingen heeft kunnen verdringen. 
Volgens de door ons voorgestelde onderscheiding van begrippen 
zou Ekistics ongeveer identiek zijn aan de Nederlandse plano
logie." 

5. Vgl.Lapple en Van Hoogstraten, Opmerkingen over de ruimtelij
ke structuur van de kapitalistische ontwikkeling, t.a.p.p.11: 
"De ontwikkeling van de ruimtelijke structuur voltrekt 
zich in de kapitalistische productiewijze op de historische 
basis van de scheiding tussen stad en platteland. De 
ruimtelijke ontwikkelingstendenzen die immanent zijn aan 
de kapitalistische productiewijze laten zich echter niet 
uit deze stad- platteland tegenstelling verklaren. 
Het bestaan en de werking van deze tendenzen vooronderstelt 
reeds de historische ontwikkeling van deze tegenstelling. 
Het essentiele resultaat van de historische ontwikkeling 
van de tegenstelling tussen stad en platteland is de uit 
de vervanging en het verdwijnen van de feodale productie
verhoudingen voortvloeiende scheiding van de directe produ
centen van hun werk- en levensvoorwaarden: het scheppen dus 
van de"vrije" loonarbeider. Dit is de in de klassenstruc
tuur opgesloten voorwaarde voor de ontplooiing van de 
industriele productie." en Steigenga, t.a.p. p.31: 
"De be2ripsmatige tegenstelling stad/platteland begon echter 
(met de verschuiving van de agrarische naar de industriele 
sector} ruimtelijk zijn betekenis te verliezen;er ontstonden 
aglomeratievormen, die in wezen vreemd zijn aan het klassie
ke spreidingspatroon. Deze ontwikkeling vond zijn uitdruk
king in het begrip "stadsgewest", afkomstig van Roegholt 
in de twintiger jaren". En verder P. van Hoogstraten, 
Ruimtelijke ordening in de landelijke gebieden, de ontwikke
ling van staatspolitiek in een veld van maatschappelijke 
confrontaties; opgenomen in: Planning in landelijke gebieden. 
Amsterdam 1978, pp. 20-23: Landelijke Gebieden? 

6. In feite betekent dat, dat bet probleemveld centraal staat 
en niet de wijze van benaderen. Zoals ook Steigenga in zijn 
reeds aangehaald artikel aangeeft neemt van micro- naar 
macro- niveau de noodzaak van een wetenschappelijk gefun
deerde aanpak toe. Tegelijkertijd is er zoals in hoofdstuk 
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I reeds werd gesignaleerd, sprake van een tendens tot ver
wetenschappelijking in de tijd, naarmate het inzicht in de 
ruimtelijke ontwikkelingen zich verdiept. 

7. Vgl. J. de Casseres, Stedebouw,t.a.p. pp.206/207 over de 
taak van de stedebouw m.b.t. geindustrialiseerde gebieden 
zoals Elzas-Lotharingen, "waarbij de regionale urbanistiek 
grote diensten zal kunnen bewijzen.( •••• ) Op de stedebouw 
rust(nu)de taak, door middel van het "regional survey" te 
onderzoeken welke maatregelen genomen moeten worden, om 
een toevallige eenheid tot structurale 
eenheid om te vormen, opdat het zich onder de 
meest gunstige ruimtelijke omstandigheden kan voltrekken. 
De stedebouw is hier te vergelijken met de dienst der 
bedrijfsorganisatie van een grote onderneming, welke tot 
doel heeft: opvoering van de 11efficiency11

, vermindering 
der uitgaven, toeneming van de productie. Wanneer dan ook 
het regionale werk gedaan wordt in een industriegebied 
en zijn hoofdopgave de ruimtelijke organisatie van het 
zakelijk leven is, zo kan men zonder overdrijving van 
"economische urbanistiek" spreken, die als een der belang
rijkste delen van de moderne stedebouw, een onmisbare 
schakel in het bedrijfsleven belooft te worden." Ook 
Doxiades verwijst naar de planning in grote ondernemingen 
als voorbeeld, zie de volgende paragraaf en noot 21 van 
dit hoofdstuk. 

8. Vgl. de uiteenzetting in de vierde paragraaf van hoofdstuk 
I van deze studie. 

9. Vgl. wel de ook in officiele publicaties aangegeven 
restricties t.a.v. de stuurcapacitiet van het totale sy
steem zoals weergegeven aan de hand van de problemati
sering van de verhouding ruimtelijke en economische plan
ning in het jaarverslag 1976 van de RPO in de eerste para
graaf van hoofdstuk IV van deze studie. 

10. Dat de maatschappelijke behoeften richtsnoer zouden moeten 
zijn voor planologie en planning wordt dus niet bestreden, 
maar wel het onvoldoende betrekken van de ecologische 
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materie/energie, gebruikswaarde en ruilwaarde 



respectievelijk met de drie hoofdfacetten van sectorale 
en territoriale planning zoals in het vorige hoofdstuk 
omschreven. Vgl.ook planningsmethodiek, t.a.p. bijlage I 
p.5. en het tweede deel van de aerie "Algemeen ruimtelijk 
planningskader", die geheel aan het probleem van de 
doelstellingen bij ruimtelijke planning is gewijd: 
Studierapport RPO 5.2., waarin doelstellingen als volgt 
warden omschreven:Formuleringen die in het werkproces 
de ·richting aangeven van potentiele actie ( .•••• )Het werken 
met doelstellingen is gericht op conflictoplossing zowel 
van huidige als van toekomstige problemen. Dit kan op de 
volgende manieren gebeuren: 
a. Doelstellingen kunnen warden gebruikt om tekortkomingen 

of conflicten in de huidige toestand op te sporen. ( •••• ) 
b. Doelstellingen kunnen worden gehanteerd om te komen 

tot toetsing of constructie van denkbeeldige, toe
komstige situaties". 's-Gravenhage 1975 p.1. 

11. Vgl. S.Bok, Cybernetica, Utrecht 1964,pp.14-21 en R. van 
Duyn, De boodschap van een wijze kabouter, Amsterdam 1969, 
p.82. 

12. In het rapport "Behoeft~peiling postacademisch onderwijs 
met betrekking tot de ruimtelijke problematiek, uitge
bracht i.s.m. de sectie Planologie van de Academische 
Raad door het Nederlands instituut voor Ruimtelijke 
Ordening, Den Haag 1975, worden de volgende definities 
gehanteerd: 
Ruimtelijke Ordening: Het ingrijpen (door overheden) 
in de ruimtelijke ontwikkeling (als spontaan maatschap
pelijk proces) van stad en land; 
Ruimtelijke Planning: De voorbereiding van de ruimtelijke 
ordening; inhoudende: analyse programstelling, model
constructie, planontwerpen en programmering, met inbegrip 
van de tijdens de voorbereiding plaatshebbende besluit
vorming in etappes (al dan niet na openbare discussie); 
Planologie: De wetenschappelijke en methodologische 
reflectie op de ruimtelijke ordening en planning, inhouden
de het streven naar beschrijvende, verklarende en norma
tieve theorievorming op basis van empirisch onderzoek 
van uitgangssituaties, procesinterventies en planresul
taten. 
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13. Faludi illustreert zi]n uitwerking van het cybernetisch 
schema stapsgewijs aan de hand van de volgende figuren: 

SELECTOR 

REC~P'tOR '----------' '--------~~\ EFFECTOR 

ENVIRONMENT 

FIG. 1. A controlled feedback system 

~-~----· __ --,--_______ Se-lector--.--D 

Receptor MEMORY 

Environment 

FIG. 2. A learning system featuring a memory 

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

Selector 

FIG. 3. The technology-image and the memory 
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l__,____ 
y '"""'"m~ 

FIG. 4. Active and general memory and filters 

Selector 

Environment 

Programmes 

General 
programmes 

Fm. S. Automatic programmes 

Effector 
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13. (vervolg) A.Faludi, Planningtheory,t.a.p. pp.54-104. 
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FIG. 7. Control variables, constraints and unknown variables 
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14. Vgl. G.Harmsen (geciteerd in de derde paragraaf van hoofd
stuk IV van deze studie):"Het denken moet meer zijn dan 
een instrument om bepaalde buiten de discussie blijvende 
doeleinden te verwezenlijken; het moet deze doeleinden 
zelf rationeel toetsen in relatie tot de mogelijkheden 
die in de maatschappelijke ontwikkeling zelf besloten 
liggen. 11 

15. Vgl. noot 2 van hoofdstk I van deze studie. Technische 
wetenschap aan de THE wordt veelal verbonden met de 
toepassing van natuurwetenschappen, terwijl de planologie 
zowel op maatschappelijk/technische als natuurlijk/ 
technische vraagstukken betrekking heeft. Inr deze stud~e 
staat deze economische en ecologische bepaaldheid van de 
ruimtelijke ontwikkelingen weliswaar centraal, maar het 
aangrijpingspunt van de behandelde problematiek ligt toch 
primair in de pogingen tot integratie van de ecologische 
problematiek in de ruimtelijke planning en planologie 
zoals in het GEM ondernomen. 

16. Zoals in het vorige hoofdstuk reeds aangegeven zijn deze 
problemen oplosbaar door een consistentere inhoudelijke 
en procedurele coordinatie van de verschillende plan
soorten, waarbij de ecologische planning wordt opgevat 
als facetplanning en de ruimtelijke planning primair 
betrekking heeft op de integrale territoriale planning 
waarvan het ecologisch facet een integraal bestanddeel 
vormt. 

17. Vgl. noot 101 van het vorige en de noten 2 en 10 van dit 
hoofdstuk. 

18. Vooral het jaarverslag 1972 van de RPD markeert deze 
overgang van eindtoestandplanning naar integrale 
procesplanning waarbij ook de economische en ecologische 
aspecten van de ruimtelijke ontwikkeling in de be
schouwing moeten worden betrokken. 

19. Vgl. b.v. de kritiek in deze zin van P. van Hoogstraten 
op de Nota Landelijke Gebieden: "In de aanduiding van 
het eigen karakter van de landelijke gebieden (in de NLG, 
j.g.) komen zowel territoriale, als functionele en 
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visuele aspecten naar voren. De nadruk ligt in de Nota erg 
sterk op de ruimteljk-visuele aspecten van de betref fende 
regio. De beide andere aspecten zijn echter niet minder 
belangrijk. 



Geen van de drie kan als de bepalende factor naar voren 
worden geschoven: - zo liggen vlak bij het Eindhovens 
centrum nog functionerende boerderijen: - zo kan er mid
den in een "landelijk gebied" een industrieel complex 
liggen zoals in Zeeuws Vlaanderen, Brabant, etc.; - zokun
nen delen van een stad "dorps" aandoen. Dit is het geval 
bij sommige tiunsteden. Precies andersom kan een dorp 
"steeds" aandoen, zoals b.v. het noord-limburgse Thorn, 
of daar waar de Nijmeegseweg ddor Gennep loopt. Het gaat 
bij de bepaling van "landelijke gebieden" dus steeds om de 
samenhang tussen zowel de functionele, als de territoriale, 
als de "visuele aspecten". TA.p.p.20/21 

20. De concentratie op de morfologische, c.q. ruimtelijk
visuele, aspecten in het verlangde van vooral een artis
tieke traditie leidt van micro naar macro en in de tijd 
tot een steeds ernstiger wordende verwaarlozing van de 
analytische aspecten in de ontwikkeling van het vakgebied. 
Zie ook noot 2 en 3 van dit hoofdstuk. 

21. Voor zover niet anders aangegeven refereren de navolgende 
noten aan de speciale uitgave van Ekistics, no.247 van juni 
1976, waarin aan de hand van citaten uit, in dit zelfde 
tijdschrift gepubliceerde, artikelen van Doxiades een 
schets wordt gegeven van de ontwikkeling van het EkistiFs 
concept. Tussen haakjes is de datering en het betreffende 
nummer van Ekistics vermeld waaraan de betreffende uit
spraak is ontleend. Voor dit citaat is dat (Jan.199,p.B) 
in no 247, p.340. 
Vgl. verder in hetzelfde stuk: "We must rise to the height 
of the-national economic plan and participate as physical 
planners in it. We must bring down the economist with 
his technique to the level of the region and the city 
in order to help.{ ••••• ) In physics, in chemistry,. in 
space, we are winning battles. Let us not say that human 
beings are not able to plan ahead. We know very well that 
the big industries are planning ahead, are preparing plans 
to reach the planet March. We know that many countries are 
planning ahead for the next generation or two. Why are we 
unable to do this thing for our cities, for our regions: 
for physical planning? Let us gather courage to face the 
real situation. Let us face our weakness, let us decide 
that our techniques are obsolete, that we need a science -
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the science of human settlements, the science of ekistics, 
and then proceed to its formulation and implementation." 

22. Evenals Steigenga dnderscheidt ook Doxiades in het 
totale probleemveld van de ekistiek drie hoofdcategorieen 
gekoppeld aan drie schaalgebieden: ••••••• "we can first 
speak of the ekistics of a microscale. This comprises 
the room and the dwelling up to the neighbourhood. 
In many respects, it coincides with architectural space. 
Ekistics of the middle scale is the next category, com
prising the small town, the town, the large city and the 
metropolis. This in many respects coincides with city plan
ning or urbanism. Finally we have ekistics of the macro
scale wich starts with regional planning and ends with 
continental or terrestrial planning" t.a.p. p.344(Jan.1965, 
p.26).Vgl. de noten 2, 3 en 6 van dit hoofdstuk. 

23. Idem,p.341 (Aug.1967,p.131) 
24. Idem,p.341 (Jan.1965,p.10)Vgl. b.v. de veel gehanteerde 

omschrijving van de Commissie Van Veen (Commissie inter
departementale taakverdeling en organisatie) in:Bestuurs
organisatie bij de kabinetsformatie 1971 ("s-Gravenhage): 
"het zoeken naar en het tot stand brengen van de best 
denkbare aanpassing van ruimte en samenleving, zulks 
terwille van die samenleving." 

25. Vgl. Doxiades, t.a.p. p. J41 luan.1965, p. 10): "By defining 
the goal of the study of human settlements as the know
ledge of all of them (alle schaalniveaus,j.g.) and the 
aproach as an interdisciplinary one, we have confined 
ekistics to the limits of a descriptive science. This 
might be enough to satisfy a scholar who is interested 
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in knowledge, but it is not enough for those who are 
interested in creating better human settlements. In order 
to achieve this additional goal, we must also to 
ekistics the role of prescription of what should be done. 
Whether this is still within the realm of science, or 
whether it is technology or art, is a matter of definition. 
For us it is important to state that ekistics has to 
cover both the descriptive and prescriptive aspects of the 
field of human settlements." 
Vgl. ook Lapple en Van Hoogstraten, discussiebijdrage, 
t.a.p.p.7. "De hier geschetste conceptie van een ruimtelij-



ke planning als eenheid van maatschappelijke en stoffelijke 
planning is i.o. ook de basis van waaruit de zgn. scharnier 
functie en de vertaalfunctie van de b.i. planners in de 
verdere URBRO-discussie precieser zou moeten worden bepaald. 
Dit is echter slechts mogelijk als de formele verbrok
keling van het planvormingsproces in onderzoek-planning
beleid, zoals deze uit de orientatie aan systeemtheoreti
sche planningsconcepties voortvloeit, wordt vervangen 
door een integraal proces van simultane analyse en pro
gramformulering dat georienteerd is op de materiele (ruim
telijk) maatschappelijke probleemstellingen." 

26. Idem, pp.358-364.(vnl. July 1972,pp. 44-46) 
27. Vgl. verder: Ekistic principles: quality of life,t.a.p. pp. 

355-357. 
28. Vgl. verder: towards Ecumenopolis, t.a.p. pp.227-335. 
29. Vgl. verder: Ekistic units, t.a.p. pp.344/345. 
30. Vgl. verder: Policies and programming, t.a.p. pp.362-364. 
31. Idem, p. 360. 
32. Idem, p. 358. 
33. Vgl. noot 18 van hoofdstuk I en ook H. van der Weyde, 

Ruimtelijke ordening in Nederland, t.a.p. pp. 48-56;i.h.b.: 
"In de jaren '20 en meer nog in de jaren '30 voltrok zich 
een markante vernieuwing en herorientatie van de Nederland
se stedebouw, waardoor deze geleidelijk meer de karakter
trekken van ruimtelijke ordening in onze zin ging vertonen. 
De erkenning van het specifieke karakter van dit werk 
voerde tot het ontstaan van de eerste gemeentelijke dien
sten of gespecialiseerde afdelingen in de grootste steden 
en ook een zekere specialisatie in de architectuur, waar
door sommige architectenbureaus zich vooral op dit werk 
gingen toeleggen ten dienste van middelgrote en kleine 
gemeenten.( ••••• ) 
Bij wijziging van de Woningwet in 1931 krijgt het streek
plan een bescheiden plaats in de wet, met als uitgangs
punt de gemeentelijke sam.enwerking. Ook in andere op
zichten werd bij de herziening van het instrumentarium 
van wat wij ruimtelijke ordening noemen verder versterkt 
en gedifferentieerd."Idem, pp. 53 en 54. 

34. Vgl. ook de reeds eerder gememoreerde bijdrage aan de 
planningsdiscussie binnen de vakgroep URBRO. In het 
bijzonder de daarin benadrukte noodzakelijke verschuiving 
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50-2 

in de planningsconceptie in relatie tot de verscbillende 
plan-niveaus (van micro- naar macro-) THE, afdeling Bouw
kunde, vakgroep URBRO: discussiestuk van Lapple en Van Hoog
straten d.d. 14-2 1977: 
1. Omdat planning alleen zin heeft in relatie tot het uit

voeren van de plannen is het van groot belang de poli
tieke dimensie van de planning (planning als deelfunktie 
van de uitoefening van politieke macbt) in de context 
van de onderscheiden resp. tegenstrijdige belangen van 
degenen die met het planningsproces betroffen zijn te 
bespreken. 

2. Direkt voortvloeiend uit de benadering van de"proble
men in hun onderlinge samenhang" doet zich de noodzaak 
voor het gedetermineerd zijn van de planning (in doelen, 
middelen en in funktioneren) door processen van sociaal
ekonomische' ontwikkeling, door de ruimtelijke verdeling 
van bevolking en maatscbappelijke activiteiten, te on
derzoeken. 

Ad 1. Planning op het "micro-vlak" is van oudsher bepaald 
door een technische planningsopvatting. voorondersteld is 
hierbij dat de planning te "overzakelijken" is, m.a.w. 
dat het als een min of meer technisch proces door te voeren 
is (bet plan heeft bier een puur instrumenteel karakter). 
Volgens Schelsky vormen bouwplannen, e.d. de subjectvrije 
onderwerpen van technische planning. De begrippen "ruim
teljke planning en "stadsplanning" zijn in dit opzicht dubi
eus "omdat ze een onderwerp betreffen, dat weliswaar een 
"zaak" lijkt, maar hier wordt echter niet primair de ruimte 
in zijn functionele strukturen gepland. Veeleer wordt 
hier gepland met de ruimte betrekking hebbende gedragingen 
van mensen, (Scbelsky Ueber die Abstraktheit des Planungs
begriffes ... ) d.w.z. het gaat hierbij om een sociale of 
maatscbappelijke planning." 
Als geen eenduidige sociale wil is voorondersteld,kan deze 
sociale (stedelijke-ruimtelijke) planning niet als puur 
zakelijke planning uitgevoerd worden. 
Hoe kleiner en minder complex een planningsveld is, des te 
geringer is de "sociale grootte" en de sociale differen
tiering en des te gemakkelijker zal een dergelijk "t.o.v. 
alle belangen neutraal" geconcipieerd plan door te voeren 
zijn. 



Als daarentegen de "sociale grootte" van een planningsveld 
toeneemt, kan het technisch geconcipieerde plan slechts 
door een centralisatie van macht worden doorgevoerd. 
In overeenstemming hiermee benadrukt Schelsky dan ook dat 
in de technische planningsopvatting vanaf het begin een 
tendens ligt opgesloten "waarin vanwege de aard van de zaak 
de totale heerschappij voorondersteld meet zijn." Deze 
"druk der dingen" wordt hetzij tot bewuste politiek verheven, 
hetzij met wezensvreemde garanties en goedgelovgheid ge
maskeerd." 
Des te hoger de planningsmaatregelen uitstijgen boven het ni
veau van de objectplanning, des te sterker krijgen ze het 
karakter van ingrepen in complexe maatschappelijke ver
houdingen. Planning is dienovereenkomstig geen neutrale, 
indifferent tegenover de verschillende economische en 
sociale belangen van de door de planning betrof f enen staand 
besturings- en beslissingsinstrument. In overeenstemming 
hiermee moeten de analyse en het systematisch verwerken van 
de sociale en economische implicaties van de planningsmaat
regelen een integraal bestanddeel van het planningsproces 
zelf zijn. 
Ad 2. Des te sterker de planning verschuift van de micro
planologische situatie, des te belangrijker warden de so
ciaal- economische processen die de ruimtelijke struktuur 
en de verdeling van de bevolking en verschillende sociale 
funkties bepalen (territoriale arbeidsverdeling, sociale en 
functionele segregatie). 
De verschuiving en uitbreiding van het veld van planning 
is op zich zelf een uitdrukking van de toenemende inter
dependentie en complexiteit van het maatschappelijk ont-
wikkelingsproces. Dit maakt het b.v. ook niet meer mogelijk 
de ontwikkeling van een stad of landel!jk geb!ed uit zich
zelf te verklaren. Een analyse ervan moet - evenals dit het 
geval is met de conceptie van de er uit afgeleide plannings
maatregelen - plaatsvinden in de context van de maatschappe
lijke ontwikkelingen als geheel. 
Deze verschuiving van planningsactiviteiten heeft voor het 
planningsproces als zodanig aanzienlijke consequenties. 
Planning als ontwerp en realisatie van bepaalde denkbeelden 
( in de zin van sociaal constructivi,sme) zoals dit op 
micro-niveau plaatsvindt, is nu niet meer mogelijk. Op dit 
niveau is planning slechts mogelijk door het beinvloeden 
van aanwezige maatschappelijke ontwikkelingsprocessen, b.v. 
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in de vorm van "proces-planning" (in de zin van de adaptie
ve planning). 
Volgens Steigenga is "procesplanning" hierbij op te vatten 
als een planning van sturend ingrijpen in de maatschappelij
ke ontwikkelingsprocessen. 
De planologische diagnostiek kent hierdoor een zeer belang
r ijke accentverschuiving: van een diagnostiek die is gericht 
op structuurplanning, naar een diagnostiek die "op de eer
ste plaats uitgaat van de erkenning van de betekenis van de 
maatschappelijke processen en van de dynamiek van het 
samenleven". 

35. Vgl. de door een ruime meerderheid aanvaarde motie af
komstig van de werkgroep "alternatief onderwijs" op de 
afdelingsvergadering van Bouwkunde THD dd. 15 mei 1970: 
"De afdeling bouwkunde in vergadering bijeen op 15 mei 1970, 
erkent dat haar opleiding als geheel niet aansluit bij de 
huidige bouwpraktijk. 
Zij besluit, dat dez~ discrepantie moet worden opgeheven, 
maar zal haar opleiding niet kritiekloos aanpassen aan 
deze eisen van de bouwpraktijk. Zij vindt de werkgroep 
"alternatief onderwijs" een adequate vorm voor: 
- samenwerking: om te voorkomen dat zij verwordt tot een 

geborneerde specialisten opleiding; 
- arbeidsdeling: om de pretentie te doorbreken dat zij ge

niale generalisten aflevert; 
- maatschappij-: om een strategie te kunnen ontwikkelen 

kritiek waarin de afdeling kan bijdragen aan het 
menselijk emancipatieproces. Geciteerd 

in: Voordelig Vestigen ..• ? van projectgroep RSD/THD die 
zelf deel uitmaakte van de werkgroep. T.a.p. p. I.1.4. 

36. Ruimtelijke structuren en elementen; nota van de sectie 
stedebouwkundig ontwerp van de vakgroep planologie en stede
bouwkunde THD 1977, p. 5. Vgl. ook rapport "kernprogramma 
planologie" van conmissie "ad hoe" aan sectie planologie 
Academische Raad; 1978, p. 4. 
De weergegeven conceptie is vooral gekozen i.v.m. de oor
spronkelijke achtergrond van de schrijver zelf als stede
bouwkundig ontwerper. 

37. Idem, p. 6/7. 
38. Vgl. de term ecologische infrastructuur zoals in Oost-Europa 

gehanteerd met een overigens afwijkende betekenis: noot 50 
van het vorige hoofdstuk. De betekenis daar moet in relatie 
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met de "injectieve productiesfeer", zoals in de laatste pa
ragraaf van dit hoofdstuk beschreven, warden gezien. 

39. Met name dit aspect krijgt de laatste tijd meer aandacht 
binnen het totale probleemveld zoals oak reeds bleek bij de 
behandeling van de WERON. Zie oak noot 12 en 13 van dit 
hoofdstuk. 

40. Door de opneming van de ruimtelijke beeldvorming in een in
tegraal kader kunnen "uitvluchten in morfologische aanzetten, 
waarin b.v. de ruimteljke nederzettingspatronen gereduceerd 
warden tot geometrische basisstructuren" warden voorkomen. 
Hoewel dergelijke uitvluchten mede samenhangen met de stand 
van ontwikkeling van de regionale wetenschappen zoals Lapple 
en Van Hoogstraten specifiek m.b.t. dit planningsniveau 
terecht opmerken in hun discussiestuk, t.a.p. p. 6/7. Vgl. 
oo ... ··- ~ 1g van dit hoofdstuk. 

41. Lapple en Van ttougstraten formuleren de noodzaak van dit 
studieveld als ·volgt: "Ruimtelijke planning veronderstelt 
(dus) inzicht in de historische ontwikkelingswetmatigheden 
en- tendenzen in de ruimtelijke verdeling van maatschappe
lijke functies. Zowel de voorhanden zijnde (historisch 
bepaalde) ruimtelijke structuur, inclusief de daarmee ver
bonden ruimtelijke dispariteiten, als ook de permanent 
plaatsgrijpende herstructureringsprocessen als resultaat 
van deze ontwikkelingswetmatigheden, moeten warden geana
lyseerd en verklaard. Slechts dan is het mogelijk de kracht
ten die in het maatschappelijk ontwikkelingsproces werkzaam 
zijn (en een ruimtelijke component hebben) m.b.v. plannings
maatregelen effectief en doelbewust te belnvloeden (d.w.z. 
een gegeven ontwikkeling op te roepen, te stimuleren of te 
remmen), alsmede tegelijkertijd de sociale en econornische 
implicaties en het eventueel verbonden zijn van bepaalde 
planningsmaatregelen aan bepaalde belangen, bewust en trans
parant te maken. 11 Idem, p. 6. Afgezien van het voorbijzien 
aan de ecologische implicaties van de ruimtelijke plannings
maatregelen die in deze studie een belangrijk zwaartepunt 
vormen is het duidelijk dat deze omschrijving veel preciser 
het belang en de functie van het betreffende studieveld 
aangeeft dan in de Delftse nota is gedaan. Dit hangt ook 
samen met de primaire orientatie van Lapple en Van Hoog
straten op het regionale planningsniveau. Zie noot 2, 3 en 
34. 

42. Na de uitvoerige uiteenzettingen in het vorige hoofdstuk is 
duidelijk dat naar de opvatting van de schrijver van deze 
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studie en overigens ook van Lapple en Van Hoogstraten juist 
dit studieveld een bijzonder belangrijke plaats in de 
planologie en planning dient te krijgen en dat des te 
meer naarmate het planningsniveau van micro naar macro 
verschuift. Vgl. noot 34 van dit hoofdstuk. 

43. Ook dit studieveld moet naar de mening van de schrijver van 
deze studie minder exclusief instrumenteel worden opgevat; 
juist de politieke context en de relatie daarvan met de heer
sende belangenstructuur moeten expliciet in de beschouwing 
worden betrokken. 

44. Een nauwere koppeling van dit studieveld aan het studie
veld ruimtelijke beeldvorming lijkt noodzakelijk als deel
aspecten van een ideologische bovenbouwformatie. 

45. "Bij de oprichting van de afdeling is gesteld dat in deze 
opleiding meer dan bij de toenmalige Delftse opleiding 
het geval was, het accent zou moeten liggen op de rationele, 
functionele en technische aspecten van de bouwkunde"; zin
snede opgenomen in: notitie leerstoelenplan van de afdeling 
Bouwkunde THE dd. jan.'77. In de praktijk betekent dit dat 
een groot aantal vakken, dat in Delft respectievelijk door 
de afdelingen Weg- en Waterbouwkunde en Bouwkunde worden 
verzorgd aan de THE in een opleiding zijn opgenomen. Dat 
ook hier problemen m.b.t. een artistieke, technische en 
wetenschappelijke optie in relatie met de vakbeoefening be
staan werd overigens reeds in het eerste hoofdstuk van deze 
studie aangegeven. De discussie over de arbeidsdeling en 
cooperatie tussen de verschillende planologie-opleidingen 
is overigens nog in volle gang. Opneming van het Delftse 
schema betekent dan ook geenszins dat in alle details 
hiermee kan worden ingestemd zoals uit de voorafgaande 
kanttekeningen genoegzaam is gebleken. Vgl. ook noot 36 
van di t hoofdstuk van deze studie·. 

46. Vgl. noot 95 van het vorige hoofdstuk t.a.v. de ontwikkeling 
van de milieukunde zoals voorzien door Derks. 

47. Vgl. ook het probleem van het centraal stellen van het ruim
telijk respectievelijk ecologisch systeem in het GEM en GMM 
voorzover dat indirect af te leiden viel in het vorige 
hoofdstuk van deze studie. 
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Naar het artikel van Lapple en Van Hoogstraten werd reeds 
verschillende malen verwezen: Opmerkingen over de ruimtelij
ke structuur van de kapitalistische ontwikkeling, opgenomen 

e 
in Zone 5, 2 kwartaal 1977, pp. 5-17. 



48. Zoals weergegeven in het schema opgenomen in de voorlopige 
conclusies en meer impliciet in de kanttekeningen bij de 
onderscheiden studievelden: noot 38-44 van dit hoofdstuk .• 

49. Eventueel ook aan ta duidenmet respectievelijk natuurlijk 
stofwisselingsproces, arbeidsproces en maatschappelijk stof
wisselingsproces. Vgl. noot 10 en 114 van het vorige hoofd
stuk van deze studie. 

50, Vgl. noot 19 en 40 van dit hoofdstuk. Zolang de door Lapple 
en Van Hoogstraten terecht gesignaleerde lacunas in de theo
rievorminq t.a.v. de ruimtelijke planning nag niet zijn op
gevuld blijft het gevaar bestaan "dat de ruimtelijke plan
ning wordt gereduceerd tot technische realisatie-planning, 
in plaats van het als integraal bestanddeel van maatschap
pelijke planning te vattenr d.w.z. als niet te scheiden ~ 
heid van maatschappelijke en stoffelijke planning." Discus
siebijdrage , t.a.p. p.7. 

51. Vgl. de uiteenzetting in hoofdstuk I van deze studie en in 
het bijzonder de verwijzing naar Bernal i.v.m. het hybride 
karakter van een ingenieursstudie. (noot 39 van hoofdstuk I). 

52. Lapple en Van Hoogstraten, Opmerkingen over de ruimtelijke 
structuur van de kapitalistische ontwikkeling, t.a.p. pp. 8 
e.v. 

53. Voorzover deze "nieuwe schaarste" alleen op gebruikswaarde
niveau wordt geconstateerd zoals b.v. door Hueting wordt de 
vinger bij een zere plek in het maatschappelijk systeem ge
legd. De pogingen deze nieuwe schaarste vervolgens in de 
circulatiesfeer te trekken zijn er onbewust of bewust op ge
richt de tekortkomingen van het bestaande systeem te verdoe
zelen. Vgl. ook Harmsen, Natuur , Geschiedenis, Filosofie, 
t.a.p. p.38i "De burgerlijke economie bevindt zich in een 
theoretische impasse, nu de milieuproblematiek zich steeds 
nadrukkelijker aandient. Deze gaat nu een onderscheid maken 
tussen economische en de werkelijke kosten en in het ver
lengde hiervan tussen welvaart en welzijn. Daarnaast ook 
noot 104 van het vorige hoofdstuk en de kritiek van Hueting 
op het WRR rapport "De komende vijfentwintig jaar" in het 
volgende hoofdstuk van deze studie. 

54. Dit is b.v. het geval in het te "saneren" Rijnmondgebied. 
55. Vgl. de eerste paragraaf van hoofdstuk IV voor de opvattin

gen over selectieve groei op het planologisch en economisch 
beleidsterrein. 

56, Lapple en Van Hoogstraten, Opmerkingen over de ruimtelijke 
structuur van de kapitalistische ontwikkeling t.a.p. pp.9/10: 
Over het probleem van de ongelijkmatige ontwikkeling. 
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57. Zij maken in een noot (14, t.a.p. p.41) daarbij de volgende 
kanttekeningen die ook voor deze studie van bijzonder ge-
wicht zijn: "Marx in zijn uiteenzettingen over de 
'cooperatie' en de 'manufactuur' aan hoe zich de gecombineer
de totaalarbeider' - allereerst op het niveau van het be
drijf - door de kapitalistische vorm van de ontwikkeling 
van de productiviteit ontwikkelt. De 'gecombineerde totaal
arbeider' is daarin het resultaat van de systematische de
ling en specialisatie van de arbeidsfuncties binnen een be
drijf tot steeds eenzijdiger detailwerkzaamheden, die dan, 
onder connnando van hat kapitaal, gecombineerd worden tot 
een compleet bedrijfsmechanisme. Dit proces van systematische 
vermaatschappelijking van de productie blijft echter niet 
beperkt tot het niveau van het bedrijf alleen. In samenhang 
met de concentratie- en centralisatieprocessen van het kapi
taal ontwikkelt zich met de opkomst van de moderne industrie 
de bewuste technische toepassing van de wetenschap op de 
productie. En dit leidt tegelijkertijd tot een omvangrijke 
reorganisatie van de maatschappelijke totaalarbeider, tot 
een voortschrijdende 'omzetting van afzonderlijke en tradi
tioneel geleide productieprocessen in maatschappelijk gecom
bineerde en wetenschappelijk geleide productieprocessen'. 
CK.Marx, Het Kapitaal deel I, p. 486. MEW 23, p.656). 
De maatschappelijke totaalarbeider krijgt dus ook steeds 
meer het karakter van een 'gecombineerde totaalarbeider'. 
In ieder geval echter met een principiele beperking: vanwege 
de prive-kapitalistische productieverhoudingen komt deze 
combinatie niet langs de weg van de bewuste planning tot 
stand, maar ontstaat ze als een oncontroleerbaar resultaat 
van spontane marktprocessen". Vgl. m.b. t. dit laatste 
ook de uiteenzetting over de verhouding economische en ruim
telijke planning in de eerste paragraaf, en de omschrijving 
van een "economie oriente" door Hennipman in noot 81 van het 
vorige hoofdstuk van deze studie. 

58. Idem, p.14. 
59. Vgl. Goedman, Naar een maatschappelijke planologie en plan

ning, PLAN artikel, t.a.p. p.47: "De opzet van de schets van 
de olie- en nucleaire productieketen (zoals gegeven in het 
artikel : De belangen achter olie en kernenergie) is terug te 
voeren op studies en discussies over de relatie tussen eco
logie en economie" en idem p.29: Bij het onderzoek naar de 
mogelijke consequenties van de vestiging van een Total-raffi
naderij in Zeeland "werd de materie stroom als uitgangspunt 
genomen. 
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Dit gebeurde mede naar aanleiding van een reeds bij het 
onderzoek naar de Pechniney-vestiging gehanteerd artikel 
van de Engelse econoom Allan Coddington1 'De economie van 
de ecologie'. Hij gaf aan dat de 'traditionele' economie 
in haar beschrijving van het maatschappelijke stofwisse
lingsproces de relatie daarvan met het milieu buiten be
schouwing laat. Volgens hem is dit de belangrijkste oorzaak 
dat de economische en ecologische benadering van de werke
lijkheid niet op elkaar aansluiten". 

60. waarbij overigens onderkend moet worden dat vooralsnog een 
sterke relatie tussen territoriale-planning en ruimtelijke 
planning bestaat met inbegrip van de restricties zoals in 
de laatste paragraaf van hoofdstuk IV, Ruimtelijke planning 
tussen 'physical planning' en 'territorialplanung', weerge
geven. 

61. Verticale integratie is ender kapitalistische productie
verhoudingen gemakkelijker te realiseren, gegeven de vooral 
functioneel t.o.v. elkaar verzelfstandigde kapitalen, dan 
horizontale integratie. Er zijn echter aanwijzingen dat meer 
recent ook t.b.v. de horizontale integratie door het kapi
taal zelf initiatieven worden ontwikkeld om complexe produc
tiesamenhangen tot stand te brengen. Een voorbeeld daarvan 
vormt de Noordzee-eiland-groep van kapitalen t.b.v. de rea
lisatie met hulp van de staat van een geheel vooraf gepland 
productiecomplex op een eiland in de Noordzee. 
Een verwijzing naar de rol van de staat m.b.t. de sanering 
van de scheepsbouw in Nederland kan volstaan om de meer 
conjuncturele bepaaldheid van deze vorm van staatsingrijpen 
aannemelijk te maken. 

62. Vgl. met betrekking tot dit laatste onderscheid vooral: 
D.Lapple, Staat en algemene productievoorwarden, t.a.p. pp. 
109-121. 

63. Idem, p.128: "Het directe doel van de productie van de kapi
talen is om binnen hun afzonderlijke productieprocessen zich 
zoveel mogelijk onbetaalde meerarbeid toe te eigenen om daar
mee een zo groot mogelijke waardevorming van het voorgescho
ten kapitaal te bereiken. Daarbij doen voor de kapitalisten 
binnen hun afzonderlijke productieprocessen de productie
middelen dienst als middel tot uitbuiting van levende ar
beid, voor het aantrekken en toeeigenen van onbetaalde 
meerarbeid. De algemene productievoorwaarden daarentegen, 
die niet ingesloten zijn binnen een afzonderlijke productie
proces, zijn weliswaar noodzakelijke voorwaarden voor de 
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uitbuiting van de levende arbeid. ze doen echter niet, zoals 
de bijzondere voorwaarden van de productie, direct dienst om 
onbetaalde arbeid aan te trekken." 

64. Vgl. Goedman, De belangen achter olie en kernenergie, t.a.p. 
p.30. 

65. Vgl. E.Mandel, Marxist economic theory, London 1962, p.632: 
"The necessity of an transition period follows precisely 
from the fact that on the to-morrow.abbolition of capitalism, 
society is still living in a situation of relative shortage 
of consumer goods. The allocation be effected essentially 
through exchange, that is, through buying and selling. 
Consumer goods continue to be commodities. Leaving aside 
the social wage, the labour force is essentially paid in 
money. A huge monetary sector therefore continues to exist 
in the economy". 

66. Vgl. Naar een maatschappelijke ecologie, t.a.p. pp. 84 e.v. 
en H.Immler, Die notwendigkeit von Stoff- und Energiebilan
zen; opgenomen in: Das Argument 93, pp. 822-834. 

67. Vgl. H.Versloot, Huidige wet op de RO ongeschikt instrument 
voor milieubeleid opgenomen in: De Nederlandse gemeente 51, 
1976. 

68. Vgl. standpunt van de voorlopige Centrale Raad voor de Mi
lieuhygiene en van de RARO respectievelijk Normen-advies van 
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Het huidige streekplan: integraal welzijnsprograrmna instru
ment ten aanzien van een van de aspecten daarvan(het ruimte
lijke). 
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"VePs'lagen keek Midas naaP het onzalige wondeP der 1Jer>aruler>ina; le laal zau 

de arme rijke nu in, welk een dwize wens hij had uit;1espmken. !!el hielp hem 

niet of hij de ver>dePfelijke gave, die de god hem ueschonken had veruenste. 

Nieta kon ziJn kweUende honger atillen, en een rnzende Jo:rat dmogde zijn 

keel uit. In veI'twijfeling hief Midas zijn amen ten hemel: "Heb medelijden 

met mij, Bakchos, vePheven god," zo smeekte h£j "vei'aeef mij, ePbam U ovel:' 

mij en bevrijd mij van deze blinkende eUende 11 • 

Uit de mythe van koning Midas verteld door Gustav Schwab (1). 

Hoofdstuk VII 
TOEKOMSTPERSPECTIEVEN IN DE 
PRAKTIJK 

0. Perspectieven voor een "Gouden Delta". 

Het is niet de eerste keer dat bovenstaand citaat over koning 

Midas in verband met de notie "Gauden Delta" wordt gebruikt om 

de relatieve betekenis van abstracte ten opzichte van concrete 

rijkdom aan te geven.(3). Oak al lijken de maatschappelijke 

perspectieven voor de delta van Rijn, Maas en Schelde in econo

misch opzicht van dien aard dat de delta "zo goud niet meer is 

als hij eens wel leek", na de uiteenzettingen in de vorige 

hoofdstukken over het onderscheid en verband tussen ruilwaarde 

en gebruikswaarde blijft het zinvol deze les uit het oude Grie

kenland in het achterhoofd te houden.(4).Temeer omdat recente

lijk van officiele zijde, o.a. door de reeds in hoofdstuk III 

aangehaalde directeur-generaal voor Prijzen, Ordening en Regio

naal Beleid S.Miedema, perspectieven voor dit gebied warden 

gesdletst die wel degelijk in het verlengde van de "econamische 

deltaplannen" van za'n tien jaar geleden kunnen warden geplaatst. 
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Met dit verschil dat de economische recessie nu zou nopen tot 

het terugschroeven van de eisen op het gebied van milieu en 

ruimtelijke drdening terwijl ze toen werden gebagatelliseerd 

omdat "welvaart voor welzijn" zou gaan.(5). Een van de centrale 

punten in de discussie over de toekomst van het gebied, waar

over zoals in hoofdstuk III bleek tegenstrijdige standpunten 

warden ingenomen, vormt de vestiging van kerncentrales. Daarvoor 

zou het gebied en door de sterke concentratie van potentiele 

klanten en door de aanwezigheid van koelwater bijzonder ge

schikt zijn, ware het niet dat in hetzelfde gebied oak grate be

volkingsconcentraties gelocaliseerd zijn.(6) De aanwezigheid 

van koelwater is geografisch gegeven, de aanwezigheid van een 

sterke concentratie van industriele bedrijvigheid en bevolkings

centra hangt nauw samen met de stormachtige ontwikkeling die 

de "Gouden Delta" aanvankelijk op grand van zijn transito functie 

naar het "IJzeren achterland" doormaakte en die later, na de 

tweede wereldoorlog vooral verband hield met de naast de wassen

de oliestroom zich ontwikkelde petrochemische industrie.(7). 

Ook voor de toekomst wordt een nauwe relatie tussen de ontwik

kelingen in de energiesector, -kolen, vloeibaar aardgas en kern

energie- en de ontwikkelingen in de Rijn Schelde Delta voorzien. 

De secretaris-generaal van de Benelux Economische Unie, E.Kruyt

bosch, die op het symposium over de toekomst van de Rijn-Schelde 

Delta naast S.Miedema, een inleiding hield over de maatschappe

lijke aspecten van de toekomstige ontwikkeling in dit gebied 

verdeelt het totale Benelux gebied in drie zones. In de weste

lijke z0ne, die het meest overeenkomt met het gebied dat in deze 

studie, maar ook door S.Miedema, met "Rijn-Schelde Delta" wordt 

aangeduid en waarin de kustprovincies van Belgie en Nederland 
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gesitueerd zijn wonen bijna 10 millioen mensen. 

Het is daarmee vergeleken met de andere twee zones het dichtst 

bevolkt en is bovendien, ook volgens Kruytbosch, een zeer aan

trekkelijk vestigingsgebied voor de op diep vaarwater georien

teerde industrie. Zijn uitlatingen over de vestiging van kern

centrales, aangetrokken door de aanwezigheid van veel water, 

zijn echter genuanceerder dan die van Miedema waar hij stelt 

dat deze juist in dit gebied "uit hoofd van de bevolkings

dichtheid eigenlijk minder op zijn plaats zijn"(9}. Oak de 

ecologische betekenis van de in dit gebied gelocaliseerde 

estuaria wordt door hero, onder verwijzing naar het debat over 

de afsluiting van de Oosterschelde, benadrukt. Zijn conclusie 

dat voor di.t gebied strikte milieunorroen,in acht dienen te war

den genoroen en het bepleiten van selectiviteit t.o.v. eventuele 

industriele ontwikkelingen betekenen een duidelijke relativering 

van het standpunt van Miedema dat de ruimtelijke en milieucondi

ties in dit gebied rooeilijk op een lijn met die van relatief scho

nere gebieden kunnen warden gebracht.(10) Ook ten aanzien van 

de meer exogene factoren is de schets van Kruytbos genuanceerder 

dan die van Miedema waar hij ten aanzien van de verdeling van de 

productie over de wereld wijst op de bestaande decentralisatie

tendenzen waarbij ondernemingen gedeelten van hun productie

apparant verplaatsen naar gebieden waar de natuurlijke en/of 

maatschappelijke voorwaarden voor dat onderdeel het meest g;unstig 

zijn. Volgens Kruytbosch zou een dergelijke arbeidsdeling er als 

volgt uit kunnen zien: 

"1. 1;echnis_Ch. zeer wavanceerde gOederen en diensten I Welke het 

geindustrialiseerde westen uitvoert naar zowel grondstoffen

als .bevolkingsrijke gebieden. 
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2. Grondstoffen en in toenemende mate ·halffabrikaten, welke de 

grondstoffenrijke gebieden exporteren naar het westen en de 

bevolkingsrijke gebieden. 

3. Arbeidsintensieve minder technisch geavanceerde goederen en 

diensten, welke geleverd worden door de bevolkingsrijke ge

bieden". (11) 

Oat de drijvende kracht achter deze decentralisatie niet in de 

eerste plaats op een rationeel maatschappelijk planologisch 

plan berust maar op de winstpri~ntatie van het steeds meer in

ternationaal georganiseerde kapitaal en dat de arbeidsverdeling 

blijft samenhangen met een ongelijke verdeling van de maatschap

pelijke rijkdom wordt door Kruytbosch niet .expliciet aangegeven. 

Immers voor de toekoms.f'vormt het (kapitaal) in de onderontwik

kelne wereld de materi~le voorwaarden voor de omzetting van de 

uitbuiting door roof in uitbuiting middels het fabrieksstelsel" 

zoals Capitani c~s. in een artikel over de multinationale her

verdeling van de productieactiviteiten wel expliciet stellen.(12). 

Tegenover de decentralisatie-tendenzen benadrukt Miedema moge-

li jke centralisatie en concentratie-tendenzen vooral in samen

hang met de energiesector en de verschuivingen die daarin optre

den van olie naar vloeibaar aardgas en kolentechnologie. Reeds 

eerder werd er op gewezen dat zowel het Ruhrgebied als het Delta

gebied in de markt zouden kunnen zijn voor een geintegreerd 

nucleair-, petro- en carbochemisch complex op grond van de in de

ze ge~ieden reeds aanwezige industriele complexvorming, en aan

vullende natuurlijke en maatschappelijke productievoorwaarden.[] 

Vooralsnog wordt door Miedema echter gedacht aan het handhaven 

c.q. uitbouwen van de energiedistributiefunctie van bet gebied 
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door tijdig in te spelen op nieuwe ontwikkelingen aan dit front, 

kernenergie daarbij niet uitgesloten. 

Voorzover de ruimtelijke inpassing van deze nieuw aan te trekken 

activiteiten d.m.v. groenstroken en milieuhygienische maatrege

len de te verwachten nadelen in de vorm van congestie en een 

minder schoon milieu niet kan voorkomen (en dat is gelet op de 

ervaringen uit het nabije verleden niet onwaarschijnlijk) moet 

de regionale bevolking in het gebied in een ander opzicht war

den gecompenseerd in de sector van welzijn of recreatie of 

direct in de inkomenssfeer, althans volgens de zienswijze van 

Miedema. Het zal wel niet geheel toevallig zijn dat in Zeeland 

bij de discussie over de vestiging van meer kerncentrales soort

gelijke noties van PvdA-zijde een tijd lang naar voren wer-

den gebracht.(14). 

Deze laatste discussie die de meer directe aanleiding was tot 

een aantal in hoofdstuk II en III weergegeven ontwikkelingen 

bevindt zich thans min of meer in een vacutim. Enerzijds 

wordt de gestarte inspraak procedure rond het ASEV mede i.v.m. 

de naar voren gebrachte bezwaren niet verder doorgezet, ander

zijds is er neg steeds geen duidelijkheid over de vorm en 

inhoud van de door de huidige regering wel aangekondigde maar 

neg niet vastgestelde "brede maatschappelijke discussie" over 

de toepassing van kernenergie, die met name voor het Deltage

bied verstrekkende consequenties zal hebben. 

In dit hoofdstuk gaat het er niet om ten aanzien van deze kwes

tie een eindoordeel te geven, het vooral theoretische karakter 

van de voorafgaande uiteenzettingen zouden iets dergelijks niet 

wettigen. Wel kunnen enkele posities summier warden aangegeven 

zoals hierboven het standpunt van het ministerie van Economische 
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Zaken.(15). Een algemeen regeringsstandpunt in deze is nog niet 

geformuleerd; wel is er een rapport van de Wetenschappelijke Raad 

voor het Regeringsbeleid, "De komende vijfentwintig jaar". 

Dat werkt met twee alternatieven waarbij in het ene de verdere 

toepassing van kernenergie wel is voorzien en in het andere 

niet. Een nadere beoordeling van de hier geschetste perspectie

ven tegen deze achtergrond kan verhelderend werken. Een andere 

belangrijke participant in deze discussie is o.m. de Industrie

bond NW. De discussienota van deze Bond "Energie ons een zorg" 

kwam ook reeds in hoofdstuk III van deze studie ter sprake. 

Een beknopte weergave daarvan kan in deze studie niet ontbreken 

mede gelet op de bijdrage die door onderzoekers van het RSI 

daaraan geleverd is. Miedema pleit in zijn verhaal voor een 

nauwere verbinding tussen het bedrijfsleven in deiDelta, 

technische hogescholen en research instituten. Over het algemeen 

kan het bedrijfsleven reeds gebruik ma.ken van faciliteiten in 

deze sfeer, hoewel kennelijk nooit genoeg, terwijl bijvoorbeeld 

de vakbeweging maar ook andere bevolkingsgroepen nauwelijks een 

berbep op onderzoeksinstellingen kunnen doen. In het bijzonder 

voor het Deltagebied is daarom het voorstel te komen tot de 

oprichting van Instituten voor maatschappelijk Gericht Onderzoek, 

zgn. IMGO's van grote betekenis. Daarvan zal volgens het voor

stel er een zich in nauwe relatie met het RSI gaan bezighouden 

met regionale ontwikkeling in samenhang met milieu en energie

voorziening. Een beknopte weergave van deze plannen geeft de mo

gelijkheid in een slotparagraaf in enkele aantekeningen over de 

toekomst van de Rijn-Schelde Delta ook de meer kritische tegen

stroom en de mogelijke participatie van wetenschappelijke onder

zoekers in de beschouwing te betrekken. 
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1. De verrassingsvrije visie van de Wetenschappelijke Raad voor 

het Regeringsbeleid. 

Miedema gaat in zijn toekomstschets uit van een economische 

groei voor de komende jaren van 2 a 3 procent, waarmee naar 

zijn oordeel de economische groei in een normaler expansie-

ri tme terecht komt. (16) In feite bevindt hij zich daarmee in het 

verlengde van een van de twee in het rapport van de WRR "De ko

mende vijfentwintig jaar" gehanteerde alternatieven, scenario A. 

Scenario B gaat uit van een geleidelijke daling van de econo

mische groei totdat in 2000 een nulgroei-stadium is bereikt. 

Een tweede belangrijk verschil tussen beide scenario's zijn de 

vooronderstellingen t.a.v. de positie van de arbeid in de samen

leving. In scenario A komt daarin ten opzichte van de huidige 

situatie in feite weinig verandering,zij het dat meer groepen 

aan het arbeidsproces in toenemende mate willen deelnemen, zoals 

gehuwde en gescheiden vrouwen. Dit laatste is ook in scenario B 

het geval,maar wordt daarin gerelativeerd door toenemende over

gang van mannen op deeltijdarbeid. (17). Het energieverbrui~ in 

beide scenario's verschilt sterk;enerzijds door de geringere 

uitbreiding van de productie in scenario B, anderzijds door 

aannames t.a.v. mobiliteit en ruimtelijke structuur. In scenario 

A is sprake van toenemende mobiliteit, die bovendien noodzake

lijkerwijze alleen door een autosysteem kan worden opgevangen, 

waarvan de energie-efficiency op zijn beurt weer beduidend lager 

ligt dan van openbaar vervoer systemen. Mede in verband hiermee 

behoeft in scenario B geen verdere uitbreiding van het aantal 

kernenergiecentrales warden voorzien en in scenario A wel. De 

totale bijdrage van de energievorm is echter ook in dit laatste 

scenario in 2000 slechts op 6% van het totale verbruik geraamd. 
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Het belangrijkste kwalitatieve verschil in uitgangspunten 

tussen de beide scenario's, die beide als redelijk realistisch 

worden gepresenteerd, ligt vooral in de 9erichtheid op het 

voorkomen van verdere milieuaantasting en bevorderen van ener

giebesparing in scenario B, terwijl daaraan in scenario A geen 

hoge prioriteit wordt toegekend. (18). Desondanks zijn in tegen

stelling tot de uitkomsten in een energiesector de uitkomsten 

van scenario B op het gebied van natuur- en landschapsbescher~ 

ming minder gunstig dan op grond van de aannames in eerste 

instantie zou kunnen worden ve:rwacht. De commissie Algemene 

Toekomst Verkenning van de WRR,die het rapport heeft opgesteld, 

signaleert bier dan ook een belangrijk knelpunt, immers: 

"In deze variant wordt de economische groei gematigd ten behoeve 

van milieubelangen. Dit vergt in de uitvoering een verstrekkend 

overheidsingrijpen, doch het heeft binnen de beschouwde periode 

althans op een aantal gebieden geen sprekende resultaten in de 

beoogde zin. Zulks stelt hoge eisen aan het begrip van het pu

bliek. De grote vraag is derhalve of de bevolking blijvend zal 

instemmen met de afweging van milieubelangen en economie zoals 

in deze variant verwacht. c;eschiedt dit niet,dan zal dit hetzij 

leiden tot een grotere economische groei, met alle daarbij 

behorende gevolgen voor het milieu en voor de vraag naar energie, 

hetzij tot een daling van de productie die gunsti2 uitwerkt op 

het milieu maar de levensstandaard drastisch doet afnemen."(19) 

Daarbij moet wel bedacht worden dat de "levensstandaard" waarvan 

hier sprake is waarschijnlijk, net als de begrippen "arbeids

productiviteit" en "reE!el nationaa1·1nkomen", refereert aan vast

staande definities, m.a.w. in geldseenheden gemeten wordt en dat 

t.a.v. dit begrip hetzelfde voorbehoud moet warden gemaakt als 

523 



bij de andere w.b. de directe betekenis die men daaraan moet 

toekennen. Een complicerende factor daarbij is altijd de ~ 

staande inko:mensverdeling die naast andere factoren zoals de 

arbeidsverdeling bij afwezigheid van verdergaand staatsingrij

pen in deze sfeer de waarschijnlijkheid van scenario B doet 

dalen,zoals het lid van de commissie W.Knulst in een noot bij 

dit scenario terecht opmerkt. 

Wordt staatsingrijpen op deze gebieden en bijvoorbeeld op het 

gebied van de bedrijfsinvesteringen wel voorzien,dan kan worden 

ingestemd met. de kritiek van een ander lid van de commissie R. 

Hueting op zowel scenario A als B. Zijn opmerkingen over een 

concrete afweging van "levensstandaard" en kwaliteit van het 

milieu in de gebruikswaarden-sfeer zonder te verwijzen naar het 

op enigerlei wijze toekennen van schaduwprijzen terwille van een 

abstracte afweging in de ruilwaarde-sfeer markeren t.o.v. zijn 

in hoofdstuk V van deze studie gekritiseerde opvattingen een 

nieuw standpunt. 

Op het symposium over de Toekomst van de Rijn-Schelde Delta liet 

Hueting, hoofd van de afdeling Milieu-statistieken van het CBS, 

overigens vergelijkbare geluiden horen die ook daar sterk con

trasteerden met o.a. het door Miedema geschetste perspectief. 

De kritiek van Hueting luidt als volgt(20): 

"De alternatieven A en B vormen in feite de onder- en bovengrens 

van de verwachtingen ten aanzien van de productiegroei tussen 

~ en ~· Bij de uitwerking van de alternatieven kwamen wij 

(21) tot het inzicht dat beide grenzen aanzienlijk te hoog liggen. 

Hiervoor pleiten de volgende argumenten. 
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1. Als argumentatie van de 3% productiviteitsgroei in alterna

tief A wordt onder andere aangevoerd dat dit percentage rond 

50% lager ligt dan het groeipercentage in de jaren zestig. 

~-2~_!2!~E-==~~!-~=E!~~=~-~e-==~-Y2!~=L-~~E-!~-!~Z~-E~==: 
~~~!-~2-~222_!~2-~!~-!~-!~~2· In het A-alternatief stijgt dit 

volume tussen 1975 en 2000 nog eens met een factor 2,3 in het 

B-alternatief met een factor 1,6. 

2. Deze enorme stijging van de jaarlijks geproduceerde en te 

consumeren hoeveelheid goederen en diensten wordt met name weer

spiegeld in de in het rapport geschetste afname van de vrije 

ruimte en de versnippering van het landschap. ~!i_~~~E=~-~=E 

2~!~~!!=~!i~!!i~-~~E-~=-~!Y2~!~2-~=-~~==!~=!!~2-Y~~-~=-~2=:

Y~!!~!!~_22=~=!=~-~~!-~!!!=~-!~!~!!=~-E!2=~-==~-~2-2!2E=-~=e=!: 
~!~2-Y~-!~!~E!!!i~-~~=~!=~-=~-Y=!~~!~2-Y~-~~E~~!_!~-!~~=
~~~~e~i~~L · 
3. De veronderstelling van snelle invoering van de maximaal 

mogelijke zuiveringstechnieken (zowel in alternatief A als 

~; j.g.) is extreem. Zelfs ~!i deze =~E!~~~~Y~!~~~~!~E=!!!~2-

vindt een !2=~=!!!!~2..E!~~!!_Y~-2=-=!!!!~!!= en 2~!!E~~!1~!~2-Y~ 

SE~~~!~~=~=~ van de concentratie van enkele vervuilende stoffen. 

~!E_!~-~~!~~!~~!i~!!i~-~~E-~!E-~~!-!2!~=~-2!!2!!!=!!~~<23>. 
~~-!!1_~~E=~-2=-~~!_2~22!-~~!-2!_!U~!2!!Y22~~!~u!u2_2=_E!22~£:_ 

!!.=2!2=!-~!!!_~!i_~~!-~~=~-~g~g~u als gevolg van het tekort 

schieten van het aanbod van olie en gas, het groeiend verzet 

tegen de bouw van snelle kweekreactoren, de moeilijkheden en 

het tijdvergend karakter van het omschakelen op kolen en de 

invoering van zonne-energie en het arbeidsintensieve karakter 

van energie-besparings-programma's. Ook op grond hiervan achten 

wij de kans gering dat het productieniveau in 2000 een factor 
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1,6 a 2,5 boger zal liggen dan in 1975(resp.alternatief Ben A, 

j.g.) (24). 

5. Bij de vooruitherekening van de groei van de nijverbeid is 

niet gedifferentieerd naar bedrijfstak. Een stijging van de gebele 

productie met een factor 1,6 a 2,5 tussen 1975 en 2000 kan, afge

zien van de scbaa·rste aan grondstoffen, ~!!:£!!:!:!_!2!:~!~-lz!!!!~:!:

~22!_!:!~-!!22!!!_2!2!!_!~-~!Ee~!~!-!!=:!:2!:!~-~2~!!_~!-=~=~~=!!!_ 
!~~~!:!:~!!~ Wij acbten bet niet uitgesloten dat daar zowel als in 

de landbouw afzetproblemen zullen ontgaan en overcapaciteit, 

waardoor de verwacbte groei niet kan warden bereikt."(25). 

Op grond van deze argumenten acbten Hueting en ten minste een 

ander lid van de commissie, G.Hupkes, een snellere stabilisatie 

van de productie dan in bet B-alternatief wordt verwacbt, waar

scbijnlijk. Deze adjunct-directeur van de Adviesgroep voor Ver

keer en Vervoer, kenscbetst Hueting's alternatief tegenover 

alternatief A: "veel riJker en veel vuiler" en alternatief B: 

"tamelijk wat rijker en vuiler", als "iets rijker en iets vuiler", 

in zijn samenvatting van bet WRR rapport onder de titel "Er moet 

gekozen worden".(26) Maar met die keuze belandt men direct in een 

van de belangrijkste omisies van het rapport ten minste beoor

deeld vanuit de acbtergrond van deze studie. 

Weliswaar wordt in bet rapport aandacbt besteed aan het probleem 

van het besturen van de maatschappij en wordt geconstateerd dat 

de hierarchiscbe verhoudingen zowel in ondernemingen als bij de 

overheid als bij de overige instellingen in toenemende mate 1zul

len moeten worden vervangen door meer functionele beslissings

structuren; maar nergens wordt ae·verhoudin9·van·p1an·ten·opzichte 

van markt; c~g~ de ·c:1ndernemint;1Sgewijze:productie ter discussie 

~steld. 
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In het voorafgaande is aannemelijk gemaakt dat in de maatschap

pelijke verhoudingen een van de belangrijkste knelpunten voor 

het oplossen van de ook in het WRR rapport gesignaleerde proble

men ligt. Hoewel door een verandering van deze verhoudingen in 

een meer democratische richting niet op slag alle problemen 

kunnen worden opgelost zou wel een afweging primair op gebruiks

waardeni veau mogelijk zijn zoals in de WRR studie door Hueting, 

in het GEM en in deze studie wordt voorgesteld. 

In ieder geval wordt de bevolking bij voldoende informatie op 

deze wijze niet langer voor valse keuzes geplaatst die t<>t in 

de gebruikte economische terminologie het zicht op de kwaliteit 

van het bestaan verduisteren. In dit opzicht is het alleen 

varieren van de economische groei volstrekt onvoldoende om be

grip van en greep op de werkelijke ontwikkelingen te krijgen. 

Een gewelddadige revolutie is expliciet in het WRR-rapport 

niet voorzien, fundamentele.maatschappelijke hervormingen kenne

lijk evenmin.{27}. 

Toch zijn er groepen in de samenleving die daar wel voor voelen 

en die eveneens een genuanceerde kijk op het energie- en 

milieu- en ruimtelijk ordeningsvraagstuk hebben. Groepen waar

van gedacht werd dat ze altijd alleen maar belangstelling had

den voor economische groei en dat die andere zaken hen onver

schillig lieten. De industriebond NVV heeft een discussienota 

en beleidsuitgangspunten op het gebied van de energievoorziening 

opgesteld die zeker niet onmiddelijk in het verlengde van de 

toekomstvisioenen van Miedema komen,worden gesteld en die wat de 

bezorgdheid t.a.v. het milieu betreft, dichter in de buurt van het 

standpunt van Hueting komt. 
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2. "Energie ons een zorg"(28). 

"De IBNVV is erg bezorgd over de ontwikkelingen sinds 1973 op 

energiegebied in de wereld. De bond staat nationaal en inter

nationaal een eerlijker verdeling van inkomen, ·kennis en macht 

voor. Maar de problemen met de energie en de oplossingen die 

daar in de wereld voor gevonden warden, staan de realisering 

van die doelstellingen in de weg. Vandaar dat we ons in deze 

nota met de energieproblemen bezighouden. We willen meehelpen 

die problemen op te lossen. In het belang van een betere ver

deling van inkomen, kennis en macht". Aldus de motivatie voor 

de bemoeienis van de IBNVV met de energieproblematiek in de 

inleiding van de discussienota "Energie ons een zorg" samen

gesteld door de Beleidsadviescommissie Milieu Energie en 

Ruimtelijke Ordening (BAC MERO) van deze bond.(29) 

Het is duidelijk dat een dergelijke motivatie doorwerkt in de 

aspecten die men bij de bestudering van de energieproblematiek 

in de beschouwing betrekt. In de nota van de IBNVV komt dit 

tot uiting in het expliciet ter discussie stellen van de rol 

van de multinationale energiegiganten en de met hen verbonden 

politieke en wetenschappelijke instellingen. Daarin ligt dan oak 

een belangrijk verschil met de hiervoor geschetste aanpak van 

de WRR. 

Wel bestaat er een duidelijke verwants~hap met de benadering van 

Hueting waar in de nota bijvoorbeeld wordt gesteld(30): 

"De aantasting van onze economische groei en onze welvaart zal 

trouwens, bij eerlijker verdeling meevallen. Onze huidige eco

nomische bedrijvigheid zou namelijk, 'als we de externe of so

ciale kosten meerekenen, weleens negatief kunnen blijken te zijn. 

528 



We zijn immers bezig om onze productievoorwaarden, waaronder 

energievoorraden en ecologisch evenwicht, flink aan te tasten". 

Een verwijzing naar de in hoofdstuk V van deze studie behandel~ 

de problematiek is hier zeker op zijn plaats. Tegelijk is door 

de sterk sectorale optiek van de nota sprake van een verschil 

met Hueting, omdat hier ook de relatie met de onderontwikkelings

problematiek wordt gelegd, die in de nota ook verder wordt uit

gewerkt. In de WRR nota is dit ook een relatief onderbelicht 

aspect, zij het dat in de veronderstelde tertiarisering indirect 

een verband met de internationale arbeidsverdeling wordt gelegd, 

Miedema en Kruythof waren wel gedwongen door de sterk interna

tionale bepaaldheid van de ontwikkelingen in het Delta gebied 

hier meer expliciet aandacht aan te besteden. 

In de nota van de IBNVV wordt een trieste cirkelgang in veel ont

wikkelingslanden gesignaleerd: Er is geen geld voor brandstoffen 

en dus wordt een drastische uitbreiding van de eigen industriele 

capaciteit vertraagd. Daardoor wordt er minder geld verdiend. 

En daardoor kan er nog minder energie warden gekocht. ~ •• " (31). 

Het is duidelijk, dat door de sterke stijging van de olieprijzen 

na 1973 de armste olie-importerende ontwikkelingslanden in een 

nog moeilijkere positie zijn gemanouvreerd. De grote oliemaat

schappijen beheersen de winning, de aanvoer, de raffinage en de 

distributie van olie, zij stellen de prijzen vast. Prijzen die 

bovendien vaak hoger liggen dan in de geindustrialiseerde lan

den. (32). Kernenergie is voor deze landen volstrekt onbereikbaar. 

De meer ontwikkelde ontwikkelingslanden waar wel kernenergie :inet 

buitenlandse hulp wordt ontwikkeld doen dit vooral uit prestige 

en/of militaire overwegingen. In het meer bekende geval Brazilie 

is dit al bijzonder duidelijk. 
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Dit land beschikt over grote olievoorraden en een enorm poten

tieel aan waterkracht. Desondanks wordt er volop gewerkt aan de 

ontwikkeling van kernenergie inclusief de militair zo gevoelige 

schakel uit de splijtstofcyclus: een opwerkingsfabriek waar 

plutonium wordt gewonnen dat gemakkelijk voor atoomwapens kan 

warden gebruikt. (33). "In dit licht bezien wordt de strijd 

van de Derde Wereldbevolkingen en die van de "rijke" bevolkin

gen een parallele strijd, namelijk tegen overheersende econo

mische machten zoals multinationals en banken tegen politieke 

organisaties die deze steunen, tegen het naar de hand zetten 

van de bevolking ten behoeve van hun soort economische ordening 

en goederenproductie, tegen hun milieu aantasting en energie

verspilling. Een strijd v66r een mondig worden van de bevolkin

gen, voor de bevrijding van de arbeid uit de handen van de 

kapitaalconcentraties, v66r een beheersbare, doorzichtige nor

maalschalige en een milieu-ontziende economie waarin de mensen 

gelukkig kunnen worden." 

Dat is ~en scenario dat in het WRR rapport niet is doorgelicht, 

maar dat wel tot verrassende resultaten zou kunnen leiden.(34). 

T.a.v. de problemen rend de toepassing van kernenergie wordt 

in de beleidsuitgangspunten gesteld dat de IBNVV,mede op grond 

van de in de brochure gepresenteerde informatie, haar standpunt 

handhaaft dat vooralsnog het gebruik van kernenergie moet wor

den afgewezen, hoewel de mogelijkheid niet wordt uitgesloten 

"dat door voortgezet wetenschappelijk onderzoek in de toekomst 

betere mogelijkheden tot inpassing van een kernenergiebestand

deel in het totale energieverbruik zullen on tstaan ( ..... ) 

Dit onderzoek zal dan wel zo breed mogelijk moeten worden opge

zet. 
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Niet uitsluitend op de aspecten van energieproductie gericht 

moeten zijn, maar op het totaal van maatschappelijke vraag

stukken met deze productie en het gebruik ervan samenhangend." 

(35). Door de FNV is in haar reactie bij de inspraakprocedure 

rond het ASEV een vergelijkbaar standpunt ingenomen, evenals 

door vele andere bevolkingsgroepen, zoals reeds in hoofdstuk 

II en III van deze studie werd gesignaleerd. Gelet op de erva

ringen in het verleden met energie-onderzoek opgedaan, waarbij 

steeds dezelfde nauw met bedrijfsleven en elektriciteitsprodu

centen gelieerde wetenschappers de aanvaardbaarheid van kern

energie moesten aantonen is het niet geheel onbelangrijk welke 

onderzoekinstellingen daarbij zullen worden ingeschakeld.(36). 

Ter ondersteuning van o.m. vakbonden en energiecomitees van de 

bevolking heeft het Rijn-Schelde Instituut in het verleden ook 

geprobeerd een dergelijke functie zo veel mogelijk waar te maken 

met enige ondersteuning vanuit de universitaire wereld en overi

gens op vrijwilligers-basis. 

Dit Instituut is wel in de eerste plaats regionaal georienteerd, 

maar was door de nauwe relatie die er tussen de ontwikkelingen 

in dit gebied en die in de energiesector bestaan, ook van be

gin af aan gedwongen <le energieproblematiek en de daarmee 

verbonden milieu-en "derde wereld"-problemen in de beschouwing 

te betrekken. Door het RSI is in het verlengde van een initiatief 

van de Bond van Wetenschappelijke Arbeiders (BWA) en het Verbond 

van Wetenschappelijke Onderzoekers {WO) om te komen tot de op

richting van Instituten voor ~aatschappelijk Gericht Onderzoek 

(IMGO's), een uitgewerkt voorstel gedaan om op korte termijn 

over te gaan tot de oprichting van een IMGO voor Regionale Ont

wikkeling in samenhang met Energievoorziening en ~lieu. 
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Een beknopte uiteenzetting van de gedachten achter deze IMGO's 

en beschrijving van dit projectvoorstel is in deze studie zeker 

op zijn plaats. 

3. Naar een IMGO voor Regionale Ontwikkeling, Energievoorziening 

Bij haar streven naar de spreiding van inkomen, kennis en macht 

wordt de IBNVV gesteund door wetenscbappers die ontdekt bebben 

dat kennis, ook wetenscbappelijke kennis, weliswaar in beginsel 

een ieder toebeboort maar dat er in de praktijk veel groepen 

van de bevolking zijn, die niet de gelegenheid bebben bun vragen 

en problemen met wetenschappelijke ondersteuning aan te pakken. 

Zo heeft de vakbeweging wel enkele wetenscbappers in dienst maar 

hun aantal valt in het niet wanneer dit wordt vergeleken met het 

aantal wetenschappers waarover doorgaans de leiding van onder

nemingen kan beschikken voor advies en bijstand bij het nemen van 

bun beslissingen. Bovendien vallen de vragen die door de overheid 

en het bedrijfsleven warden geformuleerd naar de onderzoeksinstel

lingen veelal niet samen .met de perceptie die betrokken bevol

kingsgroepen hebben van ht3n belang.(37). 

Pogingen de afgelopen jaren ondernomen juist deze groepen vanuit 

de wetenschap zelf te steunen zijn niet beperkt tot het adviseren 

van de IBNVV via de commissie MERO en haar tegenhanger op het 

gebied van Veiligheid en Gezondheid in en am bet bedrijf.(V&G). 

Ook buurtbewoners, milieugroepen en de vakbonden in het algemeen 

warden met onderzoek ondersteund. Deze werkzaamheden berusten 

doorgaans geheel of vrijwel geheel op vrijwilligerswerk, terwijl 

er de laatste tijd meer ruimte komt voor initiatieven in deze 

richting aan dP 1miversiteiten en hogescholen doorgaans in de 
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vorm van wetenschapswinkels en/of ondersteunend projectwerk.(38). 

Om een meer structurele basis voor dit soort werk te scheppen 

werd door een werkgroep van BWA en vwo reeds in 1973 het denk

beeld gelanceerd van een wetenschappelijke bijstandswet, dat vaak 

als een goed denkbeeld werd geciteerd,maar nog niet verwezenlijkt 

is. Mede gebaseerd op de inmiddels opgedane ervaringen en in het 

verlengde van de toenmalige plannen werd door een nieuwe werk

groep van BWA en VWO een voorstel uitgewerkt te komen tot de 

oprichting van Instituten voor Maatschappelijk Gericht Onderzoek. 

Dit is nu in het stadium van de concrete project-voorstellen ge

komen. (39) • 

Door een complex van factoren is de afstand tussen de problemen 

van bovengenoemde groeperingen en~ wetenschap groot.(40) 

In de eerste plaats sluiten vragen doorgaans niet aan op de be

staande wetenschappelijke disciplines, waardoor het moeilijk is 

het onderzoek betrokken te houden op de praktische problemen 

van de betrokkenen. De toegang tot bestaande kennis kan voor 

veel groepen al van belang zijn. Niet alleen de probleemstelling 

van het onderzoek is daarbij van belang, ook bij het gebruik 

van de onderzoeksresultaten moeten de gebruikers begeleid worden. 

Juist terwille van de continuiteit van dit soort werk moeten 

meer permanente en meer professionele structuren warden gecreeerd 

waarin een IMGO-opzet zou kunnen voorzien. 

Bet werk van de IMGO's zou de volgende karakteristieken moeten 

hebben: 

a. Het werk moet gericht zijn op groepen die: 

- niet kapitaalkrachtig zijn 

- georganiseerd zijn of te organiseren zijn 

- streven naar een rechtvaardiger verdeling van de macht 
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b. Het werk gebeurt zeker in eerste instantie op basis van 

actieve acquisitie. 

c. Met de betrokkenen wordt een probleemstelling geformuleerd, 

geregeld contact wordt geinstitutionaliseerd. 

d. In het invullen van het beleid voorziet een bestuur waar de 

klanten-groeperingen een meerderheid van uitmaken. 

Naast de directe ondersteuningsactiviteiten moet een IMGO voort

durend de werkwijze en de mate waarin vragen kunnen worden be

antwoord evalueren om daardoor op langere termijn tot een betere 

afstennning van onderzoek en v.raag te kunnen komen. 

Na uitvoerige discussies over de uitwerking van deze meer alge

mene lijnen is gekozen voor IMGO's met een thematische aanpak 

die tegelijkertijd in de regio waarin zij gevestigd zijn een 

meer algemene winkelfunctie vervullen. Het ~ voor een op 

initiatief van het RSI op te richten IMGO Reiionale ontwikkeling, 

in samenhang met Energievoorziening en Milieu" omvat vele pro

blemen die steeds als een samenstel te zien zijn van ecologische, 

technologische en maatschappelijk-economische aspecten van ruim

telijk gelocaliseerde activiteiten.( ••• ) Centrale noemer is 

(dus) regionale ontwikkeling: het meso-niveau tussen incidentele 

en locale ontwikkelingsprojecten enerzijds en algemene nationale 

en internationale ontwikkelingen anderzijds. Beantwoording van 

vragen op dat niveau plaatst incidentele ontwikkelingen tegen 

een achtergrond waardoor een betere beoordeling en betnvloeding 

mogelijk ist en het concretiseert en differentieert algemene 

tendensen z6, dat ze relevant warden voor locale en regionale 

groepen." (41). Weliswaar is zowel in de beleidssfeer als in 

academische onderzoekskringen sprake van een toenemende belang

stelling voor dit meso, niveau, zoals reeds in hoofdstuk v 
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van deze studie gesignaleerd bij de weergave van en kritiek op 

het GMM, maar ook op dit terrein is nag nauwelijks iets te be

speuren van wetenschappelijke ondersteuning van de groepen waar 

IMGO's zich op zullen richten.(42). Naast het beantwoorden van 

vragen binnen het hierboven omschreven themagebied zal de voor

gestelde IMGO in de regio Zeeland/West-Brabant een algemene 

winkelfunctie moeten vervullen waarbij een intensiever weder

zijds contact met klantenorganisaties mogelijk is. Juist dit 

wederzijds contact is voor het IMGO-functioneren van groat 

belang.(43). Een indicatie voor de problemen waarmee een der

gelijke IMGO zich bezig zou moeten houden en voor welke klanten

groeperingen gewerkt zal worden levert een overzicht van de 

werkzaamheden van het onderzoekcentrum-RSI in de jaren '75 tot 

medio '78 (44): 

Het onderzoekcentrum RSI heeft zich in die periode hoofdzakelijk 

gericht op een complex van vraagstukken wat te omschrijv~n is 

als milieu-energie-regionale ontwikkeling. Andere vraagstukken 

die in de Rijn-Schelde Delta eveneens sterk spelen, zoals de 

ontwikkelingen in de landbouw, moesten tot nu toe blijven rusten. 

(45).Verschillende vraagstukken naar aanleiding waarvan analyses 

en cornmentaren zijn gepubliceerd betreffen o.m.: 

- productieplannen van PVC in het Sloegebied, 

- vestigingsplannen voor kerncentrales, 

- uitbreiding van aluminiumproductie door Pechiney in Zeeland, 

- regionale ontwikkeling van Midden-Zeeland als voorzien in ont-

werp-streekplannen voor dat gebied, 

- vestiging van een chemiecomplex ~an Montedison in Zeeland, 

- Nederlandse energiepolitiek, 
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opname van regels en voorschriften m.b.t. het milieu in 

industriegebied-bestenuningsplannen. 

- regionale ontwikkeling van Rijnmond als voorzien in ontwerp-

streekplannen voor dat gebied.(46) 

Deze werkzaamheden gebeuren vaak op verzoek. Soms begint het 

onderzoekcentrum op eigen initiatief, waarna de resultaten be

schikbaar komen voor iedereen en speciaal voor andere werkeen

heden van het RSI en voor organisaties waar het RSI mee samen

werkt. (47). 

Tot de geadviseerde groepen behoren: milieuorganisaties in Zee

land, vakbeweging {verschillende bonden op bedrijfsledengroep-, 

districts- en landelijk niveau), energie-actiegroepen in Zuid

Nederland (Zeeland, Brabant en Limburg) en landelijk, maatschap

pelijke opbouworganen en inspraakgroepen. Met verschillende 

hiervan is ook een vaste relatie gegroeid. 

Daarnaast heeft het onderzoekcentrum RSI een aantal malen mede

werking gegeven aan onderwijsinstellingen in Zeeland in het 

Rijnmondgebied en Noord-Belgie, door middel van schriftelijke 

bijdragen en inleidingen. 

Omdat het leggen van deze contacten en het beantwoorden van 

gestelde vragen tot nu toe voornamelijk berustte op vrijwilli

gerswerk dragen de resultaten toch nog een beperkt karakter. 

Professionalisering via het oprichten van door de staat te 

financieren IMGO's is daarom nodig om dit werk te Verbreden. 

De stafbezetting van de voorgestelde IMGO, die gelet op het 

thema zou moeten bestaan uit een planoloog, econoom, ecoloog 

en technoloog zou voor de beantwoording van vragen moeten kunnen 

terugvallen op een zekere "pooling" van deskundigen zoals bij

voorbeeld groepen waarmee nu reeds via het onderzoekaentrum RSI 
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samenwerkingsrelaties bestaan: 

- themagroep planning aan de THE.(alle terreinen) 

- adviesgroep MERO van de IBNVV.(alle terreinen) 

- lezers- en medewerkerskring rond bet blad "Zone" (regionale 

ontwikkeling) • 

- werkgroep Kritische Biologen van de BWA (deel milieuvraag

stukken). 

- deskundigen uit organisaties in bet Landelijk Energie Komitee 

(energievraagstukken). 

- deskundigen en werkgroepen Vereniging Milieudefensie (diverse 

milieuvraagstukken). 

In bet voorstel is voorzien dat de geschetste IMGO in eerste 

instantie in samenwerking met bet RSI zal worden gerealiseerd. 

Binnen twee jaar na toekenning van subsidie ecbter zal de IMGO 

t.o.v. het RSI verzelfstandigd worden en een eigen (verenigings) 

structuur krijgen om de invloed van klantenorganisaties te ver

groten en vast te leggen. Zoals in bet algemene ontwerp voorzien 

zullen alle programmatische taken en het IMGO-functioneren als 

zodanig regelmatig moeten worden geevalueerd om te onderzoeken 

of de doelstelling: spreiding van (wetenscbappelijke) kennis op 

het betreffende deelterrein en in de betreffende regio ook in 

de praktijk op een zo goed mogelijke manier · wordt geeffectueerd. 

4. Enkele aantekeningen bij de toekomst van de Rijn-Schelde Delta. 

In deze studie werd reeds verscbillende malen gewezen op het 

problematische karakter van verschillende inspraakprocedures. De 

essentie van de kritiek had vooral betrekking op de ongelijke 

verdeling van inspraakmogelijkbeden over met name het planolo

giscbe en economiscbe beleidterrein. 
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In het vorige hoofdstuk werd gesignaleerd dat bij een reorga

nisatie van de planning drie beleidsfacetten op nationaal ni

veau moeten worden onderscheiden een ecologisch, een sociaal 

(cultureel) en een economisch beleidsfacet corresponderend met 

drie belangrijke determinaten van een maatschappelijke planning 

in sectorale en territoriale zin. Tevens werd geconcludeerd 

dat de economische "planning" domineert in de sectorale lijn 

en de ruimtelijke planning in de territoriale lijn. Op deze 

plaats moet worden geconstateerd dat er in de ene lijn, terri

toriaal, sprake is van democratische organen en inspraak voor 

de bevolking terwijl in de andere lijn van democratische orga

nen,laat staan van inspraak,geen sprake is. Zoals in hoofdstuk 

IV werd aangetoond hangt het bestaan van deze partiele demo

cratie samen met "onze gemengde economische orde" ook wel 

aangeduid met "georienteerde markt-economie" of meer recent 

met "overleg-economie". Met name in meer integrale plannen 

wreekt zich deze onvolledigheid van onze democratie en de daar

mee organisch verbonden inspraakmogelijkheden zoals zonneklaar 

.gebleken bij de inspraak rond SEV en ASEV waarbij wel planologisch 

maar niet economisch kon worden ingesproken. Dit was dan ook aan

leiding voor sommige groepen naast een planologische, c.q. terri

toriale, om een economische, c.q. sectorale kernbeslissing te 

vragen met een vergelijkbare inspraakprocedure. Of met de 

door de regering voorgestelde "brede maatschappelijke discussie" 

over de verdere toepassing van kernenergie aan deze eis geheel 

of slechts gedeeltelijk tegemoet zal worden gekomen, meet war

den afgewacht. Duidelijk is wel dat deze discussie voor de Rijn

Schelde Delta en de ontwikkeling daarvan, gegeven de verschil

lende hierover bestaande opties, van bijzonder belang zal zijn. 
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Afgezien van de serieuze bedenkingen tegen de toepassing in 

het algemeen, is dit gebied door zijn grote bevolkingsdicht

heid eigenlijk niet geschikt voor de locatie van niet min-

der dan de helft van het totale aantal geplande vestigingsplaat

sen voor kerncentrales. En dan worden de Belgische plannen en de 

reeds bestaande centrales bij Doel nog buiten beschouwing gela

ten. 

Zeals reeds eerder gesignaleerd,zijn de krachten achter de 

ontwikkeling van het Delta gebied vooral gelocaliseerd in de 

energiesector. Olie-maatschappijen,die zich steeds meer ontwik

kelen tot all-round energie-maatschappijen,en de nucleaire in

dustrie zijn invloedrijk, dat is in het verleden wel gebleken. 

(48). Daarom zou de huidige recessie die enerzijds problemen 

oproept op het vlak van de werkgelegenheid maar tegelijkertijd 

ender de bestaande maatschappelijke verhoudingen een tempering 

van de ruimtelijke ordenings- en milieuproblematiek betekent, 

moeten worden benut om ook naar meer fundamentele en structu

rele oplossing van het probleem te zoeken: hoe een democratische 

planning niet op een beleidsterrein min of meer te realiseren 

maar op alle terreinen van de maatschappelijke ontwikkeling ? 

In "Breien met een rode draad", waarin de meer recente stelling

name van de IBNVV t.a.v. allerlei maatschappelijke vraagstukk.en 

en de maatschappelijke structuur in zijn totaljteit zijn vervat 

pleit deze bond voor een "democratisch geordende markteconomie". 

Deze notie lijkt wat ongelukkig gekozen immers; "In een socia

listische samenleving, die de IBNVV voor ogen staat verloopt 

het economisch leven volgens ~en plan~. dat de ·werknemers zelf 

voorbereiden, vaststellen en uitvoeren." (49). 
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(onderstreping van de schrijver.) Een dergelijke economische 

structuur kan men beter aanduiden met het begrip "democratisch 

geordende planeconomie". In beide gevallen is daarbij de aan

wezigheid van een plan respectievelijk markt naast het dominan

te regulatiemechanisme niet uitgesloten, maar er bestaat een 

fundamenteel verschil tussen markt in plan en plan in markt. 

In het laatste geval immers is er sprake van zoiets als een 

"georienteerde markteconamie" die haagstens als verlicht kapita

listisch en geenszins als sacialistisch kan warden betiteld,(50) 

Deze restrictie in aanmerking genomen,kan overigens in grate 

lijnen worden ingestemd met het in deze brochure geschetste 

perspectief, waarvan een aantal elementen van bijzonder belang 

zijn voor de prablematiek van energievoorziening en regionale 

ontwikkeling zoals die in de Rijn-Schelde Delta actueel bestaat 

en in de toekomst weinig aan belang zal inboeten. Door het 

IBNVV wordt gepleit voor een selectief anti-recessie beleid 

dat theoretisch in het verlengde kan warden geplaatst van 

soortgelijke noties in de nota "Selectieve Groei" van EZ. 

Dit zou tot stand moeten komen door het voeren door de staat 

van een actief investeringsbeleid gericht op het wegnemen van 

knelpunten zaals: "de ontwikkeling van nieuwe grondstoffen- en 

energiebesparende productiemethoden, herwinning van materiaal 

uit afval(recycling), nieuwe hoogwaardige producten voor de 

proces industrie en milieutechniek( ••• ) openbaar vervoer en 

woning-isolatie". (51) 

Daarnaast moet door de staat een plan warden opaesteld waarin 

wordt aangegeven hoe de noodzakelijke nationale sectorale en 

territoriale ontwikkelingen zijn afgestemd op maatschappelijke 

doelstellingen zoals: "Volledige en volwaardige werkgelegenheid1 
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verbetering van de kwaliteit van de economische groei; grond

stoffen- en energiebesparing; verbetering van milieu- en ruim

telijke ordening; het bieden van kansen aan ontwikkelingslan

den" etc. (52). 

Om dergelijke doelstellingen te realiseren is,volgens de schrij

ver van deze studie,een uitwerking in verschillende richtingen 

nodig. 

In de eerste plaats meet de strategie er op gericht zijn reeds 

bestaande ontwikkelingsmaatschapoijen op sectoraal (Nederlandse 

Herstructureringsmaatschappij, NEHEM en Nederlandse Energie 

Ontwikkelingsmaatschappij; NEOM) - en op territoriaal niveau 

(Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij, NOM en Limburgs Investe

rings en Ontwikkelings Fonds LIOF)kritisch te volgen en onder 

democratische controle te brengen.Bovendien kan, bij verlioging 

van de effectiviteit van dergelijke ontwikkelingsmaatschappijen 

in de gewenste richting,gestreefd warden naar uitbreiding.van 

het aantal tot me.er sectoren en gebieden(52). 

Zolang dergelijke instituties nog veel te wensen overlaten kun

nen initiatieven die beogen een alternatief te ontwikkelen wor

den ondersteund zoals nu in feite reeds gebeurt door de IBNVV 

van het plan tot oprichting van een Ontwikkelingsmaatschappij 

voor werkgelegenheid en Energiebesparing die wil werken in de 

richting van "beter werk, grotere grondstof-, milieu- en 

brandstof-efficientie, meer werk voor opbouw van besparingsin

vesteringen.en minder.uitstoot van arbeid door een onevenredig 

accent op allerlei arbeidsefficiency" (lees winst-efficiency) • 

Een dergelijke maatschappij ondersteund door o.m. Mens- en 

Milieuvriendelijk Ondernemen, Natuur en Milieu, Landelijke ver

eniging tot behoud van de Waddenzee, Energie en Samenleving, 
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kan zolang een NEOM niet naar wens functioneert met name een 

demonstratieve functie naar het grote publiek vervullen.(Op 

een vergelijkbare wijze als IMGO's die functie t.o.v. TNO en 

SISWO kunnen hebben.) (53). 

Ten derde: Een van de strategische middelen die nu door de 

IBNVV (en het FNV) wordt uitgeprobeerd om een aantal van de 

hiervoor omschreven doelstellingen te realiseren zijn Arbeids

plaatsen Overeenkomsten (APO's). Min of meer analoog hieraan zou 

een gedachtenvorming op gang moeten komen over de wenselijkheid 

van Massa en Energiebalansen zoals in deze studie reeds werden 

beschreven. Daarin zouden naast afspraken over de subjectieve 

arbeidsvoorwaarden (arbeidskrachten, APO's) afspraken over de 

objectieve arbeidsvoorwaarden moeten worden opgenomen in het 

bijzonder waar dit het stofwisselingsproces met de natuur be

treft(massa en energie, MEO's). 

Dergelijke MEO's zouden naast de APO's bij de onderhandelingen 

over Centrale Arbeids Overeenkomsten (CAO's) in de toekomst mee

genomen kunnen warden. Deze MEO's en APO's zouden als elkaar 

aanvullende strategische instrumenten, georienteerd op de kwa

liteit c.q. de productie en instandhouding van gebruikswaarden 

in het arbeidsproces, als tussenstap op weg naar een · "democra

tisch geordende planeconomie" een belangrijke rol kunnen spe

len. (54). 

Last but not least moet gewaakt word.en voor een strategie vooral 

gericht op kleinere bedrijven die de grotere ongemoeid laat. 

Juist in het belang van de ontwikkelingen in het Delta-gebied moet 

de strijd tegen de grote energie-monopolies onverminderd voort

gang vinden. In het toekomstperspectief van de IBNVV wordt ge

dacht aan het,als experiment,starten vanuit Nederland met een 
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multi-nationale vakbond. 

Hoe eerder een dergelijk plan juist voor een sleutelsector 

als de energieveorziening wordt gerealiseerd hoe beter. Immers 

wanneer in Nederland de invloed in de sectorale lijn van de 

bevolking zou worden vergroot dan blijft levensgroot het pro

bleem van de democratische controle over deze energiegiganten 

bestaan. In de strijd voor deze controle kunnen kleinere be

drijven die een bepaalde energie-technologie produceren poten

tieel bondgenoten zijn, zeker als het daarbij gaat om arbeiders

codperaties. Het werken in deze richting kan die strijd niet 

vervangen maar kan wel minstens tactisch en indien goed uitge

werkt strategisch daarvoor van belang zijn.(55), 

Reeds eerder werd verwezen naar de discussie over de vraag of 

IMGO's primair territoriaal dan wel sectoraal georienteerd zou

den moeten zijn, waarbij uiteindelijk werd gekozen voor een meng

vorm: primair sectoraal, maar met een regionale winkelfunctie. 

Het RSI, waar de bestudering van de energieproblematiek in re

gionale context een belangrijk zwaartepunt van het onderzoek 

uitmaakt staat zo gezien op een snijpunt van sectorale en terri

toriale problemen. Ontwikkelingen in beide richtingen moeten 

warden geanalyseerd zoals in het vor~ge hoofdstuk benadrukt. 

Daar lag de nadruk op het begripsmatig vat krijgen op de ont

wikkelingen. Minstens even belangrijk is dat de bevolking ook 

daadwerkelijk greep krijgt op de ontwikkelingen zoals die zich 

in beide lijnen en in onderling verband voltrekken, want daar 

is het uiteindelijk om begonnen. Een ve:rwijzing naar de territo

riale A-lijn en sectorale B-lijn (respectievelijk van !fdelingen~ 

lijn en !edrijven-lijn) zoals die in de IBNVV nu al functioneert 

en naar de meer recente plannen voor de oprichting van allerlei 
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seotorraden is hier zeker op zijn plaats als voorbeeld van een 

ontwikkeling in statu nascendi. (56). 

De theorie kan zich slechts boven de praktijk verheffen door er 

zich aan te onderschikken. Dat geldt met name voor de maatschap

pelijke plartologie en planning in het algemeen en voor de maat

schappelijke planologie en planning ten behoeve van het sterk 

door internationale ontwikkelingen bepaalde Delta-gebied in 

het bijzonder. 
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5. Noten 
1. G.Schwab, Die schonsten Sagen des klassischen Altertums. 

Reutlingen 1055; Nederlandse vertaling: Griekse mythen en 
sagen. Utrecht, p.74. 

2. Vooraf moet t.a.v. dit hoofdstuk worden opgemerkt, dat de ge
schetste perspectieven meer een exemplarische dan empirische 
functie in de uiteenzetting hebben. Voor meer gedegen studies 
m.b.t. de regionale ontwikkeling van het Delta-gebied en de 
sectorale ontwikkeling in de energiesector kan verwezen war
den naar een aantal studies van RSI-medewerkers of -exmede
werkers die in verschillende verbanden zijn of binnenkort 
zullen worden gepubliceerd: 
- Afstudeerscriptie over het industrialisatieproces van 

Midden-Zeeland van H.Ge~aets en F.Wegenwijs. T.a.p. 
- H.Geraets en F.Wegenwijs, Zeeland worstelt; monografie ge

baseerd op voornoemde scriptie, opgenomen in Zone 8, Am
sterdam 1978. 

- J.de Vries, Milieubeleid en Energievoorziening, materiaal 
en pleidooi voor een actief milieubeleid t.a.v. de ener
gievoorziening. Rapport opgesteld in het kader van het 
project Milieu en Werkgelegenheid van de Vereniging Milieu
defensie. Amsterdam, 1978. 

- Afstudeerscriptie over Onderzoek en Planning in de Rijn-
mond van M.Baggen en N.Kentgens, THEindhoven 1978. 

Van de laatste studie zal in de loop van het najaar 1978 een 
samenvatting als RSI-uitgave warden gepubliceerd; In RSI
verband lopen verder nog onderzoeken die voortbouwen op het 
Midden-Zeeland-onderzoek, onderzoekingen in de energiesector 
i.h.b. m.b.t. kernenergie en een nieuw gestart regionaal 
onderzoek over de Kanaalzone Gent-Terneuzen. In de meeste 
gevallen is daarbij sprake van een samenwerkingsverband 
met de vakbeweging via de Beleidsadviescommissie Milieu en 
Ruimtelijke Ordening van de FNV 9f de Beleidsadviescommissie 
Milieu, Energie en Ruimtelijke Ordening van de Industriebond 
NVV. 

3. Hetzelfde citaat was opgenomen in: Voordelig Vestigen •••• ? 
van projectgroep RSD, t.a.p. p.VII.2.1/VII.2.2. 

4. Ook Hassenpflug verwijst naar deze metamorfose n.a.v. het 
voorbeeld van de milieuproblemen bij de verpakkingsindustrie: 
"Hier scheint der Gesellschaft ihr ungeheurer Reichtum an 
Gebrauchswerten~Folge der durch kapitalistisch Produktions
verhaltnisse entfesselte Produktivkrafte - gleichsam zum 
midaischen Gold zu geraten".Umweltzerstorung etc.,t.a.p. p.97. 
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5. Dat "welvaart voor welzijn" zou gaan was het stereotype ver
weer van de toenmalige burgemeester Thomassen van Rotterdam 
tegen groepen die de milieu-effecten van de industrialisatie 
in het Rijnmond gebied ter discussie wilde stellen. Niet 
toevallig luidde de titel van de documentatiemap over de 
Moerdijk: Welvaart, Welzijn •• ? TH Delft 1969. Vgl. ook noot 
53 van het vorige hoofdstuk van deze studie. 

6. Vgl. ook de redenen voor de vestiging van de eerste Neder
landse kerncentrale in Borssele, Zeeland, zoals weergegeven 
in een brochure van de Provinciale Zeeuwse Electriciteit Mij: 
"Als resultaat van een landelijk en provinciaal industrie
bevorderingsbeleid vestigen zich in het Sloegebied bij Vlis
singen bedrijven (Hoechst, Pechiney) met een bijzonder hoog 
electriciteitsve:rbruik. Voor de electriciteitsvoorziening 
van Hoechst werd 'goedkoop' aardgas ter beschikking gesteld. 
Voor die van Pechiney niet. De NV PZEM kwam zo in de omstan
digheden dat zij aan de basisvoorwaarden voor de exploitatie 
van een kerncentrale kon voldoen: grote klanten vlak naast 
de deur. Bovendien is aan de mending van de westerschelde 
voldoende koelwater voorhanden". 

7. De termen in dit verband zijn ontleend aan: J.Blasing, Das 
goldene Delta und sein eisernes Hinterland 1815-1851, een 
studie over de Duits/Nederlandse economische betrekkingen 
in die periode. Leiden 1973, p.189 e.v. Miedema schetst deze 
en de erop volgende ontwikkeling van het Delta-gebied als 
volgt (samenvatting van zijn rede, opgenomen in: De toekomst 
van de Rijn-Schelde Delta, verwijzing zie noot 8): 
"In het verleden is er - naast andere samenhangen - een dui
delijke relatie geweest tussen de economische groei in Noord
West-Europa van de energiesector en het Deltagebied • 
De industriele ontwikkeling van de kolen- en ijzerertslagen 
in de zgn. Montaandriehoek heeft een enorme impuls gegeven' 
aan de economische expansie van de Delta, met name voor het 
vervoer over de havens, waarmee niet alleen gepaard ging dat 
de handelsfunctie van deze havens werd versterkt, maar ook 
dat een stuk industriele expansie werd bevorderd (scheeps
bouw, toeleverende industrie e.d.}. Na de tweede wereldoor
log heeft het op gang komen van grote olietransporten naar 
Noordwest-Europa een nieuwe expansiegolf voor de Rijn-Schel
de Delta tengevolge gehad, tot uitdrukking komend zowel in 
spectaculaire vervoersstromen van olie als in de opbouw van 
grate complexen van op olie gebaseerde petrochemische indus
trie en daaruit afgeleide chemische industrie in en rond 
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In de loop der jaren bleken voorts andere industrieen 
(zoals staalbedrijven, voedings- en genotmiddelenindustrie) 
vanwege de gunstige ligging van de havens zich in het Delta
gebied te ontplooien met uitstralingseffecten naar andere 
bedrijfstakken (bouwnijverheid en diensten). Extra stimule
rend waren daarbij de totstandkoming van de EEG en de lage 
transportkosten (olie), waardoor de internationale arbeids
verdeling werd bevorderd. Een en ander is voor de econo
mische expansie van Nederland en Belgie van eminente beteke
nis geweest". (p.10/11). 
Vgl. ook s.Kwee, Nederland op weg naar een post industriele 
samenleving. Utrecht,1977, pp. 9-16: De gouden Delta. 

8. De toekomst van de Rijn-Schelde Delta, uitgangspunten voor 
de studiedag op 22 november 1977 te Dordrecht. Haarlem 1977: 
Inleiding van E.Kruythosch, p.18/19. 

9. Idem, p.27. Overigens vindt Kruythosch wel dat hierover nog 
een discussie moet warden gevoerd:"Aangezien het energie
vraagstuk in de jaren tachtig weer acuut zou kunnen worden, 
mede ook door de teruglopende aardgasproductie in Nederland, 
zal ook bij een doeltreffend energiebesparingsbeleid niet 
ontkomen kunnen worden aan de noodzaak van toepassing van 
andere energiebronnen dan de fossiele brandstoffen. De loca
lisatie van kerncentrales in ons dichthevolkte studiegebied 
dient derhalve aan de orde te worden gesteld, waarbij het 
gebruik van een kunstmatig eiland in de Noordzee niet uitge
sloten mag worden, zo mogelijk in Westeuropees of Benelux
verband". Idem, p. 32. 

10. S.Miedema, Toekomst Rijn-Schelde Delta; opgenomen in: De toe
komst van de Rijn-Schelde Delta, t.a.p. pp.10-13. De volle
dige tekst is op aanvraag beschikbaar bij het Ministerie van 
Economische Zaken. 

11. E.Kruythosch, t.a.p. p.23. 
12. G.Capitani, Internationalisatie van de productencycli en de 

nieuwe geografie van de arbeidskracht; opgenomen in Zone 3 
van 4e kwartaal 1976, p.79. Vgl. ook noot 72 van het vorige 
hoofdstuk. 

13. Goedman,J., De belangen achter olie en kernenergie, t.a.p. 
p.39/40. 

14. De volledige stelling van Miedema luidt als volgt: "Hoezeer 
het streven naar diversificatie van economische activiteiten 
in de Delta ook begrijpelijk is, hieraan zijn duidelijke 
grenzen gesteld door de noodzaak de relatieve voordelen van 
dit gebied te benutten. 
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Vanuit deze optiek zal eveneens geaccepteerd moeten warden 
dat de milieucondities in havens moeilijk op een lijn kunnen 
worden gebracht met die in schone gebieden. Daar mogen echter 
in andere opzichten wel relatieve voordelen voor de bevol
king in de regio tegenover·staan (voldoende faciliteiten in 
b.v. de recreatieve- en welzijnssector eventueel hogere pri
maire inkomens) , mede om het (regionale) bestuurders moge
lijk te maken gewenste economische ontwikkelingen ook poli
tiek aanvaard te krijgen". t.a.p. p.13. Lange tijd werd 
juist dit standpunt door de PvdA-statenfractie in Zeeland 
ingenomen m.b.t. de vestiging van een tweede kerncentrale 
in het Sloegebied. Zoals reeds weergegeven was later (1977) 
wel een meerderheid in de Zeeuwse Staten te vinden om zich 
vooralsnog tegen een dergelijke vestiging uit te spreken. 
(hoofdstuk III, paragraaf 1 en noot 16 van dat hoofdstuk). 

15. Vgl. noot 2 van dit hoofdstuk. Vergelijkbare geluiden van de 
kant van EZ als vertolkt door Miedema t.a.v. de territoriale 
problematiek zijn inmiddels ook vanuit de sectorale invals
hoek naar voren gebracht door W.Tieleman, directeur-generaal 
van Energievoorziening tijdens de conferentie "Hoe lossen 
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we de energieproblemen van de toekomst op?" Utrecht, 1978: 
"Kernenergie kan naar mijn mening geen verdere bijdrage leve
ren aan onze energievoorziening v66r 1990. Wil een uitbrei
ding van ons kernenergiepotentieel na 1990 tot stand gebracht 
wo~den dan is op korte termijn besluitvorming nodig t.a.v. 
de volgende procedures: 
- het zoeken naar een oplossing voor de afvalproblematiek, 
- de organisatie van een brede maatschappelijke discussie en 
- het doen van een uitspraak t.a.v. vestigingsplaats(en). 
Ook de samenhang tussen deze drie f acetten moet in het oog 
worden gehouden, mede gezien de met deze procedures gemoeide 
tijd. Indien de kernenergie-optie komt te vervallen of in
dien er nog geen bijdrage van verwacht kan worden rond 1990, 
iets wat vanuit het energiebeleid gezien zonder meer te be
treuren zou zijn, dan zal het kolenaandeel in de totale 
voorziening nog sterker moeten toenemen omdat dan ook na 
1990 de vervanging en uitbreiding van het electriciteits
opwekkingspotentieel met kolen zal moeten geschieden. 
De conclusie kan dan zijn dat het voor een verantwoord ener
giebeleid in de periode tot 2000 dringend gewenst is dat met 
de meeste spoed de procedures in gang worden gezet om tot 
een besluit over de toepassing van kernenergie in Nederland 
te komen. Daarnaast zal het beleid gericht moeten zijn op 



een actief promoten van de kolenoptie. Ook hiervoor is 
echter duidelijkheid over de kernenergie-optie nodig." 
Vgl. deze Nederlandse ontwikkelingen met de in 1973 geformu
leerde eisen m.b.t. tot een moratorium voor de kernenergie 
(Moratorium Komitee Nederland, Middelburg,1973): 
1. een tijdelijke stopzetting van de bouw en Qet functione

ren van elke kernenergiecentrale en een definitieve stop
zetting van alle proeven met kernwapens en alle kern
explosies; 

2. een onderzoek dat kan leiden tot bevredigende oplossingen 
van de bekende problemen, zoals de effecten van straling 
op lange termijn, gevaren voor het milieu, opslag van 
radioactief afval, veiligheid van kerncentrales; 

3. het qebruiken van het hierdoor vrijkomende geld en perso
neel voor een diepgaand onderzoek naar andere energie
bronnen, zoals zonne-energie, geothermische energie en 
energie uit windkracht; 

4. een volledige informatie, met alle argumenten voor en te
gen aan de gehele bevolking met qebruiksmaking van alle 
informatiemedia; 

5. dat eventueel opheffen van het moratorium zal afhangen 
van een op democratische wijze verkregen uitspraak van 
de gehele bevolking over een duidelijke vraagstelling; 

6. dat ook later de bouw en inwerkingstelling van een kern
energiecentrale niet zal kunnen plaatsvinden zonder voor
afgaande informatie en democratische inspraak van de be
trokken lokale bevolking." 

Op grond van de volgende motivatie: 
- Gezien de houding van de verantwoordelijke overheid en de 

industrie die onze toekomst belasten door ons het Atoom
tijdperk binnen te voeren, reeds v66rdat ze oplossingen 
hebben gevonden voor de problemen daarvan, zoals radio
actief afval, milieubelasting,effect van ioniserende stra
ling; 

- gezien de weigering om de bevolking te informeren over de 
risico's die wij allen lopen en de ongelukken die reeds 
enkelen zijn overkomen, terwijl toch de kernindustrie, met 
alle gevaren vandien, op kosten van de gemeenschap wordt 
ontwikkeld; 

- ongerust, niet alleen voor onszelf, maar ook voor de toe
komst van onze kinderen, voor de komende generaties en voor 
alle andere levensvormen op deze aarde, die allen te lijden 
zullen hebben van de vernietigende activiteiten van onze 
qemeenschap; 549 



weigeren wij toe te staan dat die toekomst door de kernin
dustrie in gevaar wordt gebracht. 

16. Evenals Hueting t.a.v. scenario A van het WRR-rapport op
merkt, wijst Miedema er op dat ondanks di~ normalere expan
sieritme ook het met deze groeivorm verbonden ruimtebeslag 
zeer omvangrijk is .De toekomst van de Rijn-Schelde Delta, 
t.a.p. p.10: 
"In sociaal-economisch opzicht is de toekomst van de Rijn
Schelde Delta vooral ook afhankelijk van het perspectief 
voor de economische groei in noordwest-Europa. Over dat pers
pectief lopen de meningen nogal uiteen, maar overheersend 
is de opvatting, dat met een verdere productie-expansie mag 
worden rekening gehouden, zij het veel matiger dan in de 
afgelopen decennia. Voor die matiger ontwikkeling is een 
aantal oorzaken aan te geven. Overigsns ·verkijke men zich 
niet op de kwantitatieve effecten die bij esn veel matiger 
groei nog zullen optreden. Zo .zal het volume .van het grond
beslag en van het transport bij een halvering van de groei 
in het komende decennium in absolute zin even snel stijgen 
als in het afgelopen decennium.(afgezien van veranderingen 
in de technische verhouding tussen productie-groei-grond
verbruik- transportl Voor havens is dit punt niet onbelang-
rijk." · 

17. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, De komende 
vijfentwintig jaar. 's-Gravenhage 1977, pp.11-45. 
Puntsgewijs zijn de voor deze studie belangrijkste verschil
len tussen de beide varianten in het WRR-rapport als volgt 
samengevat: 
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Economische groei (punt 29. p.13): 
"Het aangrijpingspunt voor het onderscheid tussen deze beide 
varianten is de groei van de arbeidsproductiviteit en daar
mee van het reeel nationaal inkomen, beide opgevat als, 
technische termen met een vaststaande definitie.( •••• ) In de 
uitwerking is het accent verlegd naar de groei van de pro
ductie, waarvoor uiteraard het zojuist gemaakte voorbehoud 
ook geldt. Voor de periode tot 1980 worden geen alternatie
ven in de economische ontwikkeling onderscheiden. Voor de 
periode daarna geldt in variant A een voortdurende jaarlijk
se groei van de productie met 3%, in variant B een geleide
lijke daling van het groeitempo tot dit tegen het einde van 
de eeuw tot nul is teruggelopen. 
De twee .var.ianten zijn hiermee naar hun belangrijkste ver-



schil onderscheiden, maar er is natuurlijk meer. De econo
mische groei staat namelijk niet op zichzelf; hij heeft al
lerlei consequenties, maar ook bepaalde oorzaken. De ont
wikkeling van de productie is een eenvoudig en sprekend 
kenmerk om de twee varianten van elkaar te onderscheiden, 
maar deze ontwikkeling is niet autonoom en zelf weer het 
gevolg van andere factoren. Bet verschil tussen de twee 
varianten moet dan-ook-nader worden uitgewerkt." 
Energie (punt 37, p.17): 
"Een aanzienlijk verschil vertonen beide varianten in het 
energiegebruik. In variant A neemt dit toe tot in 2000 een 
niveau bereikt wordt dat 136% boven het huidige ligt, in 
variant B bedraagt de toename tot dat jaar 51%. In beide 
varianten wordt met bezuinigingsmaatregelen rekening gehori
den; het verschil is in hoofdzaak direct aan de geringere 
economische groei en .autogebruik verbonden." 
Arbeid (punt 39, p.18): 
"De gevolgen voor de arbeidsmarkt zijn dat met name in het 
begin van de jaren '80 het aanbod sterk toeneemt. Dit is 
mede het gevolg van een groter arbeidsaanbod van gehuwde en 
gescheiden vrouwen; niet alleen verlangen zij in toenemende 
mate aan de beroepsarbeid deel te nemen, maar dit verlangen 
verandert ook van karakter in die zin dat zij meer dan thans 
een volwaardige loopbaan willen volgen. Dit geldt in vrijwel 
gelijke mate voor beide varianten. In variant B is er ech
ter bovendien sprake van een verandering in de houding t.o.v. 
de arbeid, vanaf rond 1980, die er toe leidt dat het arbeids
aanbod vooral van mannen minder sterk toeneemt dan in de 
andere variant, omdat zij voor een deel tot deeltijdarbeid 
overgaan". 

18. WRR, idem punt 30 over het verschil in uitgangspunten van de 
beide varianten: 
"In variant A treedt na 1980 bij een bevredigende werkgele
genheid een voortdurende economische groei van rond 3% per 
jaar op. Aan deze ontwikkeling, die uiteraard d66rwerkt op 
vele andere gebieden, ligt de verwachting ten grondslag dat 
er vooral in de dienstensector veel nieuwe arbeidsplaatsen 
zullen worden geschapen. Aangezien de groei van de arbeids
productivi teit in deze sector geringer is dan in de indus
trie en in de landbouw leidt dit op zichzelf al tot een 
matiging van het groeitempo, dat met 3% per jaar aanzienlijk 
achter blijft bij waarden die in voorgaande decennia werden 
bereikt. 
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Zulks komt tegemoet aan verwachtingen over een zekere ver~ 
schuiving van de vraag, over verzadigingsverschijnselen in 
de internationale goederenhandel, en het leidt oak tot een 
vermindering van de toeneming van de aantasting van natuur 
en milieu, zonder dat overigens van een keer ten goede 
sprake is - per slot van rekening blijft het peil van de 
productieve activiteiten toenemen. 
Variant B. berust hoofdzakelijk op de verwachting dat daze 
laatste ontwikkeling niet mogelijk is of niet zal warden 
aanvaard. De geleidelijke afvlakking van de economische 
groei tot die tegen 1990 tot nul is teruggebracht wordt 
toegeschreven aan een .toenemend besef dat milieu en natuur 
niet verder kunnen of mogen worden aangetast. De beperking 
van de groei zal in .feite .worden afgedwongen door het berei
ken van natuurlijke grenzen en door wettelijke maatregelen, 
die tegemoet komen aan de zojuist beschreven opvatting. De 
zorg voor het milieu gaat aldus in variant B verder dan in 
variant A". 

19. WRR, idem punt 61, p.27. 
20. Idem, pp. 13/14. 
21. Vgl. G.Hupkes, De komende 25 jaar: er moet gekozen warden, 

PLAN 4-1978, p.11: "Het lijkt dus, wil ik maar zeggen, op 
vechten tegen de bierkaai. Je zou haast dankbaar warden voor 
een spoedig en structureel, maar net niet fnuikend energie
crisisje. Toch valt er nog een ander lichtpunt te ontdekken. 
Je kunt n.l. inzake de reactie van de burgers ook precies 
de tegenovergestelde kant op. 
Hueting verwoordde dit namens enkele leden van de commissie 
in een voetnoot bij het rapport ••. " Uit de stellingname van 
Hupkes in dit artikel kan met grate waarschijnlijkheid war
den geconcludeerd dat ook hij als commissielid behoorde tot 
de "enkele leden" waarnaar hij verwijst. 

22. Vgl. o.m. de standpunt-bepaling van het NVV in deze;in: 
Vakbeweging en maatschappij. Amsterdam 1976, p. 193: 
"Het NVV onderkent dat de sterke materiele welvaartsgroei 
die de afgelopen tientallen jaren in Nederland heeft plaats
gehad, gepaard is gegaan met een toenemende hoeveelheid en 
verscheidenheid van nadelige gevolgen voor het natuurlijk 
leefmilieu. Het nog altijd verder voortschrijdende proces 
van milieubederf brengt het voortbestaan van de samenleving 
in gevaar. De technische ontwikkeling en de industrialisatie 
roepen vele nieuwe behoeften in het leven, zoals een gezonde, 
prettige leefomgeving en werkklimaat. 



De materiele welvaartstoename blijkt steeds minder in staat 
te zijn in deze nieuwe behoeften te voorzien. 
In het economisch beleid zal een belangrijke plaats moeten 
worden toegekend aan het stimuleren van nieuwe bedrijvigheid 
met een laag energieverbruik en met gebruik van schone tech
nologieen. Het hergebruik van grondstoffen zal gestimuleerd 
dienen te warden ook als dit nog niet economisch rendabel 
is. De vakbeweging zal dit naar voren moeten brengen bij de 
beleidsvoorbereiding van de overheid. 
Het NVV zal zich moeten bezinnen op de keuzen die in het 
korte termijn beleid gedaan moeten warden op het gebied van 
werkgelegenheid en milieu, om tot een verantwoorde opstel
ling te komen als het om concrete gevallen gaat om nieuwe 
investeringen". 

23. Idem, p. 193/194: 
"Er zal gestreefd moeten worden naar een grotere bewustwor
ding van de leden met betrekking tot de milieu-problematiek. 
Dit kan er toe leiden dat werknemers in hun bedrijven meer 
attent zijn op mogelijkheden die het milieu sparen; over
tredingen van de milieuwetten kunnen door hen warden gesigna
leerd. Op verschillende niveaus en in de regio's zal de vak
beweging zich moeten verstaan met milieu-organisaties met 
het doel geen onnodige en schadelijke tegenstellingen in de 
opvattingen te laten ontstaan, de bewustwording van de bevol
king en de leden te bevorderen en zonodig in concrete geval
len gezamenlijk op te treden ( •••• ) 
Openbaarheid van alle informatie binnen de onderneming over 
soorten en hoeveelheden gebruikte stoffen en van alle gege
vens die van belang zijn voor het beoordelen van de effecten 
op gezondheid en werkmilieu, is een vereiste. In de onder
neming zullen de werknemers en de bonden er naar moeten 
streven dat informatie met betrekking tot bet externe milieu 
aan belanghebbenden, waaronder milieugroeperingen, wordt ver
strekt." 

24. Vgl. o.m. J.v.Arkel, Stop Kalkar, Amsterdam 1977, pp.139-150: 
Het verweer; en Aktiengemeinschaft fur Umweltschutz Darmstadt 
e.v., KKW-Fibel fur Burgerinitiativen. Berlijn (West) 1977, 
pp. 166-181: Der Burger, das unkalkulierbare Risiko, en noot 
15 van dit hoofdstuk. 

25. In de WRR-studie zelf wordt vooral gerekend met een toenemen
de tertiarisering t.b.v. de oplossing van de werkgelegen
heidsproblematiek. Vgl. noot 18. Overcapaciteit in de chemie
sector was overigens ook een van de oorzaken van het 
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niet doorgaan van de Montedisonvestiging in Zeeland, zie 
noot 82 van het vorige hoofdstuk van deze studie. 

26. G.Hupkes, De komende 25 jaar: er meet gekozen warden, t.a.p. 
p.11. 

27. Vgl. noot 17, het daar weggelaten gedeelte uit het citaat 
luidt als volgt: De gehanteerde termen warden opgevat met 
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een vaststaande definitie. "Dit is van belang omdat aldus 
in het midden kan blijven welke correcties moeten warden 
aangebracht indien men deze grootheden als een zinvolle maat
staf voor de welvaart zou willen gebruiken. Zulke correcties 
zijn immers op hun plaats voor zover de groei van het natio
naal inkomen mede het gevolg is van bijvoorbeeld een ver
schui ving tussen huishoudelijk werk en loonarbeid van vrou
wen, of van grotere inspanningen om schade aan het milieu te 
voorkomen·. Bet verschil (tussen de beide varianten, j.g.) 
betreft aldus de economische ontwikkeling met een voorbehoud 
t.a.v. de directe betekenis die men daaraan moet toekennen". 
WRR, De komende vijfentwintig jaar, t.a.p. p.13. En verder 
in het zelfde rapport, p. 30/31: Wij zullen "een zekere voor
keur hebben voor de bestaande toestand. Zeker, wij houden 
rekening met duidelijke en bekende tendenties en samenhangen, 
maar in geval van ernstige twijfel kiezen wij voor het voort
duren van bestaande verhoudingen. Deze (twee) beperking(en) 
(tesamen) zijn in eerdere nota's wel eens aangeduid als een 
'verrassingsvrije' opzet; de ervaring leert echter dat deze 
term misverstanden wekt. 
De reden voor deze beperkingen is dat wij niet tot veel an
ders in staat zijn. De eerste (extreme gebeurtenissen met 
verstrekkende gevolgen uitgesloten j.g.) vloeit voort uit 
het continuiteitsbeginsel; de tweede biedt een uitweg van 
twijfel. Men zou in dat geval ook alternatieven kunnen in
voeren, maar als dat op grote schaal gebeurt is het aantal 
combinaties al gauw onoverzichtelijk groot. Daarbij komt 
nog dat het erg moeilijk is om na te gaan of de verschillen
de veranderingen op uiteenlopende gebieden al dan niet strij
dig zijn. Wij kiezen dus voor een breed toekomstbeeld, dat 
op continuiteit berust tegenover een specifieke voorspelling 
op een deelgebied of een onoverzienbaar aantal alternatieven. 
Dit stelt wellicht teleur. Heeft een zo timide toekomstver
kenning zin? Dat zal blijken: ook bij het uitsluiten van he
vige veranderingen kan een dergelijk onderzoek toekomstige 
problemen aan het licht brengen". 



vergelijk de nagestreefde overzichtelijkheid in het tweede 
citaat met de ook in het rapport gesignaleerde ondoorzich
tigheid in het eerste citaat. 

28. IBNVV, commissie MERO, Energie ons een zorg. Amsterdam 1977. 
Leden en adviseurs van de commissie MERO, die aan de tot
standkoming van deze discussienota meewerkten waren: J.de 
Vries, F.de Vries, W.Hoogendijk, J.Goedman, G.Breukelaar, 
Th.Potma, T.Brands, D.Eisma, H.v.Driel, A.de Kool, L.van 
Dril en A.Schravenmade; (p.61). 

29. IBNVV, commissie MERO, Energie ons een zorg, t.a.p. p.4. 
30. Idem, p.33. 
31. Idem, p.29. Vgl. ook Tanzer pp. 96-108: De olie-importeren

de Derde Wereld. Energie, strijd om macht en rijkdom. Am
sterdam 1976. 

32. Vgl. P.Frankel, geciteerd bij M.Tanzer. p.101: "De betrek
kingen tussen de olieconcerns en de verschillende verbrui
kende landen buiten West-Europa (verkeerden in de jaren vijf
tig met betrekking tot de olieprijzen) nog steeds, om zo te 
zeggen, in een vroeg middeleeuws stadium ••• er was in het ge
heel geen concurrentie, beha1ve die tussen een paar gevestig
de grote olieconcerns en deze had (en dat is typisch voor 
het zakenleven) tot gevolg dat er een prijs- en winstniveau 
gehandhaafd werd dat aanzienlijk hoger lag dan elders, zelfs 
als men de aanzienlijke vervoers- en verwerkingskosten, die 
met een betrekkelijk lage omzet gepaard gaan, incalculeert. 
Men zei, niet onterecht, dat hoe armer een land was, hoe ho
ger de prijs die het voor zijn olie betaalde". 

33. Vgl. o.m. Derde Energiekrant uitgegeven door het Landelijk 
Energie komitee en het Brazilie Komitee, voorjaar 1978, p.2: 
"De basistechnieken voor het 'vreedzaam' en militair gebruik 
van atoomenergie verschillen niet wezenlijk. Het 'vreedzaam' 
gebruik van atoomenergie verlaagt voor een land de drempel 
voor het verkrijgen van atoomwapens (door gemakkelijke toe
gankelijkheid tot technische kennis en splijtbaar materiaal). 
Dit geldt speciaal voor de toepassing van uraniumverrijkings
technieken en voor opwerkingsfabrieken. In opwerkingsfabrie
ken wordt uit het afval van de atoomcentrales plutonium ge
haald, dat (er) in de loop van de 'verbranding' gevormd is. 
Plutonium is zeer radioactief,.en heel geschikt voor het ma
ken van een -atoombom. -Uraniumverrijking en plutoniumopw-er
king nemen -een sleutelpositie in op het grensvlak van 'vreed
zaam' en militair gebruik van atoomenergie. De verspreiding 
ervan naar steeds meer landen bevordert daardoor het proces 
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34. 

35. 
36. 

37. 

38. 
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van de verspreiding van atoomwapens (proliferatie). Vgl. 
ook; P.Boskma, Reactor en born: een siamese tweeling; opge
nomen in Wetenschap en Samenleving 1974-8,en Goedman, De 
belangen achter olie en kernenergie, t.a.p. p.38-46. 
IBNVV, commissie MERO, Energie ons een zorg, t.a.p. p.33/34 
Vgl. ook p.23 van dezelfde nota: "In ieder geval zullen be
sparingen en een krachtige ontwikkeling van de alternatieve 
energiebronnen door de regeringen van de rijke industrie
landen, de macht van de olieconcerns en van de olie-expor
terende landen verkleinen. Door de overal in West-Europa 
opduikende protesten tegen het gebruik van kernenergie als 
alternatief, zal voorkomen moeten worden dat een nieuwe 
familie van multinationals, de plaatsen van de olie concerns 
gaat innemen. Voor de werknemers ligt in die machtstrijd 
een belangrijke taak. Willen we ooit een stap verder komen 
op de weg naar de eerlijker verdeling van kennis; ink.omen en 
macht in de wereld dan .zullen we moeten strijden ·voor ener
giebesparingen, een stimulering van de alternatieve energie
bronnen en tegen kernenergie. De industriebond NVV en de 
FNV hebben daar in Nederland al een begin mee gemaakt. 
Ze keerden zich tegen Kalkar, tegen de bouw van nog drie 
kerncentrales, tegen de levering van reactorvaten aan Zuid
Afrika en tegen de uitbreiding van de verrijkingsfabriek in 
Almelo. Het is te hopen dat ook andere werknemersorganisa
ties in West-Europa zeer snel tot het besef zullen komen van 
het belang van deze strijd." 
Idem, p.35. 
Idem, pp. 25-26: De invloed op het kernenergiebeleid. Vgl. 
ook: C.Uitham, B.de Vries en G.Zijlstra, Kernenergie in Ne
derland, Amsterdam-Groningen 1976, in het bijzonder pp.42-46: 
De researchsector. 
De toelichting van de achtergronden van de plannen voor IM
GO' s in het algemeen is voaral gebaseerd op de verklaring 
inzake Instituten voor Maatschappelijk Gericht Onderzoek ·op
gesteld door BWA/VWO. Gepubliceerd in: Wetenschap en Samen
leving 1977-5, pp.4-7. De tekst van deze verklaring is ook 
de basis voar de algemene toelichting bij de projectvoorstel
len die inmiddels bij de Regering zijn ingediend namens de 
Stichting IMGO i.o. 
Vgl. o.m. W&S '76-8: pp. 31-34: Een jaar Rijn-Schelde Insti
tuut; W&S '76-9 pp.6-10: BWA/VWO adviesgroep Veiligheid en 
Gezondheid; W&S '76-9 pp.17-39: Wetenschapswinkels. W&S '77-1 
pp.3-25: Plannen voor Instituten voor Maatschappelijk Gericht 

Onderzoek. 



39. Subsidie-aanvrage Instituten voor Maatschappelijk Gericht 
Onderzoek (IMGO's). Amsterdam juni 1978; vooralsnog gaat 
het om de volgende themagerichte instellingen (p.4): 
"- Stichting Onderzoek Veiligheid en Gezondheid: 
- IMGO Landbouw 
- IMGO Regionale Ontwikkeling i.s.m. Energievoorziening en 

Milieu. 
Verder wordt voorgesteld een onderzoek te doen naar de nood
zaak te komen tot een 

IMGO Geestelijke Gezondheid en Sociale Vraagstukken. 
De in de namen vervatte thema's zijn gekozen omdat ze: 

een breed terrain van de actuele maatschappelijke proble
men beslaan; 
de mogelijkheid geven te profiteren van een relatief gro
te bekendheid met het soort vragen dat zich op elk van de 
terreinen voordoet, en met de mogelijkheden in bepaalde 
gevallen via onderzoek steun te verlenen; 
problemen omvatten waarbij in grote lijnen bekend is wel
ke groeperingen ermee worden geconfronteerd en welke or
ganisaties er zich mee bezig houden; 
voor een deel onderwerpen vormen waarmee groepen vrijwil
ligers zich zo goed en zo kwaad als dat in de vrije tijd 
mogelijk is, op een aan de IMGO-gedachte verwante wijze 
hebben bezig gehouden". 

40. Het onderscheid tussen het wetenschap als aanduiding voor he 
wetenschappelijk bedrijf, vergelijkbaar met b.v. het water
schap, en de wetenschap, als het resultaat van wetenschap
pelijke ac'tiviteiten, is gebaseerd op opmerkingen van Prof. 
S.L.Kwee in deze zin. 

41. Subsidieaanvrage IMGO's, t.a.p. p.25. 
42. Idem, p. 25/26, verwezen wordt naar de volgende instellingen: 

"Ook in de beleidssfeer en in academische onderzoekskringen 
neemt de aandacht voor dit mesoniveau toe. Zo bepleit de Eco
nomische Structuurnota versterking van het meso-beleid, met 
als twee poten het sector-structuurbeleid en het regionaal
beleid. 
Academisch onderzoek vindt o.a. plaats aan de RU-Groningen 
waar de oprichting van een speciale studierichting voor re
gionaal onderzoek in voorbereiding is, afdelingen binnen de 
faculteiten voor economie en planologie aan de GU (prof. Lam
booy)en VU (Prof.Nijkamp) te Amsterdam, in Rotterdam (Prof. 
Klaassen),Tilburg (Prof.Hendriks) en Nijmegen (Lector Wever), 
terwijl ook aan de Technische Hogescholen te Eindhoven en 
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Delft onderzoek op dit terrein verricht wordt. Op milieu
gebied doen m.n. het Milieuk.unde Studiecentrum-Groningen en 
het Instituut voor Milieuvraagstukken-VU regionaal gericht 
onderzoek" • 

43, vanuit de ervaringen opgedaan binnen het RSI is dan ook lan
ge tijd gepleit voor een omgekeerde structuur van de IMGO's: 
primair regionaal georienteerd en secundair thematisch met 
als alternatief eventueel thematische naast regionale IMGO's. 
Voor een uitgebreider verslag van deze ervaringen vergelijke 
men de verschillende tot nu toe verschenen jaarverslagen van 
het RSI ('75 '76 en '77). 

44. Subsidie-aanvrage, t.a.p. p.27.i toegevoegd is het onlangs 
voltooide Rijnmond-onderzoek en de periode is uitgebreid tot 
medio '78. {In de subsidie-aanvrage tot eind 1977). 

45. In de toekomst zal op dit gebied samengewerkt gaan worden 
met de IMGO Landbouw zoals in de subsidieaanvrage voorzien. 

46. Idem, p.27. 
47. Voorbeelden daarvan zijn twee in deze studie meermalen geci

teerde studies: Montedison-rapport en Naar een maatschappe
lijke ecologie, verschenen respectievelijk in 1976 en 1977 
bij het RSI te Middelburg. 

48. Vgl. Goedman, de belangen achter olie en kernenergie, t.a.p. 
pp. 28/29, waarin werd verwezen naar twee geruchtmakende 
publicaties betreffende de plannen voor dit gebied: 
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In de eerste plaats de in september 1968 verschenen studie 
'The Future of Powergeneration', opgesteld door het met Ge
neral Electric verbonden Amerikaanse adviesbureau Tempo. 
Aan deze studie werkten ook mee de KEMA, TNO en de technische 
hogescholen. Hij werd gepubliceerd door een van de concerns 
van het Neratom-complex: De VMF. Het Centraal Aktiekomitee 
Rijnmond de volgende samenvatting: 
'Tussen 1975 en 1985 zal de vraag naar energie in Europa met 
ruwweg 425.000 megawatt toenemen. Brandstof voor elektrische 
centrales zal de goedkope nucleaire brandstof worden. Voor
zien wordt dan ook de ontwikk.eling van een aantal met zee
water gekoelde nucleaire parken. Nederland zal daarin een be
langrijk aandeel hebben, omdat het beschikt over de nodige 
technisch-wetenschappelijke en kapitaalsbronnen, terwijl de 
aanvoer van zeewater voor koeling onbeperkt is. ( ••• ) 
Nederland zou dan niet alleen in eigen energiebehoefte kunnen 
voorzien, hetgeen over de periode 1975/85 een besparing van 
45 milliard gulden zou opleveren; het zou tevens als leveran
cier kunnen fungeren voor de Benelux, een deel van West-



Duitsland en van Noord-Frankrijk'. 
In de tweede plaats het april-nummer 1969 van Petroleum 
Press Service. Onder de kop 'The Golden Delta' liet men wei
nig misverstand bestaan over de plannen van de petro-che
mische industrie am dankbaar gebruik te maken van de door de 
Nederlandse en Belgische staat gecreeerde gunstige productie
voorwaarden als aanvulling op de natuurlijke potentie van 
dit gebied: 
'De voordelen van het gebied zijn onder meer, dat het be
schikt over een uitstekend netwerk van landwegen en een goed
koop netwerk van waterwegen dat diep tot in Europa reikt. 
Bovendien is er grand welke tot industrieterreinen kan war
den ontwikkeld, in overvloed' ( ••• ) waardoor 'in het jaar 
2000 het zwaartepunt van de Europese grondstoffen industrie 
wel een naar deze Gouden Delta verplaatst zou kunnen zijn, 
als tenminste de nog steeds toenemende grootte van de schepen 
voor het bulktransport de waterstaatingenieurs van de lage 
landen niet voor onoplosbare problemen zal stellen'. 

49. IBNVV, Breien met een rooie draad, Amsterdam 1977, aangeno
men op het Congres voorjaar 1978, p.34. 

50. Vgl. oak FNV, Vakbeweging en maatschappij, t.a.p. pp. 95-128: 
Democratie in de productie, i.h.b. p.127:"Gezamenlijk zullen 
de mensen in een onderneming moeten uitmaken hoe zij aan de 
realisering van de maatschappelijke doeleinden kunnen en 
willen bijdragen. Dat betekent ook samenwerking met andere 
ondernemingen. 
Concreet zou dit uiteindelijk de vorm moeten krijgen op het 
niveau van de sector waar afgevaardigden van de mensen uit 
de daartoe behorende ondernemingen afspraken ma.ken over de 
afstemming van het beleid van de verschillende ondernemingen 
en eventueel over gezamenlijk uit te voeren taken. 
Op deze wijze doen de werkers vanuit hun ondernemingen mee 
aan de besluitvorming over de nationale productie" Vgl. m.b.t. 
markt en plan ook de uiteenzettingen van Altvater in de twee
de paragraaf van hoofdstuk Ven de kanttekening van Mandel, 
noot 65 van hoofdstuk VI. 

51. IBNVV, Breien met een rooie draad, t.a.p. p.41. 
52. Idem, p.42. 
53. Tot nu toe laat het functioneren van deze ontwikkelingsmaat

schappij veel te wensen over, reden voor de vakbeweging 
voortdurend haar verdere deelneming ter discussie te stellen. 
Een van de drijvende krachi:en achter dit initiatief is Th. 
Potma. Zijn activiteiten in deze zijn vooral gebaseerd op de 
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inzichten zoals weergegeven in zijn alternatief scenario. 
Alternatief t.o.v. de door de Landelijke Stuurgroep Energie 
Onderzoek (LSEO) geanalyseerde perspectieven ; T.Potma, 
Energiebeleid met minder risico. VMD-publicatie, Amsterdam 
1977. Vgl. ook de studie van De Vries (zie noot 2 van dit 
hoofdstuk) en A.Lovins,Energie strategie: De weg die wij 
niet volgen? VMD-publicatie, Amsterdam 1977. 

54. Op een enigszins vergelijkbare wijze als de in dit hoofd
stuk omschreven IMGO's een dergelijke functie feitelijk 
t.o.v. b.v. TNO en srswo zullen hebben. 

55. Vgl. in verband hiermee vooral de verwijzingen naar massa 
en energie balansen in de derde paragraaf van het vorige 
hoofdstuk van deze studie. 

56. Vgl. noot 50 van dit hoofdstuk. Voor zover tot nu toe aan 
sectorraden wordt gedacht gaat het daarbij vooral om de or
ganisatie van het wetenschappelijk onderzoek, c.q. om een 
instrument van het wetenschapsbeleid. Vgl. o.m. W&S '76-6, 
pp. 3-12 en pp. 12-22: Kommentaar op de Discussienota Sec
torraden. In het democratisch tegen-voorstel bepleiten BWA 
en VWO de instelling van de volgende sectorraden: Arbeids
verhoudingen, Stedelijke problematiek, Voedselvoorziening, 
Milieuproblematiek, Energieproblematiek, Democratiserings
vraagstukken en Consumentenproblematiek. Deze discussienota 
is overigens door BWA en VWO ook met de IMGO-plannen in 
verband gebracht. 
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English summary. 

The Dutch Government's decision in 1968 to give Shell permission 
to set up a chemical plant in the Moerdijk area, set many people 
engaged in the field of town-and-country planning thinking of 
the obstacles in the path of influencing spatial developments 
so as to comply with social needs. The expansion of a small 
industrial area to one four times the size by means of a number 
of legal tricks was completely contrary to the aimes of the 
Second Report on National Planning, that had been 
adopted by Parliament two years earlier with wide approval 
as a policy instrument. 
Kuhn points out in his "Structure of scientific revolutions" 
that, in addition to theoretical expectations, technical 
expectations have also played an important role in scientific 
development. A phenomenon or development contrary to these 
expectations can, in his opinion, be understood as an "anomaly" 
in normal scientific practice. This anomaly, or sequence of 
anomalies is the starting point for a discussion on established 
paradigmas, of the development of a new system of theories and 
methods respectively to explain this phenomenon or development. 
In this sense the "Moerdijk" issue can be understood as an 
anomaly in the practice of town-and-country planning and has, 
in the Netherlands at least, affected the development of 
theories and methods concerning the said planning department in 
the way described by Kuhn and has resulted in two main planning 
trends: 
In the official trend changes were mainly oriented towards 
improving the planning instruments on the one hand, and adapting 
the planning paradigma of the more static "final situation 
planning" to the more dynamic "proces planning" on the other. 
At the same time an "oppositional" trend became apparent which 
sought theoretical explanations for the development observed. 
Planners working in this tradition were offering resistance to 
urban and regional developments which were, in their opinion, 
undesirable. 
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GENERAL: 

PRACTICAL LEVEL: 
oriented towards 
practice (Chapter VII) 

TECHNICAL LEVEL: 
oriented towards 
instruments (Chapter VI) 

EMPIRICAL LEVEL: 
oriented towards 
knowledge (Chapter V) 

LOGICAL/PHILOSOPHICAL L: 
oriented towards axioma-
tic propositions (Ch. IV) 

starting point: "Moerdijk" in the context of 
overdevelopment and unbalanced development in the 
Rhine-Scheldt Delta 

VIA TO 
(Chapter II) (Chapter III) 

public partici-

<1 
practical I> 

democratic 
pation in actions planning 
planning policy policy 

coordination of 

<J 
processes of I> science 

different plan- scientific based 
ning departments research planning 

integration of 

<J 
sociali-

I> 
social eco-

ecological sation nomics and 
problem area ecology 

systems 

<1 
theoretical 

I> 
dialectical 

approach discussion approach 



A systematic comparison of these two trends after ten years 
of development since "Moerdijk" is the main focus of this study. 
Before this can be done, however, short descriptions of both 
developments are needed and the framework within which this 
comparison can take place must be outlined. 

@2!~~E!E!2_!~~~~!2~~~~~~~9!~!~2E!2~!-E!22~~~ 
Four levels can be distinguished in the theory/practice 
relationship: a practical, a technical, an empirical and a logi
cal/philosophical one. This sequence corresponds to the degree 
to which they increase in abstraction. The distinction between 
these different levels allow us to scetch a provisional model 
for the comparison of the two planning trends, especially if the 
cyclical character of the theory/practice relationship is to be 
stressed (see page 562). 
However- at a certain stage the various intellectual disciplines 
developed at the different levels with a relative autonomy. 
The study of logical, empirical and technical possibilities 
of a proposed solution to a practical problem can be understood 
as the aim of philosophical, empirical and technical sciences. 
In the following diagram these sciences are denoted with the 
Greek letters sP, .A and 7:. They do not deal with real obj.ects 
but with specific images and informations about the reality 
denoted in the diagram by the Greek letter o. Social practice 
is itself denoted by the letter W(orld). Between the area 
of reality and of knowledge there are specific relationships. 
The epistemological starting point in this study is the 
precedence which the real object has over knowledge and the 
precedence of the latter over the distinctions between both. 
The oblique line in the diagram between o and W symbolizes 
these distinctions between the two "areas" and the dialectical 
relationships between them. 
As the town-and-country planning problem increases in 
complexity a specific way of thinking aris±ng from the 
development of the discipline becomes inadequate and a new 
approach is developed. 
The dominance relationships within the ekistic complex are in 
fact determined historically and geographically. Within these 
general dominance relationships, a number of inequalities may 
be encountered in the solution of specific problems of detail 
out of the total complex of problems (the diagram as a whole, 
the individualdisciplines and a historical perspective are 
presented the next pages). 
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The diagram as a whole: 

EMPIRICAL REDUCTION 

PRACTICAL REDUCTION 

The different disciplines carry out research into different 

possibilities respectively: 

empirical technical 

EMPIRICAL 

SCIENCES 

564 

TECHNICAL 

SCIENCES 

logical 

PHILOSOPHICAL 

SCIENCES 



The developments of the arts, technology and science in 
relation to town-and-country planning can in this model be 
indicated as follows: 

I: 
TOWN-AND-COUNTRY 
PLANNING 
ARTS 

II: 
TOWN-AND-COUNTRY 
PLANNING 
TECHNOLOGY 

TOWN-AND-COUNTRY 
PLANNING 

I, II and III: 
EKISTIC COMPLEX 
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·T:tiis is especially the case in the field of engineering studies 
consisting as it does of a combination of applied science on the 
one hand and technology on the other. 
In the explanation the various steps in this "ecumenological 
diagram" are taken as methodical stages from an abstract to a 
concrete utopia. The ideas underlying this diagram are explained 
by means of a critique on the theories and methods used in town
~nd-country planning as developed by the National Physical 
Planning Agency ( Rijks Planologische Dienst). In particular 

!the integration of the "ecological problem area" in these 
theories and methods as elabotated by the National Bureau in 
its "Rough Ecological Model" (Globaal Ecologisch Model, GEM) 
is the·inain theme. 

The search for adequate 

town-and-country planning 

theory and policy (Ch.II) 

For the official theory and practice in the National Bureau 
"Moerdijk" was the last drop in the bucket of· frustration filled 
to overflowing during its many years of "impotence". The 
different developments in the fields of planning theory, 
methodology and policy triggered off by "Moerdijk" can in 
general be oentred round four themes and projected on four levels: 
practical level: The question of pUblic participation as a re
action to steadily decreasing public and parliamentary control 
over important developments in the field of town-and-country 
planning. "Moerdijk" was undoubtedly the lowest point in that 
process. 
technical level: The defectiveness of the coordination between 
the various Planning Departments has been proved up to the hilt 
by "Moerdijk" (especially between the Economics and Town-and
coun'try planning Departments) . 
empirical level: Integration of the ecological problem area. 
The lack of such integration was one of the main points of 
criticism by the objectors to the decision of the Government to 
permit the Shell company to set up a chemical plant in the 
Moerdijk area. 
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logical/philosophical level: The question of the planning 
methods in which the Moerdijk case had demonstrated the need 
for a change to the more adaptive process planning based on a 
systems approach. 

Contracictory developments 

in the Rhine-Scheldt Delta 

(Chapter III) 

This study falls within a post-Moerdijk planning trend wnich is 
characterized by its aim of achieving close contact between the 
planners and the activists. Sometimes in the ten years that 
have since passed they have been one and the same, with all the 
complications inherent in that situation. In the early years 
this close relationship brought about a method of working orien
ted towards the placing of specific concrete developments, 
usually industrial, in a broader sectoral and territorial con
text. When it was more recently found that the organisations 
concerned such as trade unions and energy committees also de
manded analyses of se,ctoral and territorial problems, this only 
involved a shift in emphasis. The developments brought about 
by these practical questions since "Moerdijk" can, just as in 
the case of the official trend, be centred round four themes 
and projected on the same four levels: 
practical level: The question of how to offer fast and relevant 
knowledge to organisations in difficulties using participatory 
observation as a working method. 
technical level: The need for sectoral and territorial analyses 
as has become evident since "Moerdijk" in order to obtain in
sight into the territorial consequences of sectoral develop
ments. 
empirical level: The relationship between economics and ecology 
as an expression, at the empirical level, of the contradiction 
between economic and ecological potentialities of the Rhine
Scheldt Delta. 
logical/philosophical level: Lastly, the possibility of using 
a dialectical-materialist approach, based on the assessmen!:c of 
the possibility solving the problems mentioned by means of 
Marx' system of critique of the political economy. 
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A critique of the general 

town-and-country planning 

system (Chapter IV) 

The intention here is to discuss how different levels are dis
tinguished in the Working Process for Physical Planning in the 
Netherlands {Werkproces Ruimtelijke Ordening Nederland, WERON) 
and in the GEM in an attempt to obtain a systematic representa
tion of the real world and how following on this distinction, 
the relationship between those levels is elaborated. Launspach 
made a first attempt in this direction, based on the ideas of 
Castells, who can be regarded as a representative of a specific 
(structuralist) trend in Marxist analyses. A problem with 
Castells is the excessive autonomy he grants to the different 
levels, i.e. those of economics, politics and ideology and thus 
his partial acceptance only of the ideas of Althusser on which 
the idea of the relative autonomy of different "instances" is 
based. The total framework offered by Althusser in his elabo
ration of the materialistic dialectics gives better instruments 
for a further development of Launspach's critique on the WERON 
methodology. However, two supplementary observations are needed 
to fill up some other lacunae in the Althusser model. His ideas 
have to be compared in the first place with those of two other 
Marxists, Plechanow and Jakubowsky, both of whom have dealt 
expl~itly with the problem of the structure of social reality 
and.its relation to social development and natural geographical 
conditions. In order to avoid overemphasis on purely abstract 
models, the subject of the present study must not be lost to 
sight. In particular the observations of Harmsen, a Dutch 
Marxist, on the differences and relationships between nature, 
history and philosophy,provide an opportunity for outlining 
more specifically the various processes at the different levels. 
The question as what Marxism is: science or critique on ideology 
must be dealt with briefly. The conclusion reached in the 
present study is that Marxist Historical Materialism, the 
science of history, constitutes itself through a critique of 
the v.arious fragmented "bourgeois" sciences. 
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The foregoing provides a possibility for developing Launspach's 
critique further and free it from its too structuralist a use 
of Marxist dialectics. It is then apparent that in accordance 
with the definitions of the systems approach the "spatial" sys
tem has to be understood as a subsystem and the others as as
pectsystems. 

Towards social 

economics and 

ecology (Chapter V) 

The attempt in this study is to break through some of the "com
partments" of traditional sciences. The main focus, in this 
part, is directed to the relationship between economics and 
ecology and, somewhat more in the background, to the relation
ship between them and town-and-country planning. The main pro
blem in this field is how the regulating mechanisms of ecology 
and economics can be related and harmonized or how the determi
nation and dominance of the ecological and the economic system 
can be studied empirically. 
The theoretical approach in the GEM to solve this problem can 
be described as "ecologistic", because of the attempt to inter
pret all the phenomena within an ecological framework. There is 
a definite discontinuity in this respect between this "theore
tical" basis and its further elaboration presented as "methodi
cal". Other attempts, i.e. those of Coddington, Hueting, Klaas
sen and Altvater, to solve this problem can be described as 
"economistic".The concepts of the first three above mentioned 
economists tend to in~erpret all phenomena from a neo-classical 
economics viewpoint in order to regulate the ecological pro
blems by the market mechanism. Altvater's concept is based on 
an attempt to extend the divergence-theorem of Pigou by means 
of cybernetic categories so that this theorem could be made ap
plicable to a socialist planned economy as well. His conclusion 
that diseconomies in socialist economic practice are specifi
cally related to certain defects in a central-plan system are 
very important in this context. Although these concepts, taken 
in their order of sequence admit ecological arguments to an in
creasing extent, all four of them take as their starting point 
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the divergence theorem of Pigou and for that reason hold fast 
to the thesis that the price of a commodity should be related 
to its usefulness. 
A concept principally based on three points of view is the "In
tegrated Environment Model" (Geintegreerd Milieu Model) of Nij
kamp and Opschoor. Their criticism on the "anthropocentric" 
approach inherent to the four previous concepts leads them to 
include in their model not only an approach from the stand
point of economics and ecology but also from that of ekistics 
(planologie)to the environmental problems. They base their mo
del, as Altvater does, on a systems approach which is, contrary 
to his concept, characterized by a lack of attempts on a theore
tical level to elaborate the relationship between the three se
parate systems. Their approach in this respect falls far behind 
that of Altvater. However, their intention to integrate three 
disciplines is valuable because of the different and complemen
tary orientation of these three disciplines towards exchange 
value,nature as such, and use value. 
These are so to say the carriers of the contradictions inherent 
in the environme.ntal problem area. 
A less formal insight into the differences and relations be
tween nature as such, use value and exchange value is needed 
to open up perspectives that will break through the division of 
science and politics into "compartments", which is in fact the 
aim of Nijkamp and Opschoor too. 
The original insights of Marx are very interesting 1n this res
pect. The non-identity of the labour process and metabolic pro
cess between nature and society under the dominance of the ~
change relation assumed as "natural", is the main cause of the 
development of environmental problems and the confusion between 
the three disciplines concerned. 
With these tools an attempt can be made at further elaboration 
of the critique on GEM, especially as regards the "methodologi
cal" part. The conclusion can be that three models given in GEM 
represent three stages in the relationship between society and 
nature: the "ecologistic" model represents a prehistorical 
stage, the properly so called rough ecological model represents 
a precapitalist stage and the model in which two distinct re
gulation mechanisms are to be recognised: a natural one and a 
social one, mainly represents a stage of petty commodity pro
duction and, with many restrictions, eventually a capitalist 
stage of the relationship between nature and society. 
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From town-and-country 

planning to 

ekistics (Chapter VI) 

In the twenties the field of "architecture on a large scale", 
town design ( stede~bouw l was extended and the name of the 
discipline was changed to town-and-country planning (stedebouw). 
In the Netherlands, De Casseres proposedurbanistics(urbanistiek) 
as a name for this changing discipline. At the same time he pro
posed changing the basis of the discipline from an artistic to 
a scientific (sociological) one. Some years later the Greek 
architect Doxiades was also in search of new names for this 
emerging discipline in which, in his opinion, there should be 
room for artistic, technical and scientific options. The result 
of that search is the concept of ekistics, the science of human 
settlements. His concept is more attractive than that of De 
Casseres because of his less extreme rejection of artistic con
siderations in relation to town-and-country planning, on the 
one hand, and the multidimensional relationship to different 
disciplines on the other. Doxiades is of the opinion that phy
sical planners starting as inspired technicians must become 
scientists whereas De Casseres believed that physical planners 
even when starting as artists must become scientists. The con
cept of Doxiades, attractive though it is as a starting point, 
is rather weak in theoretical respects. His concept of ekistics 
is in fact nothing more or less than a highly elaborated clas
sification system of all the aspects and elements relevant to a 
science of human settlements. De Casseres' proposals were main
ly directed against the much less scientific approach to town
and-country planning in the twenties at the Department of 
Architecture of the University of Technology in Delft. 
More recent views of the Design section in the field of town
and-country planning of this Department, according to which the 
environment is devided into social, artificial and natural en
vironments, allow one to devide the development from. town-and
country planning to ekistics, as suggested by Doxiades, in 
three stages: 
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1. subject: artificial environment 

2. subject: artificial and 
natural environment 

3. subject: artificial and 
natural and 
social environment 

town design 

town-and-country 
planning 

ekistics 

In both concepts that of Doxiades and that of Delft, the con
tinuity of the discipline concerned is particularly underlined. 
Other workers in the planning field, such as Lapple and Van 
Hoogstraten, feel obliged to emphasise the discontinuity, im
plicitly proving Bernal's statement that a technical tradition 
results only in more and more perfection and that only scienti
fic research can bring about revolutionary changes. Their 
attempt, in line with the historical-materialist tradition, to 
formulate the relationship between the spatial structure and 
development of capitalist society and the laws of the accumula-
tion of capital must indeed be understood as a forward on 
a theoretical level compared with the two other attempts. 
Nevertheless, it is necessary to criticize their explanation in 
some respects. True their starting point is the natural 
social, i.e. the ecological and economic determination the 
spatial developments, but the elaboration of the ecological de-
termination is rather weak compared with that of the economic 
one. After making good these lacunae by incorporati~g the re
sults of the RSI study: "Towards a social ecology", t~he attempt 
can be made to place and specify the "spatial system" and the 
"steering system" of the WERON model more precisely. Both sys
tems, together with three "aspect systems" constitute the 
ekistic complex which itself composes a sectoral and .=.;;..=.;;.;;;::;.;::.::.. 

rial part into which all three aspects are integrated. 
ecological, socio-cultural and economic aspects constitute three 
types of facet planning. Spatial, or town-and-country planning 
can be fitted into this framework either as ecological facet 
planning or as integral territorial planning, or along with a 
more recent term as integral urban and regional planning. The 
main aim is still to raise the quality of the material environ
ment to meet socio-cultural needs, without neglecting the 
ecological and economic determinations of the "spatial" de
velopments. 
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Future perspectives 

in practice 

(Chapter VII) 

In the sixties the delta of the Rhine, Meuse and Scheldt was 
called the "Golden Delta" because of the extra-ordinary growth 
of industrial activities in this area after the Second World 
War. These developments resulted in the formation of a petro
chemical industrial complex with many interrelations between 
the industries in the area and the growing tertiary sector. 
Plans were developed by the petrochemical industry itself for 
future growth in the area. The nuclear-energy industry did 
likewise planning nuclear power plants with a capacity of 25 GW 
there. The current. recession has more or less pushed these per
spectives into the background.Some recent statements,however, 
by senior officials of the Netherlands Ministry of Economic 
Affairs, have made it very clear that the future development of 
this area will remain closely related to the future develop
ments in the energy-sector. It is not possible in this theore
tically oriented study to provide a final solution to the 
problems involved in such developm~nts. Nevertheless some posi
tions can be outlined and related to each other so ~s to 
sketch out a number of future perspectives, including the role 
of various participants, such as industry, the state, trade 
unions and some scientific workers. 
Miedema, Director general for Prices and Regional Development 
in the Ministry of Economic Affairs, in a paper presented at a 
symposium on the future of the Rhine-Scheldt Delta, in November 
1977, said that the establishment of nuclear power plants in 
this area would continue in spite of the resistence of the 
population. A general answer to this question has not been 
given yet. A report, however, of the Scientific Council for 
Government Policy (Wetenschappelijke Raad voor het Regerings
beleid): "The coming twenty-five years", ("De komende vijfen
twintig jaar") projects two alternatives. In alternative B a 
further extension of nuclear energy capacity is not provided 
for, but in alternative A it is because of the much higher 
energy .needs owing to greater economic growth and use of pri-
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vate cars for transportation than is provided for'ih alterna
tive B. Miedema's forecast corresponds to alternative A of this 
report. 
The trade union of the workers in the industry, IB-NVV, is 
another important participant in this discussion. In a Discus
sion Report, published by this union in 1977 the increase of 
nuclear energy capacity is considered to be undesirable at the 
present time. This union and the Federation of the Dutch Trade 
Unions (FNV) have in the recent past taken a firm stand on this 
question. A number of scientists, including some who work in the 
Rhine-Scheldt Institute, have acted as advisors to these unions 
in these questions. Miedema advocates close coo~eration between 
industry in the Delta area and the Universities of Technology 
and other Research Institutes. Generally speaking, industry can 
already profit from such facilities, whereas neither the trade 
unions nor other popular organisatioµs, such as energy commit
tees, have much opportunity to call on the resources of re
search institutes. The proposal of the Dutch Union of Scienti
fic Workers (BWA) and the Dutch Union of Scientific Researchers 
(VWO) to establish Institutes for Social Oriented Research 
(IMGO's) is very important in this respect. Especially so in the 
case of the Rhine-Scheldt Delta where they have suggested that 
one of the institutes should do research in the field of re
gional development in relation to the question of energy supply 
and the quality of the environment, in close cooperation with 
the RSI. 
One of the first things that has to be done is to make detailed 
studies of the rather general conclusions of the Energy Report 
of the trade union (IB-NVV). Possible subjects can be the de
mand for mass and energy balances within the industry, the need 
for a company or cooperation for energy and labour conservation, 
and the establishment of a multinational trade union in the 
field of energy supply. The trade unions can become bearers of 
democracy which is at present scarcely to be found in the sec
toral departments of society. Territorial developments in the 
Rhine-Scheldt Delta are to so great an extent determined by de
velopments in the international sector that such initiatives 
will also serve to democratic iIQPulses within this area. 
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Voor kritiek in literatuur en kunst bestaan twee kriteria, het politie
ke en het artistieke. H 
De politiek kan niet warden gelijkgesteld met de kunst, evenmin als 
een algemene wereldbeschauwing kan warden gelijkgesteld met 
een metode van artistiek scheppend vermogen en kunstkritiek. We 
ontkennen niet alleen dat er een abstrakt en absoluut anveran
derbaar politiek kriterium is, maar oak dat er een abstrakt en abso
luut onveranderbaar artistiek kriterium zou bestaan; elke klasse in 
elke klassemaatschappij legt haar eigen politieke en artistieke krite
ria aan. Voor elke klasse in alle klassemaatschappijen echter krijgt 
onveranderlijk het politieke kriterium de eerste plaats en het artis
tieke kriterium de tweede plaats. (-) 
Wat wij eisen is de eenheid van politiek en kunst, de eenheid van 
inhoud en vorm, de eenheid van revolutionaire politieke inhoud en 
de hoogst mogelijke vervolmaking van de artistieke varmgeving. 
Kunstwerken die artistieke kwaliteit missen hebben geen kracht, 
hoe progressief ze in politiek opzieht ook mogen zijn. We moeten 
ons daarom zowel keren tegen kunstwerken met een verkeerde 
politieke inhoud als tegen de neiging om te werken in de stijl van 
'affiches en slagzinnen', die politiek gezien juist is maar artistieke 
kracht mist. 
Op het gebied van literatuur en kunst moeten wij een strijd op twee 
fronten voeren. 
Mao Tse Toeng: uit de toespraken op het kongres van Jenan over 
literatuur en kunst, mei 1942. 



Toelichting bij het dialectisch kwadrant. 

Introductie 

Het dialectisch kwadrant op de omslag van dit boek is een uit

werking van een door Otto Hamer en Birgitte Janssen ontwikkel

de beeldende systematiek en dient als beeldend kunstwerk te war

den beschouwd. 

Deze toelichting omvat de expositie van deze beeldende systema

tiek welke in een politiek-maatschappelijke context wardt ge

plaatst en daarnaar mede beoordeeld dient te warden: 

- het citaat van Mao Tse Toeng geeft de politiek-maatschappe

lijke context aan; 

- in een tweede tekstgedeelte - aangevuld met verduidelijkende 

zwart/wit tekeningen - wordt inzicht gegeven in de beeldende 

systematiek, waarmee deze voor anderen controleerbaar wordt 

en behandelbaar; 

- een derde tekstgedeelte geeft een nadere uitwerking ( in 

plaats en tijd: n.1. Nederland in 1977) van de meer algemene 

politieke context en is in feite een programma voor de beel-

. dende kunst voor de komende jaren. 

De bier weergegeven tekst is ontleend aan een publicatie in het 

mededelingen-blad van het centraal museum te Utrecht, november, 

1977. 

Door de schrijver is het omslag-ontwerp gekozen op grond van 

een onderkende verwantschap naar vorm en inhoud tussen zijn 

werk en bet werk van BROTT. 

Middelburg, juli 1978. 
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van hetzelfde patroon van horizontalen, vertikalen 
en diagonalen als waarmee het grote vierkante vlak 
wasbedekt. 

De in bovenstaande 4 punten beschreven handelin
gen zijn uitgewerkt op enkele grote zwart/wit teke
ningen in deze publikatie. Uit deze tekeningen zal 
ook blijken dat het kleine vierkante vlak het materiaal 
levert voor onze verdere handelingen. 

5. het kleine vierkante vlak is verdeeld in een raster 
van vierkantjes door de getrokken horizontalen en 
vertikalen en diagonalen. Hoewel ieder klein vier
kantje door de eveneens getrokken diagonalen is 
verdeeld in vier driehoekjes, is toch het kleine vier
kantje het kleinste element van de totale struktuur. 
Straks zullen wij zien dat het deze driehoekjes zijn 
die de verschillende handelingen mogelijk maken. 
Het zijn zeer verschillende mogelijkt'leden die zij bie
den: het is echter voor het kleine vierkantje typerend 
dat het een dialektiese eenheid is van vier deeltjes, 
die ieder een aantal verschillende eigenschappen in 
zich dragen. 

IV. 

Het patroon dat in paragraaf Ill werd ontworpen is 
het patroon dat de mogelijkheden voor handelingen 
bepaalt en in zekere zin richting geeft. Het moet 
echter niet worden gezien als een vooraf gegeven 
gegeven dat stil-aan aanwezig is: het wordt mede 
ontwikkeld door een reeks van handelingen. leder 
resultaat dat wij straks zullen realiseren door het toe
passen van de metode zal echter op dit patroon pas
sen: het is te vergelijken met een kadaster dat overi
gens alle bewegingen en manipulaties toelaat. 

Het gaat er nu om de enkelvoudige handeling te be
schrijven, die - wanneer ze in reeksen wordt uitge
voerd de verovering van het grote vierkante vlak in
houdt door het kleine vierkante vlak. 



een vierde kleur. Hiermee kan dan een andersoor
tige handeling warden gevisualiseerd en daarmee in 
praktijk gebracht. Maar dan dient deze anderssoor
tige handeling ook in het afsprakenpakket te warden 
opgenomen. 
Wil men daartoe niet overgaan dan kan men de 
extra mogelijkheden die men met deze vierde kleur 
krijgt benutten om een specifiek aspekt van eenzelf
de handeling te visualiseren. 
In dat geval zal het bet:lld - het beeldende kunstwerk 
· belangrijke veranderingen kunnen ondergaan, ter
wijl de systematiek als zodanig niet op een andere 
wijze is toegepast. 

De metode wordt hier toegepast op het platte vlak 
metals beeldende middelen: lijn, vlak en kleur. Naast 
zwart en wit worden de kleuren rood, geel en blauw 
gebruikt. 
De metode kan ook worden toegepast binnen ruimte
lijke kaders (drie-dimensionaal). Het wordt dan mo
gelijk - maar ook noodzakelijk - systematies gebruik 
van diverse materialen in de metode in te voeren. 
Nog steeds kan men dan spreken van kwantitatieve 
veranderingen: weliswaar verandert de uiterlijke ver
schijningsvorm van het resultaat volledig, de metode 
- de systematiek - blijft onaangetast. 
Het is de metode die wordt geeksposeerd: die is 
essentieel. 
De uiterlijke verschijningsvorm van de objekten kan 
zeer verschillend zijn. Waarbij grote kompleksieteit 
niet zozeer gegeven is alswel dat deze tot de moge
lijkheden behoort. 

Kwalitatieve veranderingen met betrekking tot de 
metode kunnen optreden in de konfrontatie met 
andere beeldende systemen of metoden. 
In feite zal de hier geeksposeerde metode pas dan 
zijn wezenlijke kwaliteiten tonen: namelijk de mate 
waarin de metode eigenaardig is. 
Men kan dan denken aan toepassingen van de me
tode in het kader van architektuur of als architek
tuur. Maar ook binnen dergelijke kaders vindt kon
frontatie plaats binnen de praktijk van het hanteren 
van beeldende middelen. 



Kwalitatieve veranderingen • een kwalitatieve om
slag in feite - zijn onontkoombaar (gewenst en 
noodzakelijk) - en dan is een en ander pas werkelijk 
toetsbaar - in maatschappelijke (dus politieke) pro
cessen. 
De methode kan zijn bruikbaarheid pas in praktiese 
toepassingen bewijzen. 
In deze zin betreft het hier nog loutere theorie en de 
ekspositie daarvan. Toetsing van deze theorie aan 
een- of aan de maatschappelijke praktijk is binnen 
het kader van deze publikatie niet mogelijk. 

Ill. 

In de hier gepresenteerde vorm wordt de metode als 
volgt uitgewerkt: 

1. het grote vierkante vlak (hier hat blad) wordt 
horizontaal en vertikaal verdeeld in 14 kleine vierkan
ten. Dit zodanig dat een buitenste rand ontstaat van 
halve kleine vierkanten. Dit is van belang opdat het 
midden van het grote vierkante vlak tegelijk het mid
den van het middelste kleine vierkantje moet zijn. 

2. met gebruikmaking van dezelfde verdeling die 
werd gebruikt voor het konstrueren van het patroon 
van kleine vierkanten, worden nu de diagonalen ge
trokken over het gehele vierkante vlak. 

3. . maakt men nu snedes over de twee diagonalen 
welke van de vier hoekpunten uit van het grote vier
kante vlak naar het midden ervan toelopen, dan 
wordt dit vlak verdeeld in vier gelijkbenige driehoe
ken, waarvan de basissen de vier buitenste begren
zingen van het grote vierkante vlak zijn en de toppen 
in het centrum ervan samen komen. 

4. nu kan men de toppen van deze driehoeken op
tillen en zodanig vouwen dat deze de eigen basis 
raken. 
Deze handeling heeft tot gevolg dat er in het midden 
van het grote vierkante vlak een klein vierkant vlak 
ontstaat. Dit kleine vierkante vlak wordt voorzien 



DE BEELDENDE SYSTEMATIEK 

I. Programma 

1. om het gebruik van lijn - vlak - vorm - kleur en 
materiaal uit de sfeer van willekeurig (emotioneel-) 
gebruik te halen en, in tegenstelling daarmee, tot 
een onwillekeurig (verstandelijk-l gebruik van deze 
beeldende middelen te komen is een vast omschre
ven reeks van bepalingen en handelingen tot pro
gramma gemaakt. 

2. het middels een vast programrna ontwikkelen 
van een metode vo!gens welk een schier oneindig 
aantal mogelijkheden ontstaan in het gebruik van lijn 

vlak - vorm - kleur en materiaal binnen dit program
ma. 

3. het tot de mogelijkheden doen behoren dat in 
een reeks van beeldende kunstwerken ieder afzon
derlijk werk terug gevoerd kan warden naar de 
meest eenvoudige uitgangspositie hoe gekompli
ceerd de uitwerkingen ook zijn. Dit door: 
- het hanteren van een systematiek; 

strikte gehoorzaamheid aan de binnen deze 
systematiek gestelde regels en 

- het konsekwent in het bee!d opnemen van alle 
gegevens en informatie die bij de totstandkoming 
van het beeld een rol spelen. 

II. Toelichting I relativering 

Uiteraard zijn andere systematieken en metoden te 
ontwikkelen of kan de hier geeksposeerde metode 
gevarieerd, dan wel gewijzigd worden. 
Dit kan door het invoeren van andere dan de hier ge
hanteerde bepalingen en/of door het invoeren van 
andere handelingen. Zo kunnen kwantitatieve wijzi
gingen warden ingevoerd tot het moment dat deze 
een kwalitatieve omslag in· of van het systeem tot 
gevolg hebben. 
Deze kwantitatieve wijzigingen kunnen een eenvou
dig karakter hebben, bijvoorbeeld het invoeren van 





1. hoewel het grote vierkante vlak en het kleine vier
kante vlak bepaald worden door dezelfde kadastrale 
indeling, zijn zij toch zeer verschillend van karakter. 
Orn dit verschil visueel te verwerkelijken geven wij 
het kleine vierkante vlak een kleur: dit wordt bijvoor
beeld blauw. 

2. het blauwe kleine vierkante vlak zal nu het grote 
vierkante vlak kunnen eksploreren. Het is daarbij niet 
te voorkomen dat beide vlakken daarmee zowel 
kwantitatief als kwalitatief een verandering onder
gaan. 
In de uitgangspositie (bijvoorbeeld: blauw klein vier
kant vlak op wit groot vierkant vlak) is de kadastrale 
indeling gegeven doch wordt slechts aangegeven 
voor zover dit noodzakelijk is: namelijk voor zover zij 
door aangegeven te zijn handelingen mogelijk 
maakt. 

3. het materiaal waarmee het blauwe kleine vier
kant het witte grote vierkant verovert is gegeven in 
de vier driehoekjes binnen elk vierkantje dat het ele· 
ment is waaruit de kadastrale indeling is opge
bouwd. 
Deze kleine driehoekjes geven wij de eigenschap dat 
zij kunnen worden omgeklapt ·en wel langs hun 
basis, langs de twee benen en over de hoeken. 
Wordt een. driehoekje omgeklapt dan verandert het 
van kleur: is het kleine vierkante vlak blauw en klap
pen wij Mn van de driehoekjes om dan wordt dit bij
voorbeeld geel. Het geeft daarbij zijn oorspronke
lijke plaats vrij aan het grote vierkante vlak: wanneer 
dit wit is wordt dus de oorspronkelijke plaats van het 
driehoekje wit. 

4. Het is niet zo dat nu in het wilde weg kan wor
den begonnen met het omklappen van driehoekjes. 
Dit zou leiden tot anarchie en na enkele stadia zou· 
den uitgangspunt en doel volstrekt verloren raken in 
een chaos van ingrepen. 
De driehoekjes die in aanmerking komen om te wor
den omgeklapt moeten daarvoor zijn vrijgegeven en 
liggen in een gebied dat daarvoor is vrijgemaakt. 
Het aangeven van het g&bied (namelijk de kleine 



vierkantjes) waarin de driehoekjes mogen worden 
omgeklapt geschiedt middels het aanbrengeri van 
de horizontalen, de vertikalen en de diagonalen van 
het kadastrale patroon. 
Wij werken - met het centrum van het kleine vier
kante vlak als laatste te ontsluiten gebied - vanuit de 
buitenste rijen en kolommen van kleine vierkantjes 
stelselmatig naar binnen. 

v. 

In de tekening hieronder is het kleurvlak door de ho
rizontalen B - 8 en 87 - 87 en de vertikalen A - A en 
A7 - A7 weergegeven. Deze zijn hiermee gegeven. 
Door het trekken van de diagonalen C - C en A 1 - B 1 
ontstaan rechtsonder in het vierkant (het blauwe 
vlak) twee kleine driehoekjes welke samen de helft 
vormen van een klein vierkantje (beschreven in Ill, 
punt 5). 
Aangezien door de gegeven lijnen alleen deze twee 
kleine driehoekjes worden gerealiseerd uit het po
tentieel aanwezige kadastrale patroon, worden 
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"WIJ MOETEN DE BEELDENDE KUNST 
WIJ MOETEN HAAR ORGANISEREN" 

BROTT is een samenwerkingsvorm van twee beel
dende kunstenaars die - in datgene dat zij onder dit 
handelsmerk produceren - hun kennis en inventivi· 
teit gebundeld hebben teneinde enerzijds onderzoek 
te doen naar systematiese toepassingen van de 
beeldende middelen en anderzijds de resultaten van 
dat onderzoek te gebruiken in een maatschappelijke 
kontekst. 

Beeldende systematieken zoals hier worden bedoeld 
kunnen uitsluitend worden ontwikkeld wanneer de 
beeldende middelen volstrekt objektief worden op
gevat en toegepast. • 
Dit wil zeggen dat deze beeldende middelen op geen 
enkel moment illusoir of suggestief gehanteerd wor
den: een lijn is een lijn en bedoelt niet anders te zijn 



alleen deze vrijgemaakt om te worden omgeklapt. 
Waar men de driehoekjes ook naar toe omklapt: uit 
de aangegeven lijnen is altijd te zien welke driehoek
jes als uitgangspunt hebben gediend. 

Uit de tekening hiernaast blijkt dat om vier van de 
kleine vierkantjes len daarmee hun 4 x 4 = 16 drie
hoekjes) vrij te maken voor omklappen het aangeven 
van veel meer horizontalen, vertikalen en diagonalen 
nodig is. Ook hier geldt dat uit de getrokken horizon
talen, vertikalen en diagonalen altijd blijft op te 
maken uit welke sektor de driehoekjes in omgeklap
te vorrn afkomstig waren. 
Hoe gekornpliceerd het uiteindelijke beeld ook kan 
worden, het resultaat van reeksen van handelingen is 
altijd weer terug te voeren tot de meest eenvoudige 
uitgangspositie. 
Alle gegevens die daarvoo~ nodig zijn blijven in het 
beeld aanwezig. 

NIET LANGER AANBIDDEN, 

dan die lijn. Wanneer deze lijn recht is dan is hij niets 
rneer of minder dan de kortste verbinding tussen 
twee punten: dat is wat hij is en iedere andere in
houd die men er aan wil geven is niet ter zake; een 
hersenspinsel. Hetzelfde geldt voor vorm, kleur of 
vlak. Het beeldend middel is konkreet aanwezig. In 
die zin hebben wij te maken met een figuratieve 
beeldende kunst: de enige zinnige inhoud die aan 
het woord figuratief is te geven. 
Het streven naar systematisering en objektivering 
komt voort uit een materialistiese opvatting als alge
mene wereldbeschouwing en dient een politiek doel: 
de bevordering van de vestiging van een socialistie
se maatschappij. 
In termen van beeldende kunst: het resultaat is een 
konkreet-konstruktieve beeldende kunst die zich be-





wust plaatst in de traditie van deze kunst welke on
losmakelijk is verbonden met de bolsjewistiese revo
lutie in Ausland en met progressieve bewegingen 
elders in Europa. 

De beeldende kunst(enaarl die de vormen hanteert 
die in deze konstruktivistiese traditie zijn ontwikkeld 
- er zijn vormproblematiek aan ontleent -, cd zegt 
op een andere wijze bij deze traditie aan te sluiten, 
doch die nalaat er tegelijkertijd het politieke perspek
tief aan te verbinden en in de praktijk te brengen, 
buit een roemvolle traditie uit, doch zal de beeldende 
kunst, de toepassingen ervan in de samenleving en 
daarmee de samenleving als geheel geen enkele stap 
verder brengen. 
De betreffende beeldende kunstenaar rest niets dan 
het nastreven van een loze estetiek. Waarmee hij de 
materialistiese uitgangspunien · de verworvenheden 
- van de ko!)kreet-konstruktivistiese kunst als water 
uit zijn handen ziet lopen: loze estetiek zijnde zal zijn 
produkt zich heropladen met de obskure en onkon
troleerbare betekenissen en tendensen van weleer. 

Materialisme en konkrete kunst zijn strikt met elkaar 
verbonden waar zij opbouw van objektieve kennis 
van de realiteit tot doel hebben en die kennis plaat
sen in het perspektief van een socialistiese maat
schappij. 
In het veelstromenland van de beeldende kunst stelt 
zich hier objektief gebruik tegenover alle mogelijke 
en onmogelijke vormen van subjektieve weergave. 
Ten aanzien van de studie van de beeldende midde
len en hun objektief gebruik kan gesproken worden 
van een wetenschappelijk realisme. 

De scheiding der geesten dient zich langs de hier' ge
schetste breuklijn te voltrekken en bevorderd te 
worden. Daarom: 

1. meer dan ooit is het noodzakelijk socialistiese 
toepassingen van de beeldende kunst in de samen
leving te ontwikkelen en voorzover deze bestaan -
verdere ontwikkeling ervan vanuit de beroepsprak
tijk van de beeldende kunstenaar te stimuleren. 



2. beeldende kunst zal veel minder het resultaat 
moeten zijn van de individuele wil en veel meer het 
resultaat van de gemeenschappelijke wil. 

3. de eisen die daarmee aan de beeldende kunste
naar gesteld worden - aan zijn vakmanschap en aan 
zijn mogelijkheden dit in sociale processen te realise
ren - zullen veel hoger komen te liggen. 

4. a. aktualisering van de beroepsopleiding van de 
beeldende kunstenaar; 

b. het formuleren van kwaliteitskriteria; 
en 
c. de ontwikkeling van procedures en werk

metoden; 
moeten effektief ter hand worden genomen. 

5. de "klassieke arbeidsverhoudingen" zoals die 
nog altijd gebruikelijk zijn in de beeldende kunst 
frustreren de ontwikkeling in progressieve richting 
van de beeldende kunst. 
Beeldende kunstenaars moeten er voor strijden het 
peil van de loonarbeid te bereiken, welke in de kapi
talistiese maatschappij de gebruikelijke vorm van be
taling is voor maatschappelijk verrichte•arbeid. 

6. de beeldende kunst heeft zich ontwikkeld tot 
een beroep dat zich nu verder ontwikkelt met de 
ontwikkelingen zoals die in de maatschappij plaats 
vinden (de ontwikkeling van de produktiemetoden 
en de daar aan gekoppelde produktieverhoudingen). 
Zonder een professionele beroepspraktijk zal de 
beeldende kunstenaar niet het kontakt met deze 
maatschappelijke ontwikkelingen in stand kunnen 
houden en zal hij in kennis en ervaring achterop 
raken. 
Na verloop van tijd zal het hem niet meer mogelijk 
zijn zijn kennis en ervaring te verkopen voor in
komen. 
Zolang de overheid geen redelijke kondities schept 
met betrekking tot volwaardige arbeidsverhoudin
gen voor beeldende kunstenaars en een arbeids
markt voor hen tot stand brengt, zullen deze daar 
zelf voor moeten vechten. 



7. niet een samenleving zal bereid zijn te betalen 
voor een produkt of een dienst welke niet van reeele 
waarde is voor die samenleving. 
Daarom moet de beeldende kunstenaar studie ma
ken van de problemen van het volk en moet hij zoe
ken naar metoden waarmee hij deze problemen kan 
oplossen voorzover zijn beroep hem daarvoor de 
mogelijkheden geeft. 
Het is alleen deze studie die de beeldende kunst een 
reeele achtergrond kan geven. 

8. cte eisen die gesteld worden met betrekking tot 
de oplossing van maatschappelijke problemen lop 
maatschappelijke wijze geformuleerdl zullen bepa
lend moeten zijn voor de ontwikkeling van een beel
dende kunst die is gericht op een maatschappelijke 
kontekst. 

9. als voorbeeld: 
de ontwikkelingen in de sektor van de bouw - zoals 
systematies gebruik van geprefabriceerde elemen
ten - maken het voor de beeldende kunstenaar 
noodzakelijk zijn gebruik van de beeldende middelen 
als lijn, vlak, vorm, kleur, matriaal, etc. eveneens te 
systematiseren. 

10. het is in deze systematisering dat de resultaten 
van de arbeid van de beeldende kunstenaar bereik
baar wordt voor anderen. 
Bereikbaar en be"invloedbaar. Dit is een metode om 
het werk van de beeldende kunstenaar te demokra
tiseren. 

11. karakteristiek voor systematiese werkmetoden 
lgebaseerd op rationaliteit) is dat zij door anderen op 
rationele wijze kunnen worden belnvloed. 
Wanneer ook anderen (dan de kunstenaar) de ont
wikkelde en toegepaste systematieken kunnen ma
nipuleren, dan wordt een van de belangrijkste pro
blemen waarvoor het streven naar een demokratie
se beeldende kunst ons stelt - opgelost. 
Dan ook zal de input van buiten de systematiek 
(zoals ook de systematiek zelf) op kwaliteit toetsbaar 



zijn (de voortdurende toetsing van de theorie aan de 
praktijk en van de praktijk aan de theorie). 

12. het ontwikkelen van systematieken in de beel
dende kunst vooronderstelt kennis omtrent de 
meest elementaire beeldende middelen zoals lijn 
vlak - vorm - kleur • materiaal, etc. en hun onderlinge 
relaties. 
Het doel is dan niet de afbeelding (of interpretatiel 
van de realiteit, doch kennis omtrent de realiteit en 
daarmee het groeiende vermogen de realiteit te be
heersen waarmee de mogelijkheden zijn geschapen 
de realiteit te veranderen. In deze zin moet de beel
dende kunst zijn essentiele bijdrage leveren in de 
strijd van de mens om te geraken "uit het rijk van de 
angst in het rijk van de vrijheid". 

13. wanneer de beeldende middelen - die de beel
dende kunstenaar ten dienste staan - worden toege
past vanuit hun objektieve mogelijkheden, dan kan 
de beeldende kunstenaar voorgoed afscheid nemen 
van niet geobjektiveerde gevoelens en fiksaties als 
angst, melancholia, machteloosheid, nostalgia en 
mystiek, welke in hun uiterste konsekwenties altijd 
vormen van kunst opleveren die niet adekwaat zijn, 
verantwoordelijkheid afwijzen, ontoerekenbaar en 
ontwrichtend zijn en daarmee reaktionair. 

BR OTT BIRGITTE JANSSEN 
OTTO HAMER 

Utrecht, oktober /november 1977 
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1. Ten gevolge van contradicties binnen de sarrenleving zijn 

tegenstraningen binnen de wetenschap n:ogelijk. Deze tegen

stromingen zijn noodzakelijke:rwijs gering, maar kunnen wel 

leiden tot contradicties binnen de wetenschappelijke wereld. 

Deze contradicties kunnen soms een aanzet geven tot poli

tieke bewustwonling. 

Naa:r> aanleiding van de Inleiding, waarbij deze stelling als ope
ningsaitaat is opgenomen; pp. 13-21 van dit proefsahrift. 
Het betreft hier een door Koopmans tereaht voorgestelde toepoe
ging aan de eerste aongresstelling van het BWA-aongres in 1973, 
die ale volgt Zuidde: 
De wetensahap kan ziah alleen duurzaam ontwikkelen in riahtingen 
die worden toegelaten door de logiaa van het kapitaal. (R.Koop
mans, Tegenspraak brengt ons verder. Amsterdam 1974, p. 136) 

2. Wanneer mm de wetenschappen onderverdeelt in filosofische, 

enpirische en technische wetenschappen, vorman de eerste en 

de laatste categorie geen wetenschappen in eigenlijke zin. 

De term ntechnische wetenschap" is derhalve misleidend en 

kan beter ve.rvangen worden door "technologie", zoals 

- getuige de aanduiding van de Technische Hogeschool in het 

Engels rret "University of Technology" - in engelstalige ge

bieden gebruikelijk is. 

Naar aanleiding van Hoofdetuk I, paragraaf 3: Ve!'IJ)etensahappelij
king als dialeatisah proaes; pp. 35-42 van dit proefsahrift. 



3. De overgang in de ruimt.elijke planning va:n de neer no:r:na.

tieve eind-toestand-planning naar de maer adaptieve proces

plannlng getuigt van een neer realistische schatting van de 

ffi:::gelijkheden om ruimt.elijke ontwikkelingen door middel van 

ruimt.elijke planning te sturen. Deze wijziging van de plan

ningsconceptie vonnt als zodanig wel een n<Xld.zakelijke maar 

geenszins een voldoende voo:rwaa:rde om de ruimtelijke ont

wikkelingen net de ma.atschappelijke behoefi:en in overeen

stemning te kunnen brengen zolang da.arbij <:tan het tegen

strijdige karakter van deze ontwikkelingen wordt voorbij

gegaan. 

Naa:r> aanleiding van Hoofdstuk II, pamgraaf 4: Proaesplanning op 
Landelijk nivea:u ; pp. 101-113 van dit proefsahrift. 

4. De stelling van Bakker, dat zowel bij actie en oppositie 

als bij de studie van econanie en ma.atschappijstructuur 

door ''milieu-freaks": "kennisgebrek van de schrifturen van 

K. Marx geen hindernis van betekenis ·~ ~ kan worden 

onderschreven. Voorzover Bakker van maning was dat zijn 

stelling op 1 juli 1978 nag steeds opging, dient deze te 

ltX>rden veJ:WO:rpen. 
Naar aanleiding van Hoofdstuk III, pa:r>agraaf 4: De keuze voor een 
dialeatisah-materialistisahe benadering; pp. 141-152 van dit 
proefsahrift. 
De stelling van Bakker is opgenomen in een rieaensie van t!Jee 
door de Ekologisahe Uitgeverij uitgebraahte studies: 

- H. Verhagen (red.), Inleiding tot een politieke eaonomie van 
het milieu ; 

- M. Castells, Stedelijke Krisis USA. 

(H. Bakker, Marxisten theoretiseren over milieu; in: De Volks
krant van 1 juli 1978) 



Harmsen stett, dat naarmate Marx dieper doordringt in de sociaat
historische titeratuur, de abstraete ve!'Vreemdingsfitosofie over
gaat in de wetenschap van de geschiedenis, waarin de kennis van 
de economische structuur en dynamiek centraat staat. "Marx houdt 
aan zijn aanvanketijke potitiek-fitosofische probteemstetting 
vast, maar concretiseert deze in en door het historisch-economi
sche wetenschappeUjke onderzoek. 11 

5. Het was voorspelbaar dat zich een vergelijkbare ontwikkeling 

van neer filosofische stellingnane naar neer wetenschappelij

ke analyse zou voltrekken, wanneer de marxistische weten

schapstraditie zou worden geconfronteerd net nieuwe proble

nen, zoals de milieuproblerratiek in haar huidige vonn. 

Naar aanteiding van Hoofdstuk IV, paragraaf 4: Marxisrne, weten
schap of ideofogiekritiek ? ; pp. 238-243 van dit proefschrift. 
De stetting van Harmsen is opgenornen in een noot bij zijn intree
rede. (G. Harmsen, Natuur, geschiedenis en fitosofie. Nijmegen 
1974, p. 55) 

6. Voor zover de economie het "onmiddellijk" maatschappelijk 

karaktervan het maatschappelijk stofwisselingsp:roces en de 

ecologie het maatschappelijk "bemiddeld" karakter van het 

stofwisselingsproces net de natuur in de studie van de wer

kelijkheid betrekken, is de aanduiding van deze studievel

den net maatschappelijke econcrnie en maatschappelijke eco

logie legitiem. 

Naar aanteiding van Hoofdstuk V, paragraaf 3: MaatschappeUjke 
ecotogie, economie en ptanotogie; pp. 359-379 van dit proef~ 
schrift. 
Zoats in noot 52, pp. 158/159 van dit proefschrift, aangegeven 
worden terrnen ats onnr>;ddettijk en bemiddetd hier in een enigs
zins afwijkende betekenis gebruikt. 



7. Ruirntelijke en te:rrpomle schaalverg.roting.in stedebouw en 

ruimtelijke ord\ming noodzaken tot ve:i::wete:nschappelijking 

van het vakgebied dat op deze maatschawelijke activiteiten 

betrekking heeft. 

Naar aanteiding van Hoofdetuk VI, pamgmaf 0: Het 'J!UimteUjk 
systeem nadeP besahouwd; pp. 421-432 van dit proefsahrift. 

8. De aanduiding "Gouden Delta" voor de Rijn-Schelde Delta is 

synptanatisch voor de ove:i::wegend op abstracte in plaats van 

op conc:rete rijkdom gerichte toekomstperspectieven van dit 

gebied. 

Naar aan'leiding van Hoofdetuk VII, parograaf 0: PePspeatieven voor 
een 11Gouden De'lta"; pp. 515-521 van dit p:roefsahrift. 

9. Even.als in de wetenschap zijn in de kunst verschillende ab

stractieni veaus te onderscheiden waat:ep artistieke activiteit 

kan plaatsvinden. In die zin is abstracte kunst vergelijkbaar 

net deductieve wetenschap. 

Naa:r.> aanteiding van het dia'leatisah '/a,JadPant op het oms'lag van dit 
proefsahrift en de toeliahting daarbij van Birgitte Janssen en 
Otto HameP; pp. 591-607 van dit pr>oefsahrift. 
Verge'lijk voorts: Dedu.atieve wetensahappen danken hun naam hieraan 
"dat probtemen in deze wetensahappen niet besleaht worden met een 
be:roep op de ewaring zoals in de empirisahe wetensahappen, maar 
door middel van dedu.aties (afieidingen)" (BeerUng, Kwee, Mooij, 
Van Peursen, InZeiding tot de wetensahapsZeer. UtPeaht 1975,p.Jl) 



10. Projectonderwijs kan zich als onde:r:wijsvonn slechts ont

plooien wanneer daa:rbinnen het projectwe:tk in eigenlijke 

zin, gericht op praktisch maatschappelijke toepassing, 

VJOrdt geconplet.eerd door aspectwerk, gericht op theo.retische 

verdieping, en themawerk, gericht op de integratie van deze 

neer praktische en maer th.eoretische m::rnenten in de bestude

ring van de werkelijkheid. 

VergeZijk onder meer het artikeZ van H. Lintsen: ProjeatondeY'Wijs 
in de natuuruetensahappen; in: Wetensahap en SamenZeving no. 9. 
Amsterdam 1976, pp. 29-35. 
De begrippen projeatwerk, aspeatwerk en themawerk zijn ontZeend 
aan het in 1968 door Boekraad en Nieuwstadt geformuZeerde modeZ 
voor een "Ra<knuniversiteit". 

11. De nadruk die in de wetenschapsontwikkeling ligt op het be

vorderen van steeds ve:t:dergaande specialisatie heeft een na
delig effect op het ontwikkelen van een "!nzicht in de 

2_anenhang der ~tenschag;>en" en het ve:r:werven van een "~t
schappelijk ~rantwoordelijkheids-£esef". Het instellen van 

aparte instituties net de veelzeggende naam Studium. Generale, 

noet als onvoldoende v.iorden beschO'Ul'Nd cm het verlies aan 

i.s.w. respectievelijk m.v.b. te corrp:mseren. 

VergeZijk ck eisen met betrekking tot deze hJaZiteiten aan het we
tensahappeUjk onderuijs gesteld in artikeZ 1 en 2 van de Wet op 
het Wetensahappelijk Onderwijs. 



12, Wanneer van officiele zijde gepleit wo:rtlt voor het versterken 

van de band tussen de Industrie en Technische Hogescholen, 

dan dient deze versterking eerst en vooral tot uitdrukking 

te kan:en in het schepp;m van near ruimte voor onderzoek ten 

behoeve van de vakbeweging die tot nu toe, in tegenstelling 

tot het managem:mt, nauwelijks kan beschikken over een aange

past en toereikend onderzoekspotentieel. 

Vergelijk onder meer het in januari 1977 door het College van Be
stuur van de Technisahe Hogesahool Eindhoven genomen besluit om de 
banden tussen THE en de Industrie nauwer aan te halen en daarvoor 
goede aommunicatiekanalen te saheppen en uitlatingen van vergelijk
bare strekking van Miedema, directeur-generaal Prijzen, Ordening en 
Regionale Ont;u)ikkeling van het Ministerie van Eaonomisahe Zaken, 
gedaan op het symposium: De toekomst van de Rijn-Sahe Zde Del ta; 
Dordreaht , noverrber 1977. 

13. Het begrip "gerrengde economische orde" sugge:reert een ge

lijkwaa:rtlig sarrenspel van mru:kt en plan als economische 

regulatiercechanisnen, waarvan onder kapitalistische ver

houdingen geen sprake kan zijn. 

Vergelijk onder meer de uiteenzetting over "De samenhang tussen 
ruimtelijk en eaonomisah beleid" in het jaarverslag 1976 van de 
Rijks Planologisahe Dienst, in het bijzonder het gestelde op 
p. 10. 's-Gravenhage 1977. 

14. M=ti heeft gezegd: Denken is iets dat op iroeilijkheden 

volgt en aan het handelen voorafgaat. 

In deze stelling geeft Brecht een uiterst beknopte en in eenvou
dige bewoordingen gestelde, maar desondanks bijzonder treffende 
weerga:ve van de dialeatisah-materialistisahe opvatting over de 
verhouding tussen doen en denken. (B. Brecht, Meti, Boek der> 
Wendingen. Nijmegen 1976, p. 30) 
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