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Voorwoord
Van oudsher wordt door mensen gebouwd.
Maar niet alleen door mensen: ook dieren bouwen. Spinnen bouwen
een web, vogels een nest en bijen bouwen honingraten. In de
dierenwereld gaat echter aan het bouwen van al deze, soms zeer
ingewikkelde vormen van huisvesting geen uitgebreide procedure
van besluitvorming vooraf, waarin bepaald wordt "hoe het worden
moet".
Bijen, noch vogels, noch spinnen zijn ooit in vergadering bijeeri aangetroffen, beraadslagend over hun bouwplannen. Toch wordt
daarbij doelgericht te werk gegaan. Er wordt volgens zeer bepaalde normen gebouwd. Deze normen zijn bij dieren echter aangeboren; het gedrag van dieren is, ook met betrekking tot het
bouwen, daardoor intern geprogrammeerd en soortspecifiek vastgelegd.
Ook de mens als "natuurlijk systeem" kent innerlijke, aangeboren
normen (fysiologische, bijvoorbeeld). Maar deze zijn niet toereikend voor menselijke bouwactiviteiten: mensen bouwen niet
(meer) instinctief. Ze ontwerpen doelbewust door gebruik te maken van normen. De normen worden daarbij mee ontworpen, rekening houdend met "gegeven" normen van zowel natuurlijke als van
cultuurlijke oorsprong. Door middel van normen trachten mensen
al v66raf gewenste kwaliteiten vast te leggen van hetgeen later
gebouwd moet worden.
Bouwkundige normen vervullen daarmee een brugfunctie tussen de
wereld van de mensen en de wereld van de ruimte. Ze schrijven
voor waaraan ruimtelijke zaken moeten voldoen, willen deze als
middel bruikbaar zijn voor het bereiken van doelen die mensen
zich hebben gesteld op grond van allerlei behoeften. Of ze
schrijven voor wat moet worden gedaan om middelen te creëren
voor het bereiken van het doel.
De doelen-middelen-benadering neemt om deze reden een belangrijke plaats in deze studie in.
Hoewel door middel van normen v66raf reeds de vereiste kwaliteiten van te ontwerpen bouwkundige artefacten en/of de daartoe te
volgen werkwijze kunnen worden vastgelegd, waarbij "vastleggen"
inhoudt, dat een norm ten aanzien hiervan eenduidig moet zijn,
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is het van belang dat er tegelijkertijd openingen worden geboden
voor verschillende uitwerkingen in ruimtelijke zin, afhankelijk
van de context waarin dit moet plaatsvinden.
Een norm is daarom structureel van karakter, maar kan op meerdere wijzen geactualiseerd worden in specifieke situaties. Daardoor biedt êên en dezelfde norm de mogelijkheid tot het creëren
van meerdere oplossingen.
Dit is van belang omdat een bouwkundig object als middel meerdere doelen tegelijkertijd moet realiseren. Andersom is het
doorgaans ook mogelijk êén doel met meerdere middelen te bereiken.
Dit is weer belangrijk voor het bereiken van een evenwichtig resultaat als gevolg van een maatschappelijk kraçhtenspel, waarbij
meerdere maatschappelijke groeperingen betrokken zijn, met ieder
eigen doelen, eigen mogelijkheden en middelen.
Bouwkundige besluitvormingsprocessen worden gekenmerkt door
"fixed rules" die echter ruimte laten voor "flexible strategies".
Dit is van belang voor besluitvormingsprocessen die naar hun
aard een gefaseerd verloop hebben.
De fasering van deze processen loopt dikwijls parallel met besluitvormingsnivo's: mensen leggen in de ene fase iets vast,
wat anderen in de volgende fasen nader moeten uitwerken. Er
wordt dan begonnen met algemene oplossingen, die in de loop van
het proces worden gespecificeerd. Het is belangrijk dat daarbij
voortdurende keuzemogelijkheid bestaat t.a.v. oplossingen die
alle aan dezelfde norm voldoen, omdat in elke fase aanpassing
aan diverse omstandigheden moet worden bereikt. Daartoe is het
ook van belang, dat een norm zodanig is geformuleerd, dat hij
kan worden "verstaan" door bepaalde categorieën van normgebruikers: partijen die aan genoemde besluitvormingsprocessen deelnemen, vertegenwoordigen verschillende categorieën van gebruikers en deskundigen, die elk hun eigen eisen zullen stellen
aan de manier waarop de norm geformuleerd wordt, wil deze door
hun toegepast kunnen worden.
Kort samengevat kan worden gesteld dat deze studie betrekking
heeft op het ontwikkelen van een theoretisch model voor ontwerp,
gebruik en toetsing van normen binnen de problematiek van het
"ruimtelijk ordenen", waarbij die normen enerzijds zijn gericht
2

op de ruimtelijke orde ofwel de geleding van de ruimte, en anderzijds op het ordenen van de ruimte als een ma-atschappelijke,
aan culturele voorwaarden gebonden activiteit.
In deze studie wordt onder ruimte verstaan de fysieke ruimte,
zoals die door materiaal ingedeeld kan worden onder invloed van
menselijk handelen.
Dit proefschrift is opgebouwd uit vijf hoofdstukken:
1) Beleid en bouwkundig handelen1
2) Normen en beleid;
3) Structurele eigenschappen van normen1
4) Normen als systeem - De anatomie van normen1 en
5) De norm als ontwerpvraagstuk.
In het eerste hoofdstuk wordt het bouwkundig handelen ter voorbereiding en uitvoering van ingrepen in de bestaande ruimtelijke
wereld vergeleken met het ontwerpen en voeren van beleid.
Het gaat bij het bouwkundig handelen in termen van beleid om
het verschaffen van ruimtelijke middelen om daarmee maatschappelijke doelen te realiseren.
In het tweede hoofdstuk, "Normen en beleid", wordt ingegaan op
de rol die normen spelen in het kader van een ruimtelijk beleid.
Het ontwerpproces wordt hierin beschreven als een meet- en regelsysteem. Normen spelen in dit verband vooral een rol bij de besturing van systemen, waarbij volgens het principe van terugkoppeling elke geconstateerde afwijking van een gevonden of gestelde norm graadmeter is voor aktie.
Dit principe van terugkoppeling wordt aangetroffen bij zowel
natuurlijke, als bij kunstmatige (ontworpen en geconstrueerde)
systemen.
Waar het gaat om de bestudering van reeds bestaande natuurlijke
zowel als kunstmatige systemen, worden normen ontdekt (het gebied van de "natura! sciences").
Waar het gaat om het ontwerpen van nieuwe systemen, moeten normen op grond van doelstellingen worden ontworpen (het gebied
van de "sciences of the artificial").
Voor het bouwkundig handelen is dit onderscheid van belang:
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daar waar het gaat om de bestudering van de "situatie", d.w.z.
de bestaande maatschappelijke en ruimtelijke orde, worden normen gevonden, ontdekt~ deze normen fungeren als natuurlijke en
culturele randvoorwaarden waarbinnen de activiteit van het
bouwkundig handelen moet plaatsvinden.
In het derde hoofdstuk "Structurele eigenschappen van normen"
worden de maatschappelijke zowel als de ruimtelijke wereld,
althans voor zover dit vanuit een bouwkundig gezichtspunt van
belang is, beschreven als een hiërarchisch (uit nivo's bestaand)
systeem. Door relaties te leggen tussen de elementen van beide
systemen ontstaan meer samengestelde elementen, die de bouwstenen kunnen vormen voor een nieuw systeem, dat kan worden
aangeduid als "proces", waarbinnen afstemming tussen beide
systemen plaatsvindt.
Binnen elk ruimtelijk nivo wordt "beleid" gevoerd, waarbij normen dienst doen als beleidsinstrumenten, die enerzijds keuzevrijheid bieden bij het nemen van beslissingen, en anderzijds
de realisatie van de gestelde doelen garanderen.
Keuzevrijheid kan door de norm geboden worden vanwege zijn
structurele karakter, en wel op twee totaal verschillende manieren, namelijk zowel t.a.v. specifiekere normen die eruit
kunnen worden afgeleid, als t.a.v. ruimtelijke oplossingen
die binnen de door de norm gestelde grenzen mogelijk zijn.
In het vierde hoofdstuk "Normen als systeem - De anatomie van
normen" worden normen geanalyseerd. In de vorige hoofdstukken
werden normen steeds beschouwd als delen van een of meer grotere gehelen. In dit hoofdstuk'wordt de norm zelf beschouwd
als een uit delen opgebouwd geheel. Normen worden daarin beschreven als een systeem op zich dat op structurele wijze is
opgebouwd uit elementen. Tevens wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed aan de wijze waarop normen in verschillende contexten voor diverse soorten van gebruik worden geformuleerd.
In het eerder genoemde proces dat afstemming beoogt tussen de
maatschappelijke en de ruimtelijke wereld vervullen normen een
belangrijke constituerende functie, waar zij vaste uitspraken
zijn over de ruimte, op basis van een doel, waarover binnen de
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maatschappij overeenstemming is bereikt. Deze functie kan
slechts worden vervuld indien de norm een zodanige opbouw heeft
dat de daarin vervatte informatie op eenduidige wijze overgedragen wordt: de anatomie van normen maakt om die reden deel uit
van de studie.
Met het oog op het bereiken van een zo groot mogélijke eenduidigheid m.b.t. de formulering van normen wordt het hoofdstuk besloten met een aanzet tot een formele notatiewijze voor normen.
Het vijfde en laatste hoofdstuk "De norm als ontwerpvraagstuk"
heeft betrekking op het ontwerpen van normen. Deze moeten, waar
het gaat om het concipiëren van nieuwe, ruimtelijke artefacten,
op grond van maatschappelijke doelstellingen worden ontworpen.
Binnen de verschillende deelgebieden van de ruimtelijke orde
(schaal- en functiegebieden) kunnen deelnormen worden geformuleerd, op grond van daarin gestelde doelen ten aanzien van de
verschillende aspecten van te ontwerpen ruimtelijke artefacten.
De definitieve norm kan middels synthese uit deze deelnormen
worden verkregen. De aldus ontworpen norm kan in een omgekeerd
proces van opeenvolgende keuzen volgens een doelen-middelenhiërarchie worden gespecificeerd, waarbij voortdurend "het wenselijke" (de verwezeniijking van 'al dan niet afgeleide doelen)
tegen "het mogelijke" (-de voorhanden zijnde of te verschaffen
middelen) moet worden afgewogen.
Een in het kader van een beleid ontworpen norm kan worden beschouwd als de instelling van een evenwicht in een veld van in
principe tegenstrijdige maatschappelijke krachten. Veranderingen in die krachtsverhouding hebben veranderingen van de norm
tot gevolg.
Tenslotte kunnen ontworpen normen zelf als artefacten worden
beschouwd. In dit licht moeten ze voldoen aan alle eisen die
aan artefacten worden gesteld.
De laatste paragraaf van dit hoofdstuk bevat een speculatief
element. Er wordt daarin getracht, bij wijze van gedachtenspel
normen, die als artefact niet tot de ruimtelijke orde behoren,
te analyseren in termen van de "domeinentheorie", die op de
eerste plaats een classificatie inhoudt van ruimtelijke elementen op grond van hun functie.Hoewel dit op dit moment slechts
5

ten dele uitvoerbaar blijkt, zou dit wellicht een eerste stap
kunnen zijn op weg naar een verdere uitdieping van deze theorie.

6

0. Inleiding
Wat in het algemeen onder een norm wordt verstaan, vindt men
bijvoorbeeld in het negende deel van het "Woordenboek der
Nederlandsche Taal":
"NORM, znw. vr. Uit fr. norme, Daarnaast wordt soms de lat.
vorm norma gebruikt. Regel, richtsnoer, de toestand die voor
een categorie van personen of zaken de gewone, regelmatige is,
en waarnaar zij die tot zoo'n categorie behaoren zich kunnen
of moeten richten .••• " (1)
Het woord "norma" verwees oorspronkelijk naar materiële zaken,
zoals winkelhaak, maatstok en rij (liniaal, lat). In de loop
van de tijd heeft "norm" een meer metafora betekenis gekregenJ
het woord werd ook gebruikt ter aanduiding van abstracte begrippen.
Merkwaardigerwijs is een parallale ontwikkeling te bespeuren
bij woorden waarmee wij in het Nederlands de oorspronkelijke
betekenis van "norma" kunnen aanduiden, zoals "richtsnoer" en
"maatstaf".
Het woord "regel" komt van "regula" en betekende onder andere
lat, liniaal.
"Maatstok" is in ons huidige taalgebruik herkenbaar in zowel
"maatlat" in de materiële zin, als in "maatstaf", wat uitsluitend in metafore zin wordt gebruikt en waarmee een beoordelingscriterium wordt aangeduid.
"Norm" in de zin van "winkelhaak" is nog te herkennen in de mathematische term "de normaal", hetgeen "loodlijn" betekent.

0.1. Norm als richtlijn en criterium
Met betrekking tot het gebruik van normen zijn de betekenissen
"winkelhaak" en "liniaal" illustratief: een hulpmiddel bij het
werk van de timmerman, waarbij de "norma" v66raf fungeert als
7

richtlijn bij het werken en achteraf als middel ter beoordeling van het uitgevoerde werk.
Bij sommige normen ligt het zwaartepunt op het "richtlijnvö6raf"-karakter, zoals bij richtlijnen, voorschriften en gebruiksaanwijzingen. Bij andere soorten normen ligt de nadruk
op het "beoordeling-achteraf"-aspect: norm als maatstaf, criterium, toetssteen. Daardoor kunnen normen een belangrijke stuurfunctie vervullen in doelgerichte processen. De norm geeft namelijk richting aan een handeling of een serie handelingen.
Wanneer bij meting een afwijking van de norm wordt geconstateerd, kan er worden bijgestuurd om de afwijking te corrigeren.
Zo zal de timmerman die, om een plank recht af te zagen, een
"richtlijn" heeft getrokken met behulp van een winkelhaak, tijdens het zagen voortdurend kijken of hij niet van die lijn afwijkt en de zaag bijsturen als dat wel het geval is. Binnen zo'n
proces vindt het "vooraf richting geven aan ••• " en het "achteraf beoordelen" dus niet alleen plaats vóór, resp. nä het afzagen van de plank, maar voor en na iedere zaagbeweging, waardoor
tijdens het werken kan worden bijgestuurd.
Een norm kan daarom worden opgevat als een koers, die is uitgezet in de richting van het te bereiken doel en die moet worden
gevolgd. Door middel van een meet- en regelproces, waarin afwijkingen ten opzichte van de norm worden waargenomen en maatregelen worden genomen om die afwijkingen te corrigeren, garandeert
de norm dat het gestelde doel ook inderdaad wordt bereikt. Het
doel kan worden omschreven als een gewenste toestand, die gerealiseerd moet worden. In dit voorbeeld is het doel eenvoudigweg
het hebben van een haaks afgezaagde plank. "Haaks afgezaagd" is
een eigenschap die gewenst wordt. Daarmee krijgt de plank een
bepaalde kwaliteit. Omdat het toepassen van de norm leidt tot
een resultaat met die gewenste eigenschap, kan worden gesteld
dat de norm een kwaliteitsgarantie inhoudt.
Er is echter nog een andere belangrijke eigenschap van normen
die aan de hand van het winkelhaak-voorbeeld kan worden geillustreerd: normen zijn een hulpmiddel om gemakkelijker, efficiënter
een bepaald doel te bereiken. Dat is in het voorbeeld van de
winkelhaak eenvoudig in te

zi~n

als men zich voorstelt hoe een
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plank haaks afgezaagd zou moeten worden zonder de hulp van een
winkelhaak. De timmerman zou dan genoodzaakt zijn om met behulp van passer en liniaal de meetkundige constructie van de
loodlijn uit te voeren op de plaats waar de plank moet worden
doorgezaagd, ofwel: hij moet de plaats waar de zaag moet worden
aangelegd beschouwen als het hoekpunt van een hoek van 180°,
waarvan de benen in de lengterichting van de plank liggen. Vervolgens moet in dat punt de bissectrice van de hoek worden geconstrueerd.
Het zal duidelijk zijn dat een dergelijke werkwijze erg omslachtig en tijdrovend is en dat de kans op fouten en onnauwkeurigheden groter zal zijn dan bij het eenvoupig aanleggen van een winkelhaak, die in feite niets anders is dan een zeer nauwkeurig
geprefabriceerde rechte hoek.
Op eenvoudig gebruik en tegelijkertijd een hoge mate van nauwkeurigheid komt het daarbij aan.
En omdat het precies evenwijdig leggen van het ene been van de
winkelhaak met de langszijde van een plank soms toch erg lastig
bleek, heeft men dat been verdikt tot een blok dat

eenvoud~g

te-

gen de plank kan worden gedrukt (blokhaak) , waarmee de nauwkeurigheid en de bruikbaarheid nog eens werden vergroot.
Niet alleen de meest letterlijke "norm" heeft deze eigenschap;
alle normen zijn hierop in principe gericht. Gedragsnormen bijvoorbeeld, schrijven voor wat in bepaalde maatschappelijke situaties gedaan moet worden, hoe gehandeld moet worden, wie dat
moet doen, waar en wanneer. Deze normen zijn in hoge mate verantwoordelijk voor routinevorming in het gedrag, namelijk de neiging om in gelijksoortige situaties gelijksoortige handelingen
op gelijksoortige manieren uit te voeren. Het doel van dit soort
normen is het efficiënt functioneren mogelijk te maken. Zonder
die routinevorming zou al onze aandacht worden opgeëist door
erg onbelangrijke dingen; het zou welhaast onmogelijk zijn aan
nieuwe, meer complexe zaken toe te komen. Het bedienen van het
mechanisme van een auto is daar een goed voorbeeld van. Als het
bedienen van gas, rem, koppeling, richtingaanwijzers, enz. niet
grotendeels routinematig, d.w.z. zonder dat daarbij voortdurend
behoeft te worden nagedacht, zou verlopen, zou er totaal geen
aandacht aan het verkeer kunnen worden geschonken, of aan het vin9

den van de weg door een onbekende stad. Iedereen herinnert zich
wel hoe moeilijk dat was tijdens de eerste autorijlessen, toen
alle aandacht nog werd opgeëist voor de bediening van de auto.
Normen als zeden en gebruiken, beleefdheidsregels, omgangsvormen, etiquette en dergelijke voorzien hoofdzakelijk in de behoefte aan routinematig gedrag, waardoor tijd en aandacht vrijkomt voor nieuwe of meer complexe vormen van gedrag.
Normen helpen orde tot stand te brengen en te handhaven, ofwel
tot een bepaalde ordening te komen en deze in stand te houden.
Alleen dankzij een bepaalde mate van ordening kan de samenleving functioneren: door middel van verkeersregels en doordat
iedereen wordt geacht zich daaraan te houden is het mogelijk om
veilig op de plaats van bestemming aan te komen.
Tenslotte garanderen normen in de samenleving het overleven
zelf: normen m.b.t. sexueel gedrag, geboorteregeling, opvoeding
van kinderen, enz. (2)
0.2. De formulering van normen.
Aan het begin van deze inleiding werd gesteld dat normen ten opzichte van hun oorspronkelijke betekenis grotendeels hun materiële karakter hebben verloren. Normen komen we meestal tegen
in de vorm van uitspraken: een of andere formulering die de
norm weergeeft. Niet de formulering zelf is de norm (niet de
zin), het is slechts het taalkundige omhulsel ervan. (3). Een
en dezelfde norm kan dan ook door veel verschillende soorten
formuleringen worden uitgedrukt. De mogelijkheden normen te formuleren zijn zelfs niet beperkt tot gesproken of geschreven
taal. Soms zijn normen ongeschreven, impliciet. Dit is bijvoorbeeld het geval met veel sociale normen. Deze worden overgedragen in een socialiseringsproces (bijv. opvoeding van kinderen)
en bewaakt door beloning en/of straf. Soms worden normen vertolkt door tekens of symbolen. Gebods- en verbodsborden ten behoeve van het verkeer zijn daar voorbeelden van. (4)0ok is het mogelijk normen uit te drukken door middel van gebaren (verkeersagent die het stopteken geeft). (5) In welke vorm een norm ook
wordt gegoten, steeds is de formulering een middel voor èe normgebruiker om kennis te nemen van de inhoud ervan.
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De keuze van de vorm wordt o.m. bepaald op grond van de gebruikssituatie m.b.t. de betreffende categorie van normgebruikers.
Een en dezelfde norm met betrekking tot bijv. de reglementering
van het autoverkeer zal voor verschillende situaties en voor
verschillende gebruikers op verschillende manieren moeten worden "vertaald".
Voor juristen zal bijv. een andere formuleringswijze noodzakelijk zijn dan voor automobilisten. Vaak zal zelfs de formulering
van een norm die is gemaakt ten behoeve van een bepaalde categorie van gebruikers onbegrijpelijk zijn voor andere categorieen. Het belangrijkste criterium voor de formulering van een norm
is echter de eenduidigheid ervan: de normformulering mag niet
op meerdere wijzen te interpreteren zijn.
Ook de situatie waarin normen moeten worden toegepast,is van invloed op de keuze van een bepaalde norm. Het komt bijv. in het
verkeer vaak aan op snel observeren en reageren. Verkeersborden
die aangeven dat een bepaalde verkeersregel voor bepaalde weggebruikers op diê plaats (waar het bo~d staat) moeten worden toegepast, zouden onbruikbaar zijn als daarop een lange tekst zou
voorkomen, die dit aangeeft. Daarom wordt in zo'n geval meestal van symbolen en tekens gebruik gemaakt.
0.3. Norm en standaard.
Toch bestaan er wel normen die nog steeds, net als de winkelhaak, materieel van aard zijn. Ik zal ze echter niet met "norm"
maar met "standaard" aanduiden.
Het gaat hier in het algemeen om vergelijkingsobjecten. Het
gaat daarbij niet om vergelijking van het gehele object in al
zijn facetten, maar om meestal êên, en in een enkel geval meerdere eigenschappen van het vergelijkingsobject. Als voorbeeld
noem ik hier het standaardkilogram en de standaardmeter. Het
zijn voorwerpen die zodanig zijn gemaakt, dat de eigenschap
waarom het gaat, in het eerste geval de massa, in het tweede geval de lengte, zo eenduidig en onveranderlijk mogelijk is vastgelegd. Alle andere kilogrammen en meters zijn pas goed, als ze
bij vergelijking precies gelijk zijn aan de betreffende stan-
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daard of als ze een afwijking daarvan vertonen die binnen een
voor bepaaldedoeleindengeaccepteerd tolerantiegebied ligt.
Of de overige eigenschappen van het vergelijkingsobject nu verschillen of overeenkomen met die van het vergeleken object is
in principe niet van belang, tenzij ze invloed hebben op de betreffende eigenschap, dan wel aan de bruikbaarheid of nauwkeurigheid {die sterk afhankelijk zijn van het doel waarvoor, de
omstandigheden waaronder en de wijze waarop ze gebruikt gaan
worden) afbreuk doen.
Andere voorbeelden van standaarden zijn: voorbeeld, toonbeeld,
.staal, type, model, en uit de natuurwetenschappen de normaalcel,
de'normaalkaars, etc.
Ook de eerdergenoemde maatlat, de winkelhaak, de liniaal zijn
standaarden, evenals een schietlood, een waterpas, kalibers,
mallen, etc.
Het doel van standaarden is, meten mogelijk te maken. Meten is
het vergelijken van een grootheid met een op die grootheid betrekking hebbende eenheid. Bij het meten wordt nagegaan hoeveel
maal de eenheid op de grootheid kan worden afgepast. De eenheid
is gestandaardiseerd, d.w.z. is gelijk aan of staat in een bekende verhouding tot een standaard.
0.4. Deontologische en teleologische normen.
Normen hebben altijd betrekking op moeten, mogen en niet mogen,
ofwel op behoren. Ze zijn voorschrijvend: prescriptief. In deze
zin zijn ze te onderscheiden van descriptieve uitspraken: uitspraken die een beschrijving van de werkelijkheid vormen. Normen
geven geen beschrijving van de werkelijkheid, ze schrijven vóór.
Ze zeggen wat moet zijn, wat gedaan moet worden, wat niet mag,
hoe iets of iémand moet zijn of juist niet, hoe iets gedaan moet
worden, wat iemand onder bepaalde omstandigheden of voorwaarden
behoort te doen.
Indien normen iets beschrijven dan is het een nog niet bestaande,
gewenste werkelijkheid die gerealiseerd moet worden.
Normen kunnen weliswaar een beschrijving van {een deel van} de
bestaande werkelijkheid bevatten, namelijk wanneer deze gewenst
is en als zodanig in de toekomst gehandhaafd moet worden. Ook
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in dit geval is de norm echter niet een descriptie, maar een op
de toekomst gerichte prescriptie. (6)
Descriptieve uitspraken zeggen iets over heden en verleden. Het
dwingende karakter van normen, het gebod, verbod of toestemming
kan dus ook in een tijdsdimensie worden geplaatst.
Om die reden zijn ze een belangrijk hulpmiddel voor het realiseren van doelstellingen. Daarom ook nemen ze een belangrijke
plaats in in de technische wetenschappen, waar het gaat om het
ontwerpen van kunstmatige, niet in de natuur voorhanden zijnde
hulpmiddelen om problemen van maatschappelijke aard op te lossen. Een gewenste nog niet bestaande werkelijkheid verschilt
met de bestaande werkelijkheid daarin dat bepaalde ongewenste
reële toestanden (problemen) niet meer bestaan, maar zijn getransformeerd in (meer) gewenste. De weg van de ongewenste realiteit naar een gewenste toekomst bestaat in eerste instantie
uit uitspraken die zeggen dat datgene wat de ongewenste realiteit in stand houdt of leidt tot andere ongewenste toekomsten,
niet gedaan mag worden en dat elementen van die toestanden niet
mogen zijn of bestaan. Daarna moet worden vastgesteld wat dan
wel moet zijn en gedaan moet worden om de gewenste toestand te
realiseren. In het dagelijks leven wordt deze gang van zaken
aangeduid met "beleid", de ontworpen weg met nbeleidsplan" en
de ontworpen toekomst met "beleidsdoel" (of ndoel" of "-stelling").
De uitspraken die zeggen wat gedaan of niet gedaan moet of mag
worden om het gewenste doel te realiseren, zijn normen. In deze
doelgerichte of teleologische denkwijze zijn normen belangrijke
hulpmiddelen voor het realiseren van een beleidsplan. Ik kom
hierop later uitgebreid terug.
Er bestaat echter nog een geheel andere opvatting ten aanzien
van het dwingende karakter van normen, die, hoewel minder van
toepassing voor het gebied van de technische wetenschappen, vanwege zijn grote invloed op onze westerse cultuur niet onvermeld
mag blijven. Het betreft hier de deontologische opvatting van
normen. Vooral in de ethiek (Kant) is deze opvatting van grote
betekenis. De deontologische ethiek gaat ervan uit dat het niet
de doelvoorstellingen zijn die het menselijk gedrag (op het gebied van de zedelijkheid) richting geven, maar dat dat gebeurt
op basis van een algemene, alle mensen op dezelfde wijze ver13

plichtende norm of zedenwet, een aan ieder mens gegeven besef
van onvoorwaardelijke plicht, die gekend wordt door het geweten.
In deze opvatting gaat plicht boven nut of doel. De bij deze
ethiek behorende wereldbeschouwing is die van de samenleving
als natuurlijk organisme. Lijnrecht daartegenover staat de visie
van de samenleving als kunstmatig organisme, die ook als stroming in de ethiek is vertegenwoordigd als teleologische of doelethiek, en die ervan uitgaat dat normen worden ontworpen op
grond van doelstellingen. Deze stroming sluit nauw aan bij de
wereldbeschouwing die de achtergrond vormt van de technische
wetenschappen, en die hiervoor is beschreven.
Het verschil met betrekking tot het menselijk gedrag bestaat
voornamelijk hierin, dat volgens de deontologische ethiek de
mens zedelijk goed handelt, indien dat gebeurt in overeenstemming met wat zijn plicht is, vanuit een zedelijk principe dus,
wat het uitgangspunt vormt voor het zedelijk gedrag, terwijl
volgens teleologische opvattingen de mens zijn gedrag richt
naar normen die zijn afgeleid van een doel, dat hij zich persoonlijk, of de samenleving zich als geheel, heeft gesteld.
Doelen die door mensen worden nagestreefd, zijn zelf vaak weer
middel voor een verder gelegen doel. Het uiteindelijke doel,dat
uitsluitend dóel is en geen middel meer is tot een nog hoger
doel, wordt dan als het hoogste goed beschouwd; het is een doel
dat slechts nastrevenswaard is om zichzelf.
Het grote verschil ten aanzien van normen tussen deze twee opvattingen bestaat hierin dat in de deontologische ethiek normen
onveranderbaar zijn. De tijd kan slechts verandering brengen in
normen in die zin, dat ze beter gekend worden dan voorheen. In
principe zijn ze van geen enkele situatie of omstandigheid afhankelijk, ongeacht de gevolgen die ze voor mensen hebben.
In de teleologische opvatting zijn de normen sterk afhankelijk
van de gestelde doelen, die op hun beurt weer afhankelijk zijn
van de situatie waarin mensen zich bevinden. De situatie kan
zich dan voordoen dat een en hetzelfde soort gedrag in de ene
situatie met het oog op het ene doel goed is, maar in een andere
situatie en in het licht van een ander doel als slecht wordt beoordeeld.
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Ook z~Jn verschillen aan te geven met betrekking tot het mensbeeld. Deontologische ethiek gaat uit van de Homo Civis, de
mens die in een orde leeft en die daarin aan wetten gehoorzaamt.
Hij zal op zoek gaan naar de normen van de natuur of de goddelijke wet of naar een combinatie van beide, of naar de normen
van een gemeenschap waarin hij leeft. Zedelijk handelen is dan:
handelen in overeenstemming met die normen.
Belangrijk hierin is dat normen moeten worden ontdekt.
De teleologische ethiek gaat uit van het mensbeeld van de Homo
Faber: de mens die handelt voor een doel, die doelbewust vormend
bezig is en de normen voor zijn gedrag afhankelijk maakt van
zijn doelvoorstelling op korte of lange termijn, zoals zelfrealisatie, maatschappelijk welzijn, sociale harmonie of het grootste geluk voor het grootste aantal mensen, enz.
Naast deze twee mensbeelden is in de wijsgerige antropologie
het beeld opgekomen van de Homo Respondens, die in een situatie
leeft die voortdurend wordt gekenmerkt door het feit dat hij
mens ~s in relatie met andere mensen en met de dingen om hem
heen.
Hij moet handelend antwoorden op vragen, die hem vanuit de situatie worden gesteld, zonder dat hij nog de kans heeft gekregen
een antwoord te geven op de gegeneraliseerde vraag naar een hoger goed of een laatste norm. De Homo Respondens heeft in de
eerste plaats te maken met mensen en situaties en pas in de
tweede plaats met doeleinden en normen. En dan nog slechts voor
zover ze oplichten in de communicatie met anderen en ze daarin
specifiek en concreet zijn. (7).
Deze drie mens-beelden zijn echter niet alleen van belang in
een algemeen filosofisch kader~ ze zullen direct door elke bouwkundige vanuit zijn praktijksituatie kunnen worden herkend.
De bouwkundige als Homo Civis, die werkt in een maatschappelijke
orde waarin hij aan wetten, voorschriften en normen moet gehoorzamen. Niet alleen wetten en voorschriften, die hem door de
overheid, de opdrachtgever, de nutsbedrijven of de samenleving
als totaliteit worden opgelegd, maar ook de regels en wetten
die deel uit maken van het bouwkundevak~ het gaat dan om estetische principes, constructieve vuistregels, economische principes, etc.
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Het bouwkundige werk wordt daarin geacht plaats te vinden binnen
het kader van een maatschappelijke orde, een ruimtelijke orde,
een politieke, economische, juridische, ideologische orde, enz.,
elk met eigen regels, wetten, voorschriften. Het bouwkundige
resultaat·van het werk zal in elk van die ordes een rol spelen
en zal om die reden dan ook moeten voldoen aan de daar geldende
normen. De bouwkundige zal in eerste instantie die normen moeten ontdekken, wil zijn werk een integraal deel kunnen gaan uitmaken van al die ordes om daarin te kunnen functioneren.
Het zal de bouwkundige en met name de architect niet moeilijk
vallen zich te zien als de Homo Faber, de makende, scheppende
mens, die handelt voor een doel, die doelbewust vormend bezig is
en die zich zelf normen oplegt, die zijn afgeleid van de eigen
doelvoorstellingen. Normen worden hier niet ontdekt, maar ontworpen op basis van het doel. Het doel zelf, de architectonische
creatie, is weer middel voor mensen om te wonen, te werken, een
middel voor contacten met anderen of juist een middel om geborgenheid en intimiteit te waarborgen. Het architectonische ontwerp zal, om een adekwaat middel te zijn met betrekking tot een
groot complex van doelen, aan een groot aantal normen moeten voldoen. Normen die de bruikbaarheid in al zijn facetten garanderen:
normen met betrekking tot de ruimtelijke organisatie van het gebouw, de buurt, de wijk, enz., normen met betrekking tot maatvoering, relaties en separaties van ruimten, normen op het gebied van de herkenbaarheid, beeldende en symbolische kwaliteiten
van de ruimte, normen die de leefbaarheid van de ruimte in fysiologische zin garanderen, normen die duurzaamheid van de ruimte
waarborgen en normen die betrekking hebben op de uitvoerbaarheid
van het ontworpene. De inhoud van deze normen kan sterk variëren
onder invloed van de situatie, zowel economisch, geografisch als
cultureel, maar binnen dat kader zullen nog een groot aantal mogelijkheden voor zowel normen als ontwerp open blijven.
Het beeld van de Homo Respondens tenslotte, komt welhaast bij
elke confrontatie tussen theorie en praktijk van het bouwkundevak aan de orde.
De praktijkman wordt vaak verweten dat hij zich te veel inlaat
met van buiten af gestelde eisen, dat hij niet genoeg nadenkt
over datgene waarmee hij bezig is, maar dat hij snel wil pro16

duceren en zo mogelijk veel wil bouwen, dat hij voortdurend de
kant van de machtige en kapitaalkrachtige partij kiest, enz.
Het verweer houdt dan in dat hij zich niet kan permitteren zich
te verliezen in de dagdromerijen van de theoreticus, die zonder
voortdurend concessies te hoeven doen aan allerlei betrokkenen,
denkbeelden voor de lange termijn kan uitwerken en zich rustig
kan bezighouden met de meest ideale oplossing voor een bepaalde
situatie in plaats van met de snelste en de goedkoopste.
Juist in deze schijntegenstelling ligt een belangrijke taak,
waarin normen een niet te onderschatten rol kunnen spelen: het
afleiden van regels bestemd voor "dagelijks gebruik" uit een algemene en/of lange-termijndoelstelling. Want ook ontwerpen is
beleid voeren: het vinden van evenwichten tussen concrete situaties, waarin om een snelle, directe oplossing wordt gevraagd,
en meer abstracte doelen op lange termijn, qie de oplossing van
maatschappelijke problemen beogen.
Ook de omgekeerde werkwijze is mogelijk bij het opstellen van
normen, namelijk via herleiding vanuit een aantal specifieke
gevallen. Het resultaat van de herleiding is een algemene norm.
Deze algemene norm heeft structurele eigenschappen, d.W.Z'. kan
voor toepassing in concrete gevallen weer worden gespecificeerd
tot een norm die op dat specifieke geval betrekking heeft. Ik
kom daarop in Hoofdstuk III uitgebreid terug.
Deze twee tegengestelde wijzen van tot stand komen van normen
geeft de norm de specifieke eigenschap dat hij " •• always to
some extent both generalized and generalizable ••• " is. (8)
0.5. Samenvatting

Op basis van het voorafgaande zal ik het begrip "norm" voorlópig
als .volgt omschrijven:
Een norm is in algemene zin: een uitspraak, die, hoe dan ook gef ormuieerd,
- voorschrijft waaraan iets of iemand moet voldoen;
- daartoe vooraf richting geeft aan het handelen (dus in algemene zin een richtlijn is)
- achteraf steeds een middel tot toetsing is (maatstaf, criterium).
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"Vooraf" en "achteraf" hoeft niet noodzakelijk in te houden
"voor het uitvoeren van de gehele in de norm voorgeschreven
handeling of handelingenreeks"; hetzelfde geldt voor "achteraf". Wordt een dergelijke handelingenreeks beschouwd als een
meet- en regelproces, dan kan de handeling of de handelingenreeks worden beschouwd te zijn opgebouwd uit deelhandelingen,
waarbij na het voltooien van een deelhandeling wordt getoetst.
Bij het begin van de volgende deelhandeling kan dan worden bijgestuurd.
Normen zijn een hulpmiddel om een vooropgesteld doel te bereiken. Normen houden ten aanzien van het doel een bepaalde kwaliteitsgarantie in.
Het gebruik van normen werkt routinevorming in het gedrag in
de hand, waardoor tijd en aandacht vrij kan komen voor nieuwe
en/of meer complexe zaken.
Normen helpen een bepaalde ordening tot stand te brengen en/of
in stand te houden, ofwel orde aan te brengen en/of te handhaven.
Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen normen en
normformuleringen. Een en dezelfde norm kan door verschillende
formuleringen worden uitgedrukt. De keuze van de formuleringavorm wordt op functionele gronden gemaakt.
Normen zijn immaterieel van aard.
Materiële normen zullen met "standaard" worden aangeduid, waarbij het steeds gaat om vergelijkingsobjecten.
Uitspraken die normen zijn, onderscheiden zich van andere uitspraken doordat ze prescriptief van aard zijn.
Normen geven geen beschrijving van de werkelijkheid.
Als normen al iets beschrijven, dan is het een gewenste situatie, die ofwel nog niet bestaat, maar bereikt moet worden, ofwel reeds bestaat en gehandhaafd moet worden.
Normen kunnen worden beschouwd als middel tot een doel, indien
de realiteit van mensen en dingen wordt beschouwd als een kunstmatig organisme.
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Hoofdstuk I. Beleid en bouwkundig handelen
I.O. Inleiding.
In dit hoofdstuk wordt getracht het bouwkundig handelen - en met
name het bouwkundig ontwerpen - te beschrijven in termen van beleid. Het gaat daarbij om een beleid dat gericht is op het verschaffen van ruimtelijke middelen voor het bereiken van maatschappelijke doelen. Daartoe wordt de werkelijkheid in een maatschappelijke en een ruimtelijke wereld onderscheiden. Bouwkundig
handelen kan nu worden omschreven als het bedenken en aanbrengen
van veranderingen in de ruimtelijke wereld om deze aan te passen
aan de behoefte van de maatschappelijke wereld. Veranderingen
spelen zich niet alleen in de ruimte af, maar eveneens in de
tijd. Daarom wordt in dit hoofdstuk het begrip "situatie" nader
omschreven en worden twee tijdsbegrippen behandeld. Het "denken"
is niet zoals het "doen" in de tijd gefixeerd~ immers er kan in
het heden wel worden vooruitgedacht (in de toekomst) en nagedacht
(over het verleden) , maar "doen" kan alleen in het heden. Een
gevolg komt per definitie na de daad. Op grond daarvan kan ontwerpen worden beschouwd als het veroorzaken van gewenste gevolgen. Hierdoor kunnen ongewenste bestaande toestanden (problemen)
door doelgericht handelen worden veranderd in een v66raf be~achte,
gewenste toestand. Om dat doel te bereiken zijn middelen nodig.
Het bedenken, verschaffen en gebruiken van middelen om daarmee
een vooropgezet doel te bereiken, wordt met de term "beleid"
aangeduid. Relaties tussen doelen en middelen, eigenschappen van
middelen en kenmerken van beleid in het algemeen, worden in dit
hoofdstuk in verband gebracht met bouwkundig handelen. Een ruimtelijk beleid heeft betrekking op de ruimtelijke orde en de middelen die daarin ter beschikking staan. Voor de beschrijving
daarvan wordt in dit hoofdstuk gebruik gemaakt van de zgn."domeinentheorie", die een classificatie bevat van ruimtelijke middelen op grond van hun functie. Tenslotte wordt ontwerpen in
termen van beleid omschreven als het zoeken naar evenwichten in
steeds veranderende situaties en wordt de functie van normen
daarin beschreven.
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I.l. Maatschappelijke en ruimtelijke wereld; gebruik.

Voor het ruimtelijk ordenen, de activiteit waarop het vak
Bouwkunde in het algemeen betrekking heeft, is het nuttig de
ons omringende werkelijkheid te verdelen in een maatschappelijke en een ruimtelijke wereld.
De maatschappelijke wereld bestaat uit mensen en al hun mogelijke onderlinge relaties, tesamen met normen en wetmatigheden
die eigenschappen en gedrag van de maatschappelijke wereld bepalen.
De ruimtelijke wereld bestaat uit de ruimte en alle materiële
zaken die zich daarin bevinden en die de ruimte vormen, tesamen
met alle natuurwetten die de eigenschappen en het "gedrag" van
de ruimte en de materiële zaken daarin bepalen.
Het onderscheid dat tussen maatschappelijke en ruimtelijke
wereld kan worden aangegeven is strikt denkbeeldig: ze vormen
in werkelijkheid een onafscheidelijke eenheid. Zonder een ruimtelijke wereld zou de maatschappelijke slechts een fictie zijn;
zonder de maatschappelijke wereld zou de ruimtelijke geen enkele betekenis hebben.
De relatie tussen deze twee werelden is het beste aan te duiden met de term "gebruik". Mensen maken gebruik van de ruimte,
de ruimte voorziet in een menselijke behoefte. De ruimtelijke
wereld is geordend; mensen kunnen die ordening ontdekken. Er is
orde te ontdekken in het heelal zowel als in het atoom. Ordening
ontdekken begint bij het kennen, herkennen en vergelijken van de
dingen. Op grond van ontdekte

overeenkomsten en verschillen

kan verband worden gelegd en onderscheid worden gemaakt tussen
allerlei dingen. Op deze wijze kunnen categorieën van dingen
worden onderscheiden. Om dingen van elkaar te kunnen onderscheiden, geven mensen de dingen namen. Daardoor krijgen de dingen
"eigenheid" of identiteit. Dezelfde dingen krijgen dezelfde
naam.
Ook de relaties die de dingen met elkaar hebben krijgen namen.
Dingen liggen "naast" elkaar, "dichtbij" elkaar, "in" elkaar.
De ruimte en de dingen die zich daarin bevinden, kunnen worden
beschreven.
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Ook de maatschappelijke wereld kent een ordening. Mensen en
groepen mensen hebben namen. De relaties tussen mensen hebben
namen.
Er is ook ordening te ontdekken in de relatie tussen de maatschappelijke en de ruimtelijke wereld. Habraken ( 1 }; "Mensen
wonen, nemen bezit van de ruimte. Mensen leven samen door de
ruimte te delen. De ruimte wordt verdeeld door te bouwen. Mensen beschouwen niet alleen de ruimte, maar grijpen in, veranderen. Verdelen van de ruimte vraagt om verzoening van tegenstrijdige belangen. Het beheer van de ruimte berust op afspraken en wetten. Het gebruik van de ruimte kent gewoonten en regels. Het gemeenschappelijk bewonen van de ruimte vraagt overeenstemming."
Bereikte overeenstemming in de vorm van afspraken, maar ook
wetten, gewoonten en regels zijn normen, die het gebruik van de
ruimte door de maatschappij vormgeven en beheersen.
Mensen ontdekken niet alleen orde in de ruimte, maar grijpen
ook in de ruimte in, brengen veranderingen aan. Het aanbrengen
van veranderingen betekent het aanbrengen van een nieuwe ordening binnen of in plaats van de bestaande~ geen natuurlijke
orde, maar een kunstmatige. De aangebrachte veranderingen zijn
niet onwillekeurig.,maar worden geleid, ze hebben een bedoeling,
zijn doelgericht. Het doel is, de ruimte beter aan te passen
aan de menselijke behoeften.
Bouwkunde houdt zich bezit met het aanbrengen van veranderingen
in de ruimte, met het doel de ruimte geschikter te maken voor
het bevredigen van menselijke behoeften. Wat voor de bouwers
doel is, is voor de samenleving een middel.
!.2. Verandering en tijd.
Het aanbrengen van veranderingen speelt zich echter niet alleen
af in de ruimte, maar ook in de tijd. Een verandering kan worden beschouwd als een transformatie van een bepaalde toestand,
(of in dit geval, ruimtelijke constellatie) langs een tijdas,
in een andere toestand of constellatie. Activiteiten van mensen
die een verandering bewerkstelligen spelen zich zowel in ruimte
als tijd af.
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Veranderingen in de wereld om ons heen kunnen worden waargenomen door op een of andere rnanier de begintoestand vast te leggen, een bepaalde tijd te wachten en vervolgens weer de toestand op dat tijdstip vast te leggen. Door de twee toestanden
te vergelijken en de verschillen daartussen te beschrijven,
kan de verandering worden waargenomen. Met betrekking tot de
tijd, kan nu worden gesteld, dat veranderingen enkel en alleen
kunnen worden aangebracht in het heden. Het verleden bestaat alleen uit feiten, voltooide veranderingen die al hebben plaatsgevonden. De toekomst is onbekend: onbekende veranderingen die
nog moeten plaatsvinden. De tijd kan worden voorgesteld op een
as, die uit drie delen is opgebouwd: heden, verleden en toekomst
Elk fenomeen, elke gebeurtenis kan hierop een plaats gegeven
worden. Verschillen in positie van verschillende verschijnselen
op de as geven een beeld van de opeenvolging ervan in de tijd.
Op deze wijze kunnen veranderingen worden "afgelezen". Verleden
en toekomst zijn eenzijdig begrensde gebieden op deze as. Het
punt waar ze elkaar raken, wordt met "heden" aangeduid. Het
verstrijken van de tijd wordt weergegeven door het verschuiven
van het "heden"-punt in de richting van de toekomst. De verandering van de toestanden, die zich voltrekt, bestaat hierin dat
toestanden uit de toekomst zich in het heden realiseren, en vervolgens als feiten doorschuiven naar het verleden.(2)
Door middel van observatie van inhoud en opeenvolging van feiten uit het verleden en van zich voltrekkende gebeurtenissen in
het heden,kan door middel van inductie en extrapolatie een voorspelling (met een zekere mate van waarschijnlijkheid) met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen worden gedaan, waardoor
enig zicht op de inhoud van de toekomst kan worden verkregen.
Hoewel het daardoor natuurlijk weer mogelijk wordt te gaan an_ticiperen op de dingen die komen gaan, zowel in de vorm van het
zich gereed rnaken om de positieve kansen te grijpen die voor
de deur staan, als te trachten de negatieve ontwikkelingen te
ontwijken of te compenseren, is toch deze wijze van ingrijpen
er een die nauw verwant is met het Horno-Civis-beeld: de mens
in en onderworpen aan de orde waarin hij leeft (zie Inleiding) .
Bij de Homo Faber past meer het door Van Havre uiteengezette
tijdbeeld, wat hij met het "psychologische tijdbegrip" aanduidt. (2
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Dit gaat in tegenstelling tot het hierboven beschreven abstracte tijdbegrip niet uit van een waarnemingsstandpunt, maar van
een aktiestandpunt. Hierin zijn verleden en heden en toekomst
drie gebieden met een fundamenteel van elkaar verschillend karakter.
Het verleden wordt in het kader van dit tijdbegrip omschreven
als: "het domein van de eenmalige en onveranderlijke feiten die
gèen voorwerp zijn van enigerlei aktie".
De toekomst bestaat als zodanig nog niet: "het is het domein
van de verwachtingen, die nog gerealiseerd moeten worden".
"De feiten uit het vetleden zijn slechts waar of onwaar; meer
waarden kennen ze niet. De waarde kan door o.m. empirisch onderzoek worden achterhaald.
De fenomenen die in de toekomst gelegen zijn, kunnen nog allerlei waarden krijgen, afhankelijk van de waardebepaling ervan door het betrokken individu."
De derde component van het psychologisch tijdbegrip, het heden,
bestaat uit een voortdurende opeenvolging van momenten, "waarbinnen de multipliciteit van de verwachtingen door opeenvolgende keuzen herleid wordt tot de uniciteit van de feiten".
In de geest van dit tijdbegrip is het heden het hier en nu
zoals dat in feite bestaat en is de toekomst een ander hier
en nu, dat gewenst kan worden. ( 2 )
De toekomst als een gewenst hier en nu bestaat slechts in de
verbeelding en vormt de verwachting. Met betrekking tot de
ruimte is de toekomst een complex van doelstellingen, waarnaar
gestreefd wordt. De voorstelling van de ruimte van de toekomst
is de ruimte van nu waarin zodanige veranderingen zijn bewerkstelligd, dat die ruimte beter geschikt is voor de bevrediging
van menselijke behoeften.
Het grote verschil tussen "toekomst" in het abstracte en het
psychologische tijdbegrip is daarin gelegen dat de toekomst
niet iets is wat de mensen overkomt, maar dat het een door nog
te ondernemen aktie te realiseren gewenste, bedachte, gecon~
strueerde toestand is. Het resultaat dus van een beheerste ver~
andering.
Deze vorm van denken beperkt zich niet tot analyse en extrapolatie, maar is typisch constructief. Een gewenste, nog niet
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bestaande toestand wordt ontworpen (toekomst, doel) en wordt
vergeleken met de aktuele toestand (heden, status quo). De weg
daartus.sen wordt door middel van aktie overbrugd.
I.3. Ontwerpen: veroorzaken van gewenste gevolgen.
We hebben nu te rnaken met drie soorten van werkelijkheid, zoals die door Kwee worden onderscheiden: de denk-werkelijkheid
van de nog niet bestaande, gewenste toekomst, de ding-werkelijkheid van het hier en nu, en de doe-werkelijkheid van de
handelingen, die transformatie van de huidige in de gewenste
toestand moeten bewerkstelligen.(3)
Het denken is niet, zoals het doen, gefixeerd in de tijd. Doen
gebeurt in het heden en is gebonden in het heden. Denken gebeurt weliswaar in het heden, maar is daar niet in gebonden:
we zijn in staat zowel na te denken: al denkend terug te gaan
in het verleden, maar ook in staat om vooruit te denken: vooruit te lopen in de toekomst.
In termen van oorzaak en gevolg is het mogelijk bij het denken te beginnen met het gevolg en vervolgens terug te denken
wat voor handeling daar als oorzaak bij zou kunnen horen.
In de doe-werkelijkheid bestaat die mogelijkheid niet. Het
doen is in de tijd gevangen: Een gevolg komt per definitie na
de daad.
Oorzaak en gevolg hebben in de doe-werkelijkheid een gefixeerde volg-orde in de tijd.
We kunnen dus al denkend een gewenste toekomst concipiëren,
die beschouwen als een gevolg, wat door bepaalde handelingen
kan worden ver-oorzaakt. Door nu vanuit die vooruit-gedachte
toekomst terug te kijken naar de realiteit van nu en door kennis van causaliteit is het mogelijk vast te stellen welke akties of handelingen oorzaak zouden kunnen zijn voor het gewenste gevolg, dat we ons als doel hebben gesteld. Het is dan
mogelijk de gewenste toekomst (gevolg) te beschrijven (descriptie) en tevens is het mogelijk te beschrijven welke aktie
als oorzaak daarvoor het meest doelgericht en doelrnatig is, of
met andere woorden: een beschrijving van het meest functionele
middel ter realisering van het doel.
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Het doel kan dus worden gezien als een bedachte toestand met
een normatief karakter: het moet bereikt worden. In dat licht
zijn beschrijvingen van al datgene wat realisatie van het doel
tot gevolg heeft, ook normatief: d.w.z. om het doel te bereiken, zal juist dàt moeten worden gedaan.
I.4. Situatie
Met betrekking tot normen voor de bouwkunde zijn beide benaderingen van zowel tijd als werkelijkheid van belang: immers het
bouwkundig handelen is niet uitsluitend gericht op het realiseren van ruimtelijke zaken ten behoeve van een nog niet bestaand hier en nu: het resultaat daarvan zou slechts als
"science fiction" kunnen worden beschouwd. Evenmin gaat het
enkel en alleen om het zich aanpassen aan een bestaande orde:
de creatie van iets nieuws zou daarmee zo goed als onmogelijk
worden.
Belangrijk is, dat deze beide benaderingen in het bouwkundig
denken en handelen een rol spelen.
Het bouwkundig handelen, zowel het ontwerp als de uitvoering,
zijn steeds gericht op het maken van iets nieuws, wat er daarvoor nog niet was: de Homo Faber aan het werk.
Maar het bouwkundig handelen speelt zich ook steeds af in een
bepaalde situatie: een bepaalde ruimtelijke situatie, maar ook
in een bepaalde maatschappelijke, economische, juridische, ecologische, ideologische situatie enz. De bo~wkundige ingreep
vindt plaats in een bestaande orde. Soms wordt daarop voortgebouwd; door toevoeging van materiaal wordt de bestaande ruimte
uitgebreid. Soms is het bouwkundig handelen gericht op herstel
van het bestaande: reparatie, restauratie. Soms gaat het om het
vervangen van het bestaande door een nieuwe ordening: renovatie,
rehabilitatie, verbouwing, of meer ingrijpend: bestemmingswijziging, amovering van het bestaande en er iets geheel anders voor
in de plaats brengen.
Maar steeds gaat het om een ingreep in de bestaande orde als
situatie, waarin een nieuwe ordening wordt aangebracht.
Soms is de situatie sterk beperkend en van grote invloed op het
nieuwe dat daarin wordt gemaakt (invulling open gaten, bouwen
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in historische omgeving, stadsvernieuwing, etc.), soms laat de
situatie veel "ruimte" aan nieuwe ingrepen (bouwen in de woestijn,in een nieuwe polder, etc.), maar een situatieloos ontwerp bestaat in feite niet.
Bouwen binnen een bepaald budget is een andere vorm van een situatie waarbinnen gewerkt moet worden; het klimaat, de politieke omstandigheden, het juridisch kader, de culturele omstandigheden, de technische mogelijkheden, de tijd waarbinnen het werk
gereed moet zijn, het beeld wat de opdrachtgever van zijn huis
heeft, de bouwvoorschriften die van kracht zijn voor de plaats
waar gebouwd gaat worden, de subsidievoorwaarden van de overheid, de regels van de nutsbedrijven, de brandweervoorschriften, enz. vormen alle de samen de situatie waarbinnen ontworpen
en gebouwd zal moeten worden.
Onder situatie is dus niet alleen de geografische plaats te
verstaan, maar het geheel van gegevenheden en beperkingen waarbinnen het ontwerp en de uitvoering van het te bouwen object
tot stand moet worden gebracht.
Ook kan situatie in termen van tijd worden uitgedrukt: "situatie" is al het in het "heden" bestaande, datgene wat in het verleden tot stand gekomen is en wat relevant is voor het toekomstige, te ontwerpen of uit te voeren bouwkundig object.
Belangrijk daarbij is dat ook de beelden en voorstellingen, die
mensen hebben van de toekomst, behoren tot de situatie (4 ).
Het bouwkundig handelen bestaat daarin, dat beelden en voorstellingen van een gewenste toekomst worden gerealiseerd, d.i. de
huidige, ongewenste toestand door middel van doelgerichte aktie
transformeren tot de gewenste. Of in termén van Kwee: dat gewenste elementen uit de denk-wereld via transformaties in de
doe-wereld aan de ding-wereld worden toegevoegd.
Het bouwkundig handelen speelt zich dus af in de culturele en
natuurlijke bestaande orde en brengt daarin een nieuwe, kunstmatige ordening aan, hetzij als uitbreiding en aanvulling daaraan, hetzij als gedeeltelijke vervanging daarvan.
I.5. Problemen, doelen en middelen.
De verandering in de bestaande orde, die door het bouwkundig
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handelen wordt aangebracht, heeft - uiteraard - een bepaalde
bedoeling, is op een doel gericht. Het doel is een voorstelling
die mensen zich maken van een toekomstige toestand, die meer
gewenst is dan de huidige en die gerealiseerd moet worden.
Datgene wat in de huidige toestand als ongewenst wordt beschouwd, wordt als probleem aangeduid.
Een probleem vraagt om een oplossing. De oplossing is de realisatie van het gestelde doel; een transformatie van een ongewenste toestand in een (meer) gewenste.
Een maatschappelijk probleem kan worden omschreven als een in
de samenleving bestaande toestand, die door sommige of alle
leden van die samenleving als ongewenst wordt beschouwd.
Maatschappelijke problemen zijn in het algemeen complex van
aard: het is vaak erg moeilijk precies te bmschrijven waaruit
het probleem bestaat en waardoor het veroorzaakt wordt. Immers
het probleem kan niet afzonderlijk worden beschouwd, maar moet
in zijn samenhang met de samenleving als geheel worden bekeken.
Voor oplossingen voor een probleem geldt dat nog in sterkere
mate. Nemen we het probleem van woningnood als voorbeeld. Wat
is precies het probleem? Er is niet voldoende woongelegenheid
om alle mensen onderdak te kunnen verschaffen. Maar het probleem kan ook anders worden geformuleerd: er zijn te veel mensen die om een woning vragen. Bij het zoeken naar een adequate
oplossing is de probleemformulering van belang. In het eerste
geval zou de meest voor de hand liggende oplossing zijn, meer
te bouwen en in een sneller tempo, terwijl de tweede formulering meer op oplossingen aanstuurt die in de maatschappelijke
sfeer zijn gelegen, namelijk gezinsplanning en geboortebeperking. Kennelijk zijn meerdere oplossingen voor hetzelfde probleem denkbaar.
Het kiezen van een oplossing betekent het kiezen van een na te
streven doel-Het bereiken van het doel veronderstelt het aanwenden van middelen daartoe. Onder "middelen" wordt verstaan:
datgene wat kan worden gedaan en al datgene waarover kan worden
beschikt om een bepaald doel te .bereiken.
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I. 6. Beleid.

Voor het bereiken van een gesteld doel kan het nodig zijn eerst
de daarvoor noodzakelijke middelen te verschaffen. Het verkrijgen van het middel wordt daardoor een doel op zich, wat eerst
zal moeten worden bereikt om het uiteindelijke doel te kunnen
realiseren. Het eerst gestelde doel kan op zich bijna altijd
weer als een middel worden beschouwd om weer andere doelen te
bereiken. Op deze wijze ontstaat een doelen-middelen-keten,
die hiërarchisch is in opbouw. Op de betekenis hiervan wordt
in Hoofdstuk III ingegaan. Er is een hoofddoel of einddoel te
onderscheiden en er zijn doelen die daarvan zijn afgeleid, enz.
Behalve een hiërarchische relatie bestaat er tussen uiteindelijk doel en afgeleide doelen ook een tijdsrelatie. Het einddoel kan pas worden bereikt, als de tussendoelen zijn gerealiseerd, aangezien deze als middel fungeren om het einddoel te
kunnen bereiken.
Doorgaans zullen meerdere tussendoelen van een hoofddoel kunnen
worden afgeleid, waarbij het kan zijn dat deze tussendoelen onderling weer een hiërarchische relatie vertonen, of dat het
tussendoelen zijn die naast elkaar op een bepaalde plaats in
de hiërarchie voorkomen. Ook zullen ze, in de tijd gezien, in
dit laatste geval synchroon moeten worden bereikt.
Op deze wijze kan nu een plan worden opgezet om een bepaald doel
met bepaalde middelen te bereiken. Wanneer een tijdslimiet wordt
gesteld voor het bereiken van het doel, kan, uitgaande van de
situatie op het tijdstip waarop het plan wordt opgesteld, door
middel van analyse van het hoofddoel in tussendoelen en middelen (zoals hiervoor is aangegeven),in de tijd worden uitgezet
welk tussendoel wanneer moet zijn gerealiseerd. Voor de realisatie van het plan, dat in het algemeen met de term "beleid"
wordt aangeduid, is het vervolgens nodig aan te geven wie wat
moet gaan doen. De personen of instanties die met de uitvoering
van het beleid worden belast, worden de "actoren" van dat beleid genoemd.
Een actor is een kiezende of handelende persoon of georganiseerde groeperïng ( 5) .
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Elke actor heeft de verantwoordelijkheid voor een bepaald deel
van het beleid, waarbij het gaat om het realiseren of verschaffen van een middel of meerdere middelen. Het verkrijgen van die
middelen is voor de actor het te bereiken doel. Elke actor voert
daarmee ook weer zelf beleid. Er is sprake van een uitgangssituatie, die de uitgangssituatie van het algemene beleid kan
zijn of die kan bestaan uit het bereikte tussendoel van (een)
andere actor(en}. De middelen die de actor ter beschikking
staan, zijn in de uitgangssituatie aanwezig. De actor bepaalt
zijn keuze t.a.v. de middelen waarmee hij zijn doel wil bereiken, en voert handelingen uit die de verwezenlijking van het
doel dienen. Daarmee voert de actor binnen zijn eigen kader beleid, wat past in het algemene beleid.
De term "algemeen" wordt hier gebruikt in die zin, dat het algemeen is t.o.v. het beleid van de actor. Beleid is nooit "algemeen", omdat het altijd het realiseren betreft van een concreet doel. De handelingen die een actor in het kader van het
door hem te voeren beleid verricht, worden eveneens tot de
middelen van die actor gerekend; hetzelfde geldt voor de creativiteit, de intelligentie, technieken die hij beheerst, kennis
die hij bezit en die hij voor de uitvoering van zijn beleid
aanwendt.
1.7. Eigenschappen van middelen.
Elk doel kan op meerdere wijzen met meerdere middelen worden bereikt. Het vaststellen welke middelen in een bepaalde uitgangssituatie zullen worden aangewend om een bepaald doel te bereiken, houdt dus een keuze in.
De keuze voor een bepaald middel kan worden gemaakt aan de hand
van een analyse van de eigenschappen van middelen. Een dergelijke analyse wordt gegeven door Kuypers in "Grondbegrippen van
Politiek" ( 6}, waarvan hieronder een beknopt overzicht wordt
gegeven.
Kuypers onderscheidt de volgende eigenschappen van middelen:
- de effectiviteit van een middel;
- de alternatieve aanwendbaarheid van een middel;
- de totale werking van een middel;
29

- de onmisbaarheid van een

middel~

- de toereikendheid van een middel;
- de efficiëntbeid van een middel.
Voorts definieert hij de opgesomde eigenschappen als volgt:
1. Onder "de effectiviteit van een middel" wordt verstaan, de
mate waarin dat middel bijdraagt tot het bereiken van een gesteld doel. Het gaat hier om het nut, de waarde, het rendement,
de geschiktheid, de doelmatigheid, doeltreffendheid, ofwel de
deugdelijkheid van een middel.
De effectiviteit van een middel kan worden gemeten. Deze meting
bestaat uit een vergelijking van het behaalde resultaat met het
beoo~de

resultaat, waarbij wordt verondersteld, dat doel en

werkelijk veroorzaakt effect beide in dezelfde eenheden kunnen
worden uitgedrukt. De effectiviteit is slechts achteraf te bepalen. Over "effectiviteit van een middel" kan slechts worden gesproken als een bepaald doel gegeven is.
Kuypers stelt dat de effectiviteit van een combinatie van middelen vaak groter is dan de som van de effectiviteiten van de
afzonderlijke middelen.
2. Onder "de alternatieve aanwendbaarheid van een middel" verstaat Kuypers het aantal doelen, die door dat middel kunnen worden gediend.
Deze eigenschap van middelen heeft betrekking op de zgn. "aanwendbaarheidsvraag": "Tot welke andere doelen kan dit middel
iets bijdragen?" Deze vraag is van belang voor:
- het opsporen van verzwegen doelstellingen;
- het ontwerpen van middelen, die voor een bepaald doel worden·
gecreëerd, zodanig dat ze tevens geschikt (te maken) zijn
voor andere doeleinden;
- voor het coördineren van beleid in verschillende sectoren;
- voor het motiveren van een gemeenschappelijke aktie;
- voor het doorzien van het spel van een tegenspeler.
Geld is een voorbeeld van een middel met een bijna universele
aanwendbaarheid.
Ook verrichtingen kunnen als middel "multi-purpose" zijn: een
overheid bijv. stelt een commissie in om een beter inzicht te
krijgen

in een materie, maar ook om een beslissing uit te stel-

len; zij bindt activiteiten aan een vergunning om ze te beperken,
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maar tegelijk om de kwaliteit ervan te bevorderen, enz.
3. Onder de "totale werking van een middel" wordt verstaan de
effectiviteit van dat middel ten opzichte van alle doelen waarvoor het gebruikt wordt, alsmede van al zijn niet beoogde effecten". Het gaat hier om de zgn. "evaluatievraag": "\'1at draagt
dit middel bij tot de verschillende doelen waarvoor het dient
en wat veroorzaakt het verder nog?"
Deze vraag is t.a.v. beleid zowel vooraf als achteraf van belang.
Als voorbeeld van het belang van het begrip "totale werking"
en van "voorafgaande evaluatie" wordt de productie van geneesmiddelen gegeven. Hoe goed is het middel voor de ene kwaal en
hoe goed voor de andere? Maar bovendien: wat zijn de bijverschijnselen?
In verband met "totale werking van een middel" is het begrip
"secundaire maatregel" van belang. Secundaire maatregelen hebben geen ander doel dan het opvangen en wegnemen van ongewenste
gevolgen als bijverschijnsel veroorzaakt door "primaire maatregelen".
Als voorbeeld wordt genoemd de sulfatabletten, die kort na de
oorlog werden gegeven en die bijzonder heilzaam waren biJ het
onderdrukken van angina, maar die een nare hoofdpijn

veroor~aak

ten. Bij de tabletten werd daarom een ander tablet tegen de
hoofdpijn gegeven.
Een ander voorbeeld zijn schadeloosstellingen bij het doorvoeren van bepaalde maatregelen.
4. Onder "de onmisbaarheid van een middel" wordt verstaan het
feit dat zonder de aanwending van het middel in kwestie, in een
gegeven uitgangssituatie een gesteld doel niet kan worden bereikt, ongeacht een combinatie van middelen.
Het gaat hier om de "onmisbaarheidsvraag": "Is dit d.oel alleen
zó te bereiken?" Het gaat hier om de noodzakelijkheid, onontbeerbaarheid of onontkoombaarheid van een middel.
Van noodzakelijkheid van een middel kan weer slechts gesproken
worden als het doel gegeven is. Middelen die noodzakelijk zijn
voor een bepaald doel, hoeven dat voor een ander doel in het
geheel niet te zijn.
Ook de uitgangssituatie is van belang: "Om in leven te blijven
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is zwemmen alleen noodzakelijk als men in het water is gevallen."
De definitie eindigt met: "ongeacht een combinatie van middelen".
D.w.z. een middel kan noodzakelijk genoemd worden in tweeërlei
zin:
- het kan niet gemist worden in welke combinatie van middelen
dan

ook~

- het kan alleen in bepaalde combinaties van middelen niet gemist worden.

(zgn. additioneel-noodzakelijke middelen).

Kuypers noemt een middel slechts onmisbaar, wanneer het onmisbaar is ongeacht de combinatie.
5. Onder een "toereikend middel" wordt vers.taan een middel waarmee in een bepaalde uitgangssituatie een gesteld doel kan worden bereikt, zonder andere middelen te gebruiken.
Hier is de "toereikendheidsvraag" aan de orde, waarin het gaat
om de vraag: "Is dit genoeg, om dat doel te bereiken?"
Ook t.a.v. toereikendheid van een middel dient zowel het gestelde doel als de uitgangssituatie bekend te zijn.
6. Onder de"efficiëntheid van een middel" wordt versta;m de effectiviteit van dat middel ten opzichte van een gesteld doel,
verminderd met zijn negatieve neveneffecten, een en ander in
vergelijking met een alternatief middel voor hetzelfde doel.
Het gaat daarbij om de vraag: "Is dit doel sneller, gemakkelijker,

met minder offers of met minder risico's te bereiken?"

"Efficiëntheid" moet daarbij worden onderscheiden van het financieel-economisch gekleurde "efficiency", omdat het hier ook
en vooral gaat om kosten en baten, die volstrekt niet financieel
van aard zijn.
Een procedure zal bijvoorbeeld efficiënter

z~Jn

dan een andere,

als zij niet alleen minder geld kost, of bij gelijke kosten
meer opbrengt, of bij gelijke kosten en opbrengsten in geld,
korter duurt, maar ook, wanneer zij, ceteribus paribus,
- leidt tot betere beslissingen, bijv. in termen van meer vrijheid verzekerend aan meer mensen, of wanneer zij
- leidt tot betere beslissingen die beter gecoördineerd zijn
met andere beslissingen, of wanneer zij
- meer argumenten pro en contra aan het licht brengt, of wan32

neer zij
- de argumenten pro en contra sneller aan het licht brengt,
of wanneer zij
- gepaard gaat met minder irritatie en frustratie voor de betrokkenen.
Deze wijze van analyseren van middelen tot een doel kan een
hulpmiddel zijn om tot keuze van een bepaald middel te komen.
De keuzemogelijkheid is daarbij niet beperkt tot bestaande of
voorhanden zijnde middelen, hoewel het nogal voor de hand liggend is om daarmee te beginnen. Vooral waar het gaat om nog
niet bestaande of wel bestaande, maar in de uitgangssituatie
niet voorhanden zijnde middelen, en die middelen als noodzakelijk moeten worden beschouwd voor het gestelde doel, zal het
verschaffen van die middelen als een tussendoel moeten worden
gezien. Middelen kunnen in dat licht dus ook als doelen worden
beschouwd. De weg van gesteld doel naar gerealiseerd doel wordt
daarmee geleed. Vooral bij het ontwerpen van nog niet bestaande middelen, is bovenstaande lijst van eigenschappen van be~
lang. Ik kom hierop in Hoofdstuk II uitgebreid terug.
I.8. Doelen en nevendoelen1 effecten en neveneffecten.
Het doel dat de actor met behulp van de gekozen en aangewende
middelen wenst te bereiken, kan worden gezien als een beoogd
effect van zijn handelen.
De actor wil een bepaalde toestand veroorzaken, het bereiken
van die toestand is zijn doel. Het doel is dus een gewenst gevolg wat de actor wil veroorzaken.
Daarbij komen alle in I.7 genoemde eigenschappen van middelen
aan de orde. De nadruk ligt echter op de volgende vragen:
- Wordt het beoogde effect inderdaad bereikt?
- Wat zijn de bijverschijnselen?
Met betrekking tot deze vragen is er een moeilijkheid. Immers,
in zekere zin zal een actor "maar af moeten wachten" of ook inderdaad het beoogde resultaat wordt bereikt. Het enige wat de
actor kan doen, is de volgens hem noodzakelijke verrichtingen
uitvoeren. Daaruit moet dan het gew:enste gevolg "ontstaan".
Het enige wat werkelijk kan worden beheerst, zijn de oorzaken.
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Het gevolg kan daaruit slechts "volgen".
Als voorbeeld kan het maken van een foto hier illustratief
zijn. Als iemand zich als doel heeft gesteld ergens een foto
van te maken, dan zal waarschijnlijk de eerste keuze van middelen bestaan uit een fotocamera en een filmrolletje. Het
eerste, te bereiken tussendoel is het op de juiste wijze
plaatsen van de film in de camera. Is dit bereikt, dan is het
volgende tussendoel het verkrijgen van de juiste instelling
van de camera, aangepast aan de gevoeligheid van de film en
de omstandigheden, waaronder de opname gemaakt zal moeten worden. Daartoe moeten slUitersnelheid, diafragma en afstand tot
het te fotograferen object worden ingesteld. Is dat bereikt,
dan kan de opname gemaakt worden. Alle door de actor gekozen
middelen zijn nu voor het te bereiken doel aangewend, d.w.z.
alle oorzaken, die het gewenste effect tot gevolg moeten hebben, hebben hun werking daarmee gehad. Het is echter in deze
situatie nog steeds niet duidelijk, of het beoogde effect .ook
inderdaad is bereikt. De film zal daartoe eerst

nog ontwik-

keld moeten worden. Daartoe volgt weer een hele reeks van met
elkaar samenhangende, nauwkeurig voorgeschreven verrichtingen,
die tesamen zijn gericht op de realisering van het doel: een
goed negatief. Daarvoor geldt weer hetzelfde. Wie wel eens zelf
een film ontwikkelt, kent maar al te goed het gevoel, dat wel
de oorzaak-handelingen worden beheerst, maar dat het gewenste
resultaat moet "ontstaan", niet wordt beheerst, en moet worden
afgewacht. Er blijft een kans-element in het bereiken van het
doel.
Met betrekking tot het beoogde effect, of het te bereiken doel,
kan dan ook worden gesteld, dat effecten zijn te verdelen in beoogde en niet-beoogde effecten.
In het voorbeeld van de foto kan het voorkomen dat door het aanwezige tegenlicht niet een gedetailleerde foto van het gefotografeerde object het resultaat is, maar dat de foto slechts een
zwart-wit silhouet oplevert: een niet-beoogd effect.
Het is evenwel mogelijk dat de fotograaf in kwestie die dit resultaat niet had bedoeld, toch niet ongelukkig met het bereikte
plaatje is: onbedoelde effecten kunnen worden verdeeld in gewenste en ongewenste effecten.
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Indien naast het bereiken van het doel het middel nog iets anders blijkt te veroorzaken, spreken we van neveneffecten.
Neveneffecten zijn altijd onbedoeld. Neveneffecten kunnen voor
de actor gunstig, van geen belang of ongunstig zijn. Voor anderen kan dat weer anders zijn.
Warm koelwater als neveneffect van een energiecentrale kan
voor de energieopwekking van geen belang zijn, voor het leven
in de rivier waarin het geloosd wordt, kan het fataal zijn.
Indien het bijv. voor de verwarming van kassen wo~dt gebruikt,
kan het voor de groenteteelt gunstig zijn.
Tenslotte vèrmeldt Kuyper~ nog het verschijnsel "averechts
effect", waarmee het gevolg van een middel van een actor wordt
aangeduid, dat tegengesteld is aan een door de actor beoogd
effect. "Om een rel te onderdruk~en, wordt de politie erheen
gezonden, daardoor groeit de rel uit tot een complete veldslag."
Neveneffecten worden van nevendoelen onderscheiden, doordat neveneffecten niet door de actor zijn bedoeld. "Een nevendoel is
een doel dat door een bepaald middel wordt gediend, maar dat
door de actor primair is gekozen met het oog op een ander
doel." (7)
"Een nevendoel is een overweging geweest bij de keuze van een
middel, een neveneffect niet, zelfs indien het is voorzien.
Indien wel, dan is het inderdaad een nevendoel." ( 8)
I.9. Classificatie van middelen; "ordes".
Voordat over de relatie tussen normen en beleid kan worden gesproken, moet eerst nog een ander aspect van middelen en doelen worden belicht.
Uit het voorgaande is reeds duidelijk, dat een en hetzelfde
doel met verschillende middelen kan worden bereikt. Tevens is
gesteld, dat een bepaald middel meerdere effecten kan bewerstelligen naast de verwezenlijking van het gestelde doel: de
neveneffecten.
Bij het oplossen van een maatschappelijk probleem, dient men
er daarom voor te waken, dat de aangewende middelen niet door
hun neveneffecten andere problemen creëren.
Bij de keuze van een middel zat dit een belangrijke rol spelen.
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Middelen kunnen naar hun aard worden gerubriceerd ofwel in bepaalde categorieën worden onderscheiden.
Zo kunnen middelen worden onderscheiden als sociale middelen,
die betrekking hebben op de organisatie van de samenleving,
politieke middelen,die te maken hebben met gezagsrelaties in
de samenleving, economische middelen, die betrekking hebben
op productie, consumptie, schaarste. Er zijn financiële middelen en ruimtelijke middelen, juridische, ideologische middelen, enz.
De beheersing van die middelen en de daarvoor noodzakelijke
kennis ligt binnen even zovele "ordes". Zo kan er gesproken
worden over een sociale orde, een ruimtelijke orde, een politieke orde, een economische orde, enz.

( 9 )

Ordes kunnen worden omschreven als denkbeeldige geledingen van
de werkelijkheid; min of meer identifièeerbare kennis- en
aktiegebieden met eigen kennis, eigen regels, eigen structuren, eigen middelen (methoden en technieken), eigen doelen,
enz.
Het onderscheiden van specifieke ordes wordt afhankelijk gesteld van de problematiek die moet worden opgelost. Voor het
oplossen van bepaalde problemen is het bijvoorbeeld gewenst
een sociale orde, een juridische orde, of zelfs een ideologische orde te onderscheiden, terwijl voor andere problemen een
geheel andere geleding relevant is.
Er zou hier een vergelijking kunnen worden gemaakt met departementen, die kunnen veranderen onder invloed van de problematiek waarvoor een overheid zich ziet geplaatst.
In het recente verleden hebben dergelijke wijzigingen zich onder invloed van de omstandigheden ook voorgedaan: "Kunst"
verhuisde van "Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen" naar "Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk", "Wetenschapsbeleid"
kreeg zijn eigen minister, en in de afgelopen decennia kreeg
de zorg voor het bedreigde milieu een dermate groot gewicht,
dat daarvoor ook een apart departement werd opgericht,
Voor de nabije toekomst is het bijv. niet ondenkbaar, dat er
een departement voor energiezaken zal komen, waaraan eerder
nooit behoefte is ge;,reest.
Gezien vanuit de beheersing van middelen kunnen ordes dus als
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een classificatie van middelen worden beschouwd.
Gezien vanuit de te behandelen problematiek kunnen ordes worden beschouwd als kennis- en aktiegebieden die tasamen worden
geacht de gehele omgeving van een probleem te definiëren.(9)
In de vergelijking met de departementen worden deze eveneens
geacht tesamen een compleet geheel te vormen, in die zin dat
elk probleem dat zich voordoet, altijd daarbinnen geheel kan
worden afgedekt.
Maatschappelijke problemen, die bestaan uit een toestand waarin
bepaalde behoeften van mensen niet kunnen worden bevredigd,
kunnen altijd naar een of meerdere ordes worden gespecificeerd.
Zo kan een maatschappelijk probleem voornamelijk een politiek
probleem zijn, of economisch of ruimtelijk, enz.
Doorgaans zijn maatschappelijke problemen echter dusdanig complex van aard, dat ze aspecten van de diverse ordes bevatten.
Bij de beschrijving van diverse soorten maatschappelijke problemen, kunnen op verschillende wijzen ordes worden onderscheiden. In het "environmental design" bijvoorbeeld, worden ten behoeve van de problemen die daarin worden behandeld, vier ordes
onderscheiden, te weten een politieke, een sociale, een economische en een ruimtelijke orde. (9)
In het kader van de zogenaamde "Domeinentheorie" (9) wordt
met betrekking tot de problematiek van het ruimtelijk ordenen
allereerst een tweedeling van de werkelijkheid gemaakt in een
maatschappelijke en een ruimtelijke wereld. Vervolgens wordt
de maatschappelijke wereld geleed in een sociale, politieke
en een economische orde, terwijl de ruimtelijke wereld wordt
geacht uit êên orde te bestaan, nl. de ruimtelijke orde. De
bijzondere positie van de ruimtelijke orde hierin is niet van
principiële aard. (10)
Daarom zou het waarschijnlijk beter zijn te stellen dat vanuit
een bouwkundig standpunt de wereld wordt bekeken door een
ruimtelijke bril en dat daardoor de ruimtelijke orde uit de totale werkelijkheid wordt gelsoleerd, met het doel de verbanden
tussen ruimtelijke en overige wereld beter te kunnen bestuderen. Elementen uit de ruimtelijke wereld hebben betekenis in de maatschappelijke wereld. In het geval van hét wonen
is dat de bescherming van mensen tegen de wisselvalligheden van
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weer en klimaat, maar het is veel meer: het huis biedt onderdak aan het gezin, dat daarmee als maatschappelijke eenheid
ook in ruimtelijke zin te onderscheiden valt. Aan een huis ontlenen mensen hun maatschappelijke status. Het huis, de kerk,
het kantoorgebouw, de schouwburg, het winkelcentrum, de fabriek,zijn ruimtelijke elementen die een sociale betekenis
hebben. Maar ook in andere ordes spelen ruimtelijke elementen
een rol. Ze hebben een economische betekenis, en ook in de politieke orde spelen ze een belangrijke rol.
Bouwkundige elementen - en laten we om de gedachten concreet
te kunnen bepalen, ons daarbij even een huis voorstellen zijn in alle ordes als middelen voor doelen te beschouwen.
In de politieke orde zijn daarvan voorbeelden te over. Regeringen zijn verguisd en geprezen over hun woningbouwbeleid.
Het huis als machtsmiddel wordt in de politieke strijd vaak
gebruikt. De huiseigenaar is iemand met macht ten opzichte van
de daarvan afhankelijke huurder.
In economische zin heeft het huis al niet minder betekenis. Een
groot deel van de economie drijft op de productie van woningen.
Er is een meer dan levendige markt in de koop en verkoop van
woningen. Woningen als wetvaartsvaste beleggingsobjecten vervullen een rol, die bijna vergelijkbaar is met die van het
goud ten opzichte van het papiergeld,
Ook de sociale betekenis van woningen behoeft nauwelijks betoog. Status, sociale contacten, privacy, zijn belangrijke aspecten van de woning als middel voor het bereiken van sociale
doeleinden.
Er zijn in het algemeen geen zwaartepunten aan te geven voor
de verschillende rollen die die ene categorie van ruimtelijke
objecten, die met "huis" kan worden aangeduid,in de verschillende ordes speelt. Voor specifieke gevallen is dat natuurlijk
wel mogelijk, maar steeds zal een object uit de ruimtelijke orde toch in mindere of meerdere mate betekenis hebben in de
verschillende ordes, zoals hierboven globaal is geschetst,
Dit heeft consequenties voor de wijze waarop huizen worden ontworpen.
Beschouwen we het ontwerpen van een huis als een activiteit van
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een actor, die bezig is met het verschaffen van een middel ten
behoeve van een beleid, dat gericht is op het oplossen van een
maatschappelijk probleem, namelijk voorzien in de behoefte aan
woonruimte voor mensen,dan is dat veel meer dan slechts een zuiver ruimtelijke bezigheid. Het is een onderdeel van een beleid, dat weliswaar ruimtelijke objecten als middelen verschaft, maar die ruimtelijke middelen moeten ook heel andere
dan maatschappelijk-ruimtelijke doelen dienen. Het huis is zowel middel in sociale als economische als politieke zin, en zal
dus ook daarin geschikt moeten zijn gestelde doelen te bereiken.
Dit heeft tot gevolg,' dat in termen van beleid, er voortdurend
gewerkt zal moeten worden met een groot aantal nevendoelen.
Dit heeft weer tot gevolg, dat er een zware claim wordt gelegd
op de alternatieve aanwendbaarheid van het huis als middel,
dat bij de totale werking van het middel scherp de bijwerkingen in allerlei ordes in het oog zullen moeten worden gehouden.
Een huis dat uitstekende ruimtelijke kwaliteiten bezit, maar
economisch niet interessant is, is daarmee geen goed huis. Intuïtief is het streven gericht op een evenwichtige verdeling
van de betekenis van het ruimtelijke middel in de andere ordes.
Het middel uit de ruimtelijke orde, wat oorspronkelijk was bedoeld voor een ruimtelijke doelstelling, blijkt een minstens
even belangrijke rol te spelen in de andere ordes van de maatschappelijke wereld •.
Worden de ordes niet vanuit het middel, maar vanuit het op te
lossen probleem benaderd, dan kan worden gesteld dat een en
hetzelfde probleem met verschillende middelen uit verschillende ordes kan worden opgelost. Dit houdt in dat in de verschillende ordes maatregelen genomen kunnen worden, die alle bijdragen tot de oplossing van het probleem.
Nemen we als voorbeeld het steeds toenemend aantal parkeerovertredingen in onze binnensteden. Door de problemen die daaruit voortvloeien voor het functioneren van stadscentra, kan dit
als een maatschappelijk probleem worden aangeduid.
Een deel van het probleem kan wellicht worden opgelost in de
sociale orde door automobilisten ~r op te wijzen, dat door hun
gedrag problemen voor andere binnenstadsbezoekers ontstaan en
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door op grond daarvan het. gebruik van openbaar vervoer aan te
bevelen.
Een deel van het probleem kan wellicht worden opgelost in de
politieke orde door het nemen van maatregelen in de gezagssfeer: de plaatselijke overheid kan bijv. de politie opdracht
geven strenger tegen foutparkeerders op te treden, hogere boetes te heffen, of vaker te controleren of foutgeparkeerde auto's te laten wegslepen.
Een ander deel van het probleem kan wellicht worden opgelost
in de economische orde door de tarieven van het openbaar vervoer te verlagen en het verveersaanbod daarvan voor het publiek aantrekkelijker te maken.
Een ander deel van het probleem kan mogelijk worden aangepakt
in de ruimtelijke orde, bijvoorbeeld door meer parkeergarages
in de binnenstad te bouwen, of door het parkeren op plaatsen
waar dat niet kan worden toegestaan in fysieke zin onmogelijk
te maken, met bijv. hekken of kettingen.
In elk geval is duidelijk, dat het probleem in principe op
meerdere wijzen en in verschillende ordes kan worden opgelost. (11 )
Dat wil zeggen dat er verschillende middelen geëigend zijn om
hetzelfde doel te bereiken. In de praktijk zal doorgaans niet
voor êên, maar voor een samenstel van oplossingen worden gekozen, waarbij uiteraard wel accenten zullen worden gelegd daar
waar een goede afstemming moet worden bereikt tussen doel,
m.iddelen, uitgangssituatie, actoren, en andere te realiseren
doelen, die door nevenwerkingen van oplossingen voor dit probleem niet mogen worden geschaad.
Wat moet worden ontworpen is een evenwichtig beleidsplan, dat
al deze eigenschappen in zijn maatregelen verenigt.
I.lO. Ruimtelijke elementen en hun functie; "domeinen".
In het kader van de "Domeinentheorie" wordt de ruimtelijke orde in eerste instantie geacht te zijn opgebouwd uit zgn. ruimtelijke elementen. Ruimtelijke elementen kunnen zowel ruimte
als materiaal bevatten; het zijn "bruto-elementen". Een straat
kan een ruimtelijk element zijn in een bepaalde beschouwings40

wijze, maar ook een gebouw, of een stadswijk, een dakgoot zowel als een deurknop, een woonkamer, zowel als een galerij.
Of deze elementen als ruimte dan wel als materiaal worden ervaren is afhankelijk van de beschouwingswijze. Voor de stedebouwkundige is het gebouw "materiaal" dat een positie in de
ruimte moet krijgen, voor de architect is hetzelfde gebouw
"ruimte" waarin hij verschillende vertrekken kan rnaken door
materiaal aan te brenen en waarin hij materiaal in de vorm
van meubilair kan plaatsen.
Een ruimtelijk element heeft eigenschappen in termen v.an maat
en plaats en daarnaast vervult het een functie. (12)
De term "functie" betekent dat het element een middel is dat
een doel dient, dat het een bepaalde werking vertoont, die
gunstig is voor het bereiken van een gesteld doel. (13)
Om nu het ruimtelijke element als middel in de ruimtelijke orde te kunnen beschrijven, moet worden teruggegaan naar de
eerste drie paragrafen van dit hoofdstuk, waar het ging om de
inhoud van het bouwkundig handelen, te weten het aanbrengen
van veranderingen in de ruimte. De tijd was daarbij, zo bleek,
de dimensie waarin veranderingen kunnen worden waargenomen zowel als uitgevoerd.
Het zal daarbij geen verbazing wekken dat ruimtelijke elementen een rol spelen, ofwel een functie hebben, die in verband
staat met die verandering. Voorlopig zal ik twee soorten functies onderscheiden die ruimtelijke elementen kunnen vervullen
in relatie tot veranderingen in de ruimte, te weten:
a) die van middel voor het tot stand brengen van veranderingen in de ruimte, en
b) die van middel voor het in stand houden van aangebrachte
veranderingen in de ruimte.
Met betrekking tot de eerstgenoemde functie van ruimtelijke
elementen gaat het om die eigenschappen ervan die betrekking
hebben op de vervaardigbaarbeid van de ruimte. Het gaat hier
om de beschouwing van ruimtelijke elementen als middelen voor
het bewerkstelligen van veranderingen als doel. We zullen ze
aanduiden als "technische elementen", en we bedoelen daarmee
alleen die eigenschappen van elementen, die als middel kunnen
fungeren bij het tot stand komen van ruimtelijke transforrna41

ties ..
Bij de analyse van een bestaand architectonisch object naar
technische elementen, komen we dan de geleding van dat object
tegen in termen van "werk", zoals metselwerk, timmerwerk, dakdekkerswerk, graafwerk, loodgieterswerk, waarmee zowel de verrichte arbeid als met materiële product wat daarvan het resultaat is, wordt aangeduid.
De tweede functie van ruimtelijke elementen is die van middel
voor het in stand houden van aangebrachte veranderingen in de
ruimte. Het gaat daarbij om die eigenschappen van elementen,
die ze tot een geschikt middel maken voor de "fixatie" van een
door verandering in de ruimte verkregen toestand (duurzaamheid
van de ruimte) • Afhankelijk van welk aspect van de ruimte in
stand gehouden wordt, kunnen verschillende soorten van duurzaamheidselementen worden omschreven.
Als het gaat om het in stand houden van de meetkundige aspecten van de ruimte (een vloer die geen vormveranderingen mag
gaan vertonen bij een bepaalde belasting, of een pui die niet
door de wind moet kunnen worden ingedrukt) , dan worden de elementen die daarvoor dienen in de omgang met "constructie" aangeduid.
Als het gaat om het in stand houden van aangebrachte veranderingen in het milieu, bijvoorbeeld de scheiding tussen een
binnen- en een buitenklimaat, of om het in stand houden van een
bepaalde gewenste toestand, bijv. een temperatuur van 20° C en
een relatieve vochtigheid van 60%, dan zullen we ook voor de
elementen die daarvoor "verantwoordelijk" zijn, de term constructie-elementen gebruiken.
Het gaat dan bij "constructie" om drie functies, te weten:
- het tegengaan van vorm- en plaatsveranderingen van de ruimte,
d.m.v. de eigenschappen sterkte, stijfheid en stabiliteit
van constructieve elementen. Deze elementen worden met "draagconstructie" aangeduid:
- het tegengaan van transport van warmte, licht, lucht, geluid
en vocht, e.d.,door middel van de isolerende eigenschappen
van constructieve elementen ("scheidingsconstructie"):
- het tegengaan van milieu- en vormveranderingen binnen een
bepaalde ruimte d.m.v. energietransporteigenschappen van con42

structieve elementen. Ze worden met de term "installaties"
aangeduid.
Het kenmerkende van installaties is dat ze een bepaalde toestand in de ruimte constant kunnen houden bij de gratie van
voortdurende energietoevoer. In principe geldt dit ook voor
draag- en scheidingsconstructies. (Zgn. "pneus" behouden hun
vorm door voortdurende toevoer van energie; de "heteluchtdeuren" bij bijvoorbeeld warenhuizen kunnen hun milieuscheidende werking slechts vertonen door voortdurende energietoevoer.)
Met het onderscheiden van twee soorten elementen, namelijk die
elementen die veranderingen in de ruimte bewerkstelligen en
elementen die aangebrachte veranderingen in de ruimte in stand
kunnen houden, of - anders gezegd, ongewenste veranderingen
in de ruimte kunnen voorkomen en tegengaan - is in feite het
gehele instrumentarium waarover de ruimtelijke orde beschikt,
althans in intrinsieke zin, beschreven.
Ik zeg daarbij met grote nadruk "in intrinsieke zin", omdat
deze benaderingswijze van de ruimtelijke orde slechts in die
orde zelf betekenis heeft en verder geen enkele, althans: nog
geen enkele. De betekenis hiervan voor de op te lossen maatschappelijke problemen komt pas aan de orde via een relatie
tussen ruimtelijke wereld en maatschappelijke wereld (zie I.l).
Die relatie wordt met de term "gebruik" aangeduid. Zonder die
relatie heeft hetgeen in de ruimtelijke wereld plaatsvindt een
vergelijkbare impact op de samenleving als datgene wat er in
andere melkwegstelsels en op andere planeten dagelijks gebeurt.
De betekenis van een tot stand gebrachte verandering in de
ruimtelijke wereld of van een in stand gehouden toestand daarin, wordt bepaald door de mate waarin die in de maatschappelijke wereld als middel kan worden gebruikt om daarmee een maatschappelijk doel te bereiken. Het aanwenden van ruimtelijke toestanden als middel voor een maatschappelijk doel,is de kern van
"gebruik". "Gebruik" kan dan ook slechts in de relatie tussen
die twee werelden worden beschreven, en is daardoor van een veel
complexere aard dan constructie en techniek in intrinsieke
zin. ( 14)
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Het gebruik van ruimtelijke elementen is in termen van beleid:
het aanwenden van die ruimtelijke elementen door elementen uit
de maatschappelijke wereld (mensen of groepen mensen) als middel om daarmee een maatschappelijk doel te realiseren.
Het gaat daarbij in het algemeen om de bruikbaarheidsaspecten
van een element uit de ruimtelijke orde.
Op basis van het voorgaande kunnen nu in de ruimtelijke orde
drie categorieën van ruimtelijke elementen worden onderscheiden, te weten:
- technische elementen,
- constructieve elementen, en
- gebruikselementen.
De hier onderscheiden categorieën van elementen kunnen worden
beschouwd als geledingen, die in de ruimtelijke orde kunnen
worden aangebracht. In het kader van de domeinentheorie worden
deze geledingen als "domeinen" aangeduid en als volgt gedefinieerd:
"Een domein is een geleding van de ruimtelijke orde, waarbij
uitspraken worden gedaan over bepaalde typen van elementen.
Een domein is een kennis- doch tevens aktiegebied waarbinnen
m.b.v. de elementen die er deel van uitmaken, doelgericht
functioneel ruimtelijke ontwerpen vervaardigd kunnen worden"(l5)
Daarbij wordt echter aangetekend: "Het ontwerp waar het nu om
gaat is slechts een deelontwerp, dat pas na integratie met
deelontwerpen uit andere domeinen een architectonisch of bouwkundig ontwerp mag heten" ( 15)
De geleding van de ruimtelijke orde in domeinen verloopt dus
analoog aan de geleding van de werkelijkheid in ordes.
Ook m.b.t. de opmerking dat een ontwerp dat binnen het kader
van één domein tot stand is gebracht, slechts als een deelontwerp mag worden beschouwd en dat dit deelontwerp nog moet worden geïntegreerd met deelontwerpen uit andere domeinen, geldt
deze analogie: Een ontwerp dat binnen het kader van één orde
tot stand is gebracht, mag slechts als een deelontwerp worden
beschouwd. Het zal nog moeten worden geïntegreerd met deelontwerpen uit andere ordes, voordat het kan fungeren als middel
voor het bereiken van een maatschappelijk doel. In paragraaf
I.9. is de reden daarvan reeds uitvoerig besproken.
44

In de nu volgende paragrafen zal nader worden ingegaan op elk
van de drie hierboven onderscheiden domeinen.
I.ll. Het domein van het gebruik.
Omdat er een groot aantal én een grote diversiteit van bruikbaarheidsaspecten is te onderscheiden, wordt het domein van het
gebruik onderverdeeld in een aantal sub-domeinen. Sub-domeinen
worden in principe op dezelfde wijze gedefinieerd als de domeinen~waarvan ze deel uit maken. Het domein van het gebruik bestaat uit drie sub-domeinen.
Het gaat daarbij om drie soorten van relaties tussen maatschappelijke en ruimtelijke elementen. De elementen daarin worden beschouwd vanuit een aanpassingsaspeet van de ruimte aan de maatschappij.
In het eerste sub-domein gaat het daarbij om aanpassing van
ruimtelijke elementen aan gedrag en afmetingen van mensen; dit
sub-domein wordt het "fysieke sub-domein" genoemd.
Op de tweede plaats komt de aanpassing van ruimtelijke elementen aan de fysiologische eigenschappen van de mens aan de orde.
Het derde sub-domein is het gebied waarin ruimtelijke elementen
een antwoord moeten zijn op de psychische behoeften van mensen.
Het speciale karakter van het uit drie sub-domeinen opgebouwde
domein van het gebruik komt voornamelijk tot uiting in het accent-verschil wat wordt gelegd tussen ruimtelijke en maatschappelijke wereld.
Waar het in het domein van constructie en dat van techniek ging
om een intrinsieke beschrijving van elementen in de ruimtelijke
wereld, gaat het in het gebruiksdomein m.b.t. ruimtelijke elementen om een extrinsieke beschouwing: een benadering van elementen uit de ruimtelijke wereld vanuit de maatschappelijke.(l4)
Het gaat daarbij ook niet in eerste instantie om een analyse
van ruimtelijke zaken, maar om een afstemmingsvraagstuk van
ruimtelijke zaken aan de maatschappelijke wereld, die ze als
middelen voor een doel aanwendt. Om die reden wordt bij de beschrijving van het gebruiksdomein dan ook uitgegaan van een
analyse van de mens, en wel een analyse van de mens in aspecten
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die relevant zijn voor het ruimtelijk ordenen. Het belangrijkste verschil met de andere twee domeinen is echter, dat bij het
gebruik niet wordt uitgegaan van een verdeling van ruimtelijke
elementen naar hun eigenschappen, maar op basis van betekenissen
die daaraan worden toegekend door hun relatie met de maatschappij.
Ik hoop dat in de hierna volgende beschrijving van de verschillende sub-domeinen duidelijk te maken.
I.l2. Het fysieke sub-domein.
Het fysieke sub-domein tracht in ruimtelijke zin een antwoord
te geven op menselijk gedrag. Het gaat daarbij om gedrag in
fysieke zin.
In eerste instantie wordt de mens daarbij beschouwd als een
ruimtelijk object, wat bepaalde afmetingen heeft, een bepaalde
hoeveelheid ruimte inneemt, die een bepaald gewicht (massa)
heeft, en die bepaalde bewegingen kan maken, of bepaalde houdingen kan aannemen. Bij elke soort van activiteiten horen bepaalde bewegingen en houdingen. Bij meer complex fysiek gedrag
kan worden gesproken van activiteitenpatronen, waarbij bepaalde repertoires van houdingen en bewegingen voorkomen. (16)
De voor dit sub-domein noodzakelijke gegevens worden verkregen
uit de antropometrie en de ergonomie.
In de antropometrie gaat het om maatbepaling van het menselijk
lichaam: in de ergonomie gaat het om het beschrijven van menselijke houdingen en bewegingen die optreden bij het uitvoeren
van bepaalde activiteiten en -patronen, op basis waarvan de
ruimte-behoefte kan worden vastgesteld. Ook gaat het daarbij
om het vaststellen van de plaats en de maat van ruimtelijke attributen, die voor het uitvoeren van de verschillende activiteiten noodzakelijk zijn.
Uit de gegeven beperktheid van de menselijke motorische vermogens ligt in dit sub-domein sterk de nadruk op de efficiëntheld van de ruimtelijke middelen met betrekking tot uit te voeren activiteiten. Afmetingen, plaatsing van ruimtelijke attributen ten opzichte van elkaar, gewicht, handelbaarheid, zijn aspecten van ruimtelijke elementen die een rol spelen in het stre-
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ven naar minimalisering van inspanning bij het uitvoeren van
activiteiten. Het gaat in dit sub-domein zowel om maat- en
plaatsbepaling van ruimtelijke attributen die nodig zijn bij
activiteiten als eten, werken, koken, slapen, lezen {meubilair)
als wel de plaats- en maatbepaling van de ruimten {vertrekken)
waarin deze activiteiten moeten kunnen plaatsvinden en waarin
de daarvoor noodzakelijke attributen moeten kunnen worden opgesteld. De verschillende vertrekken kunnen op basis van dezelfde eisen een doelmatige plaatsing krijgen ten opzichte van elkaar.
In bouwkundige zin kan het daarbij gaan om inrichtingsplannen
van allerlei gebouwen; in stedebouwkundige zin om buurt- en
wijkplannen, verkeersplannen, etc., echter steeds op grond van
menselijke activiteiten die daarin moeten kunnen worden uitgevoerd. De elementen waarom het daarbij gaat, zijn: meubels,
vertrekken, woningen, bouwblokken, straten, pleinen, etc.
!.13. Het fysiologische sub-domein.
Het fysiologisch sub-domein beschouwt de mens als een in biologische zin functionerend organisme, dat aanapssing van de
ruimte vraagt om aan de daaruit voortvloeiende behoeften te
kunnen voldoen.
Het gaat in dit domein om het creëren van klimatologische condities {met behulp van fysiek-ruimtelijke middelen), die zodanig
van aard zijn, dat aan de eisen die het menselijk organisme
aan

z~Jn

directe omgeving stelt om te kunnen functioneren,

wordt voldaan. Het gaat daarbij om temperatuur, luchtvochtigheid, luchtsnelheid, samenstelling van de lucht, geluid, licht,
enz. Deze eigenschappen van de directe menselijke omgeving kunnen door middel van de zintuigen worden waargenomen en beoordeeld. Afhankelijk van de algemene toestand van het menselijk
organisme en de activiteiten die worden uitgevoerd, zullen andere klimatologische omstandigheden anders worden beoordeeld
{stofwisseling met omgeving). De ruimtelijke elementen waarom
het hier gaat zijn licht-, luwte-, stilte-, warmte-plekken, enz.,
kortom elementen, die op basis van zintuiglijke waarneming zijn
te onderscheiden.
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I.l4. Het psychologische sub-domein.
Het derde en laatste sub-domein behandelt aanpassingen van de
ruimte aan geestelijke of mentale activiteiten van de mens.Het
gaat daarbij om ruimtelijke elementen voorzover die appelleren
aan het verstand, het gevoel en de wil van de mens. De bedoelde activiteiten zijn begrijpen (kennen, herkennen), voelen
(beleven), en willen.
Met betrekking tot de perceptieve en cognitieve aspecten van
de ruimte gaat het in eerste instantie om waarneembaarheid,
begrijpelijkheid, herkenbaarheid. De ruimtelijke middelen die
daarvoor ter beschikking staan zijn grootte, kleur, textuur,
positie, enz., van ruimtelijke elementen. De ruimte kan met
behulp daarvan worden geordend op een wijze die voor het verstand te "vatten" is. Door het aanbrengen van verschillen of
overeenkomsten tussen ruimtelijke elementen kunnen identiteit
en samenhang ervan worden verduidelijkt. Verfijningen daarin
kunnen worden aangebracht door middel van regelmaat, ritme,
symmetrie, harmonie, etc.
Als hulpmiddelen voor het aanbrengen van orde in de ruimte die
door het verstand kan worden bevat, zijn in de bouwkunde al van
oudsher maatreeksen en verhoudingenstelsels gehanteerd, zoals
de maatreeksen van Pythagoras, Fibonacci, de Gulden Snede, de
Modulor, het Plastisch Getal, enz., die alle tot doel hebben
een antwoord te geven op de behoefte van de mens begrip te krijgen van de ruimte, wil deze voor hem bruikbaar zijn. (17)
In het tweede deel van het psychologisch sub-domein gaat het om
de gevoelsmatige aspecten van de ruimte.
Met betrekking ~ot de ruimtelijke elementen die daarbij aan de
orde zijn, gaat het om de beeldende aspecten ervan, waardoor
de ruimte betekenis krijgt, weliswaar in termen die reeds in de
andere domeinen aan de orde zijn gekomen, maar die hier in metafore zin worden gebruikt. Een ruimte wordt in dit sub-subdomein bijvoorbeeld "koud" genoemd, wanneer die bij de beschouwer een onbehaaglijk gevoel van afstandelijkheid, zakelijkheid
of ongezelligheid oproept.
Ook is dit bij uitstek het gebied waarin bij het ontwerpen ge48

appelleerd wordt aan verwachtingen die op ervaringen zijn gebaseerd.
Deze ervaringen kunnen zowel collectief als individueel van
aard zijn. Een ontwerper zal zich doorgaans richten naar ervaringen die een collectief karakter bezitten.
Zo zal een trap met hardglazen treden in eerste instantie aan
bruikbaarheid inboeten, omdat glas geassocieerd wordt met
breekbaarheid.
Ook is dit het gebied van de bruikbaarheid waarin het wenselijk
geacht wordt zich te conformeren aan een stijl, waarbij op een
mythisch nivo op de voorhand een zwaartepunt wordt gelegd op een
van de onderscheiden domeinen dan wel sub-domeinen. De ontwerper
legt dan bijv. een zwaartepunt bij de constructie, brengt met
name dit aspect tot expressie: constructivisme.
Tracht hij in zijn vormgeving alle domeinen afzonderlijk tot expressie te brengen en daarmee alle functies, dan spreekt men
van functionalisme.
Hij doet dit echter met het oogmerk om bij de gebruiker en de
beschouwer een beleving teweeg te brengen van soberheid, eerlijkheid, transparantie, etc.
De elementen die'in dit sub-sub-domein aan de orde komen, zullen in veel gevallen het karakter hebben van symbolen en tekens,
die zowel gerelateerd zijn aan ervaringen als aan verwachtingen.
Het is mogelijk een ruimtelijk object of omgeving uitsluitend
te analyseren in elementen van deze categorie (18), evenals het
mogelijk is met behulp van dezelfde elementen een programma te
formuleren op grond waarvan een ontwerp vervaardigd kan worden.
Iedereen kent wel de attributen van het "bruine caf~", de
"bistro" en de "chinees", die elk hun eigen specifieke elementen
kennen, bedoeld om een door de gebruikers gaappreeleerde sfeer
op te roepen.
De laatste categorie van ruimtelijke elementen, die betrekking
heeft op het "willen" van mensen, betreft die elementen die
tegemoet komen aan de behoefte van de gebruiker om verandering
aan te brengen in de ruimte (behoefte aan variatie) • Hierdoor
kan hij de vorm van de ruimte heinvloeden en beheersen, waardoor
de ruimte ~ijn territorium kan worden.
Het is niet alleen van belang dat de ruimte bijv. voldoet aan
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bepaalde klimatologische criteria, maar ook dat deze kan worden
aangepast aan de specifieke situatie van de gebruiker. De regeling van de ruimtelijke condities kan zowel individueel als collectief plaatsvinden en eenieder die zijn huisvesting heeft in
het Hoofdgebouw van de THE ervaart op welke wijze dit aspect
de bruikbaarheid van de ruimte en het welbevinden van de gebruiker bepaalt.
Dit streven naar verandering kan weer een proces initiëren
waarin opnieuw, maar dan in afgeleide zin, alle domeinen en subdomeinen aan de orde komen.
Daarbij wordt getracht de bestaande ongewenste situatie te veranderen in een nieuwe nog niet bestaande gewenste toestand.
(Zie I.2.)
I.l5. Ontwerpen als beleid: zoeken naar evenwicht.
Hiermee zijn de ruimtelijke middelen, die de bouwkundige ter
beschikking staan om veranderingen in de ruimte te bewerkstelligen, opgesomd en gerubriceerd.
Het is echter niet meer dan een globaal overzicht van de inhoud van de gereedschapskist van de bouwkundig ontwerper. Voordat met ontwerpen kan worden begonnen, moet de "gebruiksaanwijzing" ervan nog worden uiteengezet.
In I.9. is reeds uiteengezet hoe ruimtelijke middelen kunnen
dienen om maatschappelijke doelen te bereiken in het kader van
een beleid, dat gericht is op het oplossen van een maatschappelijk probleem. Tevens is daarbij duidelijk gemaakt, dat een
middel uit de ruimtelijke orde ook niet-direct ruimtelijke doelen kan dienen, waardoor het betekenis krijgt in alle andere
ordes. Ook is gesteld, dat de activiteiten van een actor, die
zijn gericht op het verkrijgen van een middel in een bepaald
beleid, op zich weer als een beleid kunnen worden opgevat.
Ik zal het beleid van actor, dat is gericht op het verwerven
van een middel van ruimtelijke aard, met "ruimtelijk beleid"
aanduiden.
In principe vervullen daarbij de domeinen, de sub-domeinen en
sub-sub-domeinen dezelfde rol als de ordes in het "algemene be50

leid", d.w.z. dat een element uit het ene domein als middel
in het andere domein betekenis zal krijgen.
Het is belangrijk daarbij te bedenken dat domeinen denk-categorieën zijn en dat de elementen die daarin de revue zijn gepasseerd, eveneens denk-elementen zijn. In de ding-werkelijkheid gaat het altijd om dingen, die als een resultaat van een
transformatie van denk-werkelijkheid naar ding-werkelijkheid
moeten worden beschouwd, en die daarbij een synthese voorstellen van de elementen uit de verschillende domeinen. Alleen op
deze wijze kan een element uit de ding-werkelijkheid al denkend
worden geanalyseerd naar de verschillende domeinen als denkcategorieën.
Er bestaat dus in de ding-werkelijkheid niet zoiets als een
fysiek gebruiks-element; er bestaan stoelen, tafels, huizen,
etc., die allemaal een fysiek gebruiks-aspeet hebben. Maar tegelijk vertonen ze aspecten uit alle andere domeinen.
Dat kan alleen, als het ontwerpen van deze dingen erop gericht
is deze synthese tot stand te brengen. Het gaat daarbij om het
verenigen van denk-elementen uit alle domeinen tot één nieuw
element, dat in de ruimtelijke orde als een architectonisch
element wordt aangeduid. Het gaat er dan bij het ontwerpen om
het architectonische element zodanig te "componeren", dat het
een geschikt middel is voor alle doelen, die in de verschillende domeinen zijn gesteld. Bovendien moet het aldus gecomponeerde architectonsiche element een geschikt middel zijn om doelen
in de verschillende ordes te realiseren.
De eisen, die in de verschillende domeinen en ordes aan het
architectonische element worden gesteld, zijn in principe strijdig. Dat wil zeggen, dat maatregelen, genomen in het ene domein,
in het algemeen neveneffecten plegen te vertonen in andere domeinen, die de realisatie van daar gestelde doeleinden belemmeren.
Het ontwerpen is er dan op gericht, een zodanig middel te concipiëren, dat dit neveneffecten vertoont die ofwel in andere domeinen gunstig of acceptabel zijn, ofwel ongunstig, maar door
middel van secundaire maatregelen zijn te compenseren.
Deze gang van zaken zal zich ten aanzien van het te ontwerpen
middel in elk domein herhalen.
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Het totale beeld van het ontwerpen wat daardoor ontstaat is dat
van het voortdurend zoeken naar evenwichtige oplossingen, die
alle gestelde doelen realiseren. In het algemeen zullen dergelijke oplossingen niet of moeilijk te vinden zijn. Men zal dan
genoegen moeten nemen met een compromis als oplossing, in die
zin, dat ofwel niet alle gestelde doelen door "storing" van
neveneffecten kunnen worden bereikt, ofwel dat de doelen niet
geheel of volledig worden bereikt. Er zullen dan zwaartepunten
in het ontwerpbeleid moeten worden aangegeven. Zwaartepunten
zijn dan doelen, die prioriteit hebben boven andere doelen.
Aangezien het architectonische element ook als middel dient voor
doelen in andere ordes, geldt het bovenstaande niet alleen voor
een ruimtelijk, maar ook voor een "algemeen beleid" (waarbij dan
"orde" moet worden gelezen i.p.v. "domein").
Deze beschouwingswijze van het ontwerpen als het zoeken naar
een evenwicht - of nauwkeuriger gezegd naar een gewogen evenwicht - leidt ertoe dat het bouwkundige

object als resultaat

van het ontwerpen eveneens als een gerealiseerd evenwicht is te
beschouwen. Het gaat hierbij echter niet om een statisch, maar
om een dynamisch evenwicht. Immers, het object moet worden beschouwd als een middel, ontstaan in de ruimtelijke orde, gericht op het realiseren van verschillende doelen in de maatschappelijke wereld. Het accepteren van het bouwkundige object
als middel om daarmee tegelijkertijd verschillende maatschappelijke doelen te realiseren, betekent dat het bouwkundig object
een afbeelding is van een evenwicht tussen verschillend gerichte, maatschappelijke krachten.
Veranderingen in het maatschappelijke evenwicht van steeds werkende krachten (die daarin met "macht", "invloed" of "belangen"
worden aangeduid) zal invloed hebben op de geschiktheid van het
ruimtelijke object, zoals dat bestaat. Wil een ruimtelijk object zijn rol als middel voor veranderende maatschappelijke
doelen op een adekwate wijze kunnen blijven uitoefenen, dan zal
ook dat mee moeten veranderen. Dit leidt tot een dynamische
conceptie van architectuur, waarin bouwkundige objecten niet
een onveranderlijk bestaan leiden, maar waarin voortdurend aanpassing plaatsvindt op basis van een veranderende gebruiksvraag.
(Zie I.l4, p. 49) Deze aanpassingen hebben echter niet uitslui-
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tend betrekking op het bouwkundige object: ook in de andere ordes vinden aanpassingen plaats, die op hun beurt weer van invloed zijn op hetgeen in de ruimtelijke orde tot stand komt.
I.l6. Het resultaat van verandering als beginsituatie voor
nieuwe veranderingen.
We keren nu terug naar I.4., waarin het ging om de inhoud van
het bouwkundig handelen. Daar werd gesteld dat het bouwkundig
handelen bestaat uit het doen van ingrepen in de bestaande werkelijkheid, waarop soms wordt voortgebouwd, soms een vroeger
bestaand hebbende toestand wordt hersteld en soms een deel van
de bestaande toestand wordt vervangen door een nieuwe ordening.
Het gerealiseerde bouwkundige object uit de vorige paragraaf
maakt vanaf het ogenblik van realisatie deel uit van de bestaande ruimtelijke en maatschappelijke wereld. Optredende veranderingen in de gebruiksvraag zijn in wezen de ruimtelijke componenten van de maatschappelijke problemen, zoals besproken in
I.5. Het gehele proces van probleemformulering, doelstelling,
ontwerpen van middelen om die doelen te bereiken, begint daarmee weer opnieuw. Veranderingen in de ruimte zijn daarvan opnieuw het gevolg.
Een ruimtelijke wereld met daarin veranderde, aangepaste bouwkundige objecten, is voor de maatschappelijke wereld een veranderde uitgangssituatie voor de oplossing van problemen. Herhaling van het gehele aanpassingsproces vindt dus slechts in
structurele zin plaats: inhoudelijk gaat het om andere problemen, andere doelen, andere uitgangssituaties, andere middelen.
Wat blijft is het streven naar evenwicht onder steeds veranderende omstandigheden.
I.l7. Normen en dynamische evenwichten.
In paragraaf I.l5 is ontwerpen beschreven als het zoeken naar
en instellen van dynamische evenwichten in een veld van verschillend gerichte en voortdurend veranderende maatschappelijke
krachten.
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Een norm blijkt in deze context als een instelpUnt van een dynamisch evenwicht te kunnen worden beschouwd.
Het streven naar en in stand houden van evenwichten onder'veranderende omstandigheden is het studieterrein van een nog jonge
tak van wetenschap: cybernetica (stuurkunde).
Als klassiek voorbeeld van het instellen van een evenwicht en
het in stand houden daarvan wordt steeds weer de thermostaat
gebruikt. (19) Het gaat daarbij uiteraard om een dynamisch
evenwicht (20) tussen een toegevoerde stroom van warmte en een
verlies van warmte. Het evenwicht wordt daarbij in stand gehouden met behulp van een meet- en regelmechanisme, de thermostaat.
De thermostaat bestaat uit een thermometer, die de omgevingstemperatuur meet en die gekoppeld is aan een schakelaar, die
de warmtetoevoer kan in- en uitschakelen. De temperatuur waarbij dat gebeurt, kan naar wens binnen een bepaald temperatuurtraject worden ingesteld.
Het dynamische evenwicht, waarom het hier gaat, is een evenwicht tussen twee factoren, die elkaar tegenwerken. De eerste,
temperatuurverhogende factor is de toegevoerde warmtestroom,
die bijv. afkomstig is'van een e.v.-installatie. De tweede factor, die de eerste tegenwerkt, is de stroom van warmte die in
de vorm van warmteverliezen het te verwarmen vertrek verlaat.
Deze factor werkt temperatuurverlagend (als tenminste de buitentemperatuur lager is dan die van het vertrek).
Als er verder niets zou gebeuren, dan zou zich na verloop van
tijd een evenwicht instellen tussen de hoeveelheid toegevoerde
en afgevoerde warmte. Het is echter volledig van de omstandigheden afhankelijk, bij welke temperatuur dit zal gebeuren.
Omdat de omgevingstemperatuur een van de eigenschappen van
ruimtelijke elementen (uit het fysiologische sub-domein van het
gebruik) is, die bepalend is voor het goed functioneren van het
menselijk organisme, willen we deze kunnen beheersen d.w.z.
aanpassen aan onze eisen als mensen. Het doel, dat door de gehele verwarmingsinstallatie inclusief het meet- en regelmechanisme van de thermostaat wordt gediend, is het kunnen creëren
van een temperatuur, die afhankelijk van de omstandigheden (bijvoorbeeld van verschillende activiteiten die in een bepaalde
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ruimte worden uitgevoerd), als behaaglijk wordt ervaren.
De temperatuur is afhankelijk van twee factoren: de grootte van
de aangevoerde stroom warmte en die van de afgevoerde stroom
warmte. Willen we de temperatuur beheersen, dan kan in principe met beide factoren worden geregeld. Er staan ons dus twee
middelen ter beschikking om het doel te bereiken. Stel, we kiezen daarvoor de afvoerstroom. Buiten is het kouder dan binnen
en door ramen en deuren te openen en te sluiten kan de grootte
van de afgevoerde stroom warmte worden geregeld. De toevoer
blijft daarbij constant (de e.v.-ketel blijft voortdurend branden). Door het openen en sluiten van een raam te automatiseren,
zou op deze wijze een goede temperatuursbeheersing tot stand
kunnen komen. Er zijn echter bij de toepassing van dit middel
een aantal neveneffecten, die het gebruik ervan minder aantrekkelijk maken, zij het dat die voor een deel in een geheel
andere orde optreden.
Een van de ongunstig~te neveneffecten ligt in de economische
orde. Opwekking van warmte kost geld. Het economische doel is
voldoende warmte op te wekken voor zo weinig mogelijk geld.
Door voortdurend de e.v. warmte te laten produceren en deze dan
vervolgens naar buiten te laten ontsnappen, wordt dit doel zeker
niet gediend. Zouden we dit middel hanteren om een behaaglijke
temperatuur te bereiken, dan zou daarmee dus een ander evenwicht worden verstoord.
Er moet daarom worden gezocht naar wegen, om beide te bereiken.
Dat kan door gebruik te maken van de andere factor, die voor
het beheersen van de temperatuur van belang is: regulering van
de aangevoerde stroom warmte, waarbij de warmtebron wordt uitgeschakeld op het moment dat de gewenste temperatuur is bereikt.
Met deze maatregel worden beide doelen gediend. Om vooral het
economische doel te dienen, kan nog een ander middel worden aangewend, namelijk het minimaliseren van de stroom van afgevoerde
warmte, bijv. door ramen en deuren gesloten te houden, het aanbrengen van dubbele beglazing en andere isolatiemaatregelen.
Elke genomen maatregel kent echter neveneffecten, die ongunstig kunnen zijn in het domein of de orde waarin hij thuishoort
zowel als in alle andere domeinen en ordes. Het nemen van maatregelen vereist dus een keuzeproces, waarin voor- en nadelen
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tegen elkaar moeten worden afgewogen.
Afgezien van neveneffecten die al of niet gunstig zijn als middel voor het realiseren van nevendoelen, blijft het voornaamste doel van de temperatuurregeling het bereiken en in stand
houden van de gewenste temperatuur. Dat is de temperatuur die
als het behaaglijkst wordt ervaren, of die het gunstigst is
voor het doen van bepaald werk, of die temperatuur die voor een
bepaalde plantengroei het gunstigst is, of de temperatuur waarbij voedsel het langst bewaard kan worden, of die het gunstigst
is voor het bereiken van andere doelen. In ieder geval is de
temperatuur vanuit deze beschouwingawijze een middel. Het middel moet aan bepaalde voorwaarden voldoen en daaraan blijven
voldoen om geschikt te zijn om het doel te bereiken. De voorwaarde(n) waaraan een middel moet voldoen om het doel te bereiken, waarvoor het wordt aangewend, wordt in deze context een
norm genoemd. Als de temperatuur, waarbij we ons het behaaglijkst voelen, 200 C blijkt te zijn, en we willen deze behaaglijkheidservaring als doel bereiken, dan zal het middel, d.i.
de temperatuur van de ruimte waarin we ons bevinden, aan deze
voorwaarde moeten voldoen. Een omgevingstemperatuur van 200 C
is dan m.b.t. dit doel de norm. Het punt op de temperatuurschaal van de thermostaat, dat door het meet- en regelmechanisme
gehandhaafd zal moeten worden, zal daarom eveneens op 20° C
worden ingesteld. De norm wordt hier dus het instelpunt van een
dynamisch evenwicht.
Deze norm is de voorwaarde waaraan het middel (de omgevingstemperatuur) moet voldoen om het gestelde doel (het teweegbrengen
van een behaaglijkheidservaring in het menselijk organisme) te
kunnen bereiken.
Het bereiken en in stand houden van deze temperatuur van 200

c

kan nu worden beschouwd als een tussendoeL Voor het.bereiken
daarvan staan binnen het.systeem weer middelen ter beschikking
(middelen om warmte te produceren, middelen om de daarmee bereikte temperatuur te meten en middelen om met behulp van uit
de meting verkregen informatie via tegenkoppeling de warmteproductie-middelen te besturen).
Met behulp van de kennis van de eigenschappen van deze middelen,
en met behulp van kennis van de causaliteit ervan, kunnen nu de
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voorwaarden worden afgeleid waaraan al deze middelen moeten
voldoen om het gewenste resultaat te bereiken.
De op deze wijze afgeleide voorwaarden, waaraan de verschillende delen van de installatie moeten voldoen, zijn m.b.t. die
middelen ook weer normen, die alle door specificatie van de
"hogere" norm tot stand zijn gekomen.
In het volgende hoofdstuk zal worden aangetoond, dat dit niet
alleen betrekking heeft op het bijzondere geval van de temperatuurregeling-met behulp van een thermostaat, maar dat dat voor
"beleid" (paragraaf I.6) in het'algemeen van toepassing is.
Daarbij kan worden gesteld, dat het bereiken van een doel het
instellen is van een dynamisch evenwicht in een veld van elkaar
tegenwerkende factoren.
De beschrijving van het doel van het beleid is in het kader van
dat beleid de hoogste norm: de toestand, die is bereikt na uitvoering van het beleid, wordt eraan getoetst. Slechts op die
wijze kan worden vastgesteld of het beleid ten aanzien van dat
doel inderdaad effectief is geweest. Uit algemene normen kunnen
specifiekere normen met betrekking tot middelen worden afgeleid.
Aangezien het verschaffen van middelen op zich weer als een beleid is aan te duiden, en middelen op basis van doelen moeten
worden ontworpen, en normen in het kader van een beleid ook als
middelen fungeren, moeten normen eveneens op basis van een doelstelling worden ontworpen. Een norm is dus te omschrijven als
een middel ter toetsing van andere middelen: immers een norm
geeft de voorwaarden aan waaraan andere middelen moeten voldoen,
wil het beoogde doel ook inderdaad worden bereikt.
Normen zijn daarom als immateriële middelen in een beleid te
beschouwen. Ze zijn niet alleen abstracter dan de materiële middelen die eraan moeten voldoen, maar zijn bovendien structureel
van aard ten opzichte van de materiële middelen die ervan zijn
afgeleid, zodat ze als een voorordening bij de realisatie van
een beleid zijn op te vatten.
In het volgende hoofdstuk zal dit voor beleid, dat gericht is
op het verschaffen van ruimtelijke middelen, nader worden uitgewerkt.
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I.l8. Samenvatting
- Ten behoeve van het ruimtelijk ordenen kan de werkelijkheid
worden onderscheiden in een maatschappelijke en een ruimtelijke wereld. In beide gebieden is orde te ontdekken. De
relatie tussen deze gebieden kan met "gebruik" worden aangeduid.
- In de bestaande orde van maatschappij en ruimte kan een
nieuwe kunstmatige ordening worden aangebracht, hetzij als
gedeeltelijke vervanging, hetzij als aanvulling van de bestaande orde. Het doel van veranderingen in de ruimtelijke
wereld is, die beter aan de behoefte van de maatschappelijke
wereld aan te passen.
- Doel van bouwkundig handelen is de samenleving een ruimtelijk middel te verschaffen, dat moet dienen voor het verwezenlijken van een maatschappelijk doel.
Bouwkundig handelen vindt altijd plaats in een situatie;
onder situatie wordt daarbij verstaan het geheel van gegevenheden en beperkingen waarbinnen ontwerp en uitvoering van het
te bouwen object tot stand moet worden gebracht.
- Een maatschappelijk probleem kan op meerdere wijzen worden
opgelost. Het vaststellen welk doel moet worden nagestreefd
ter oplossing van een maatschappelijk probleem, houdt dus
een keuze in.
Het proces, waarin keuzen tot stand komen m.b.t. doelen,
middelen, actoren en volgorde van activiteiten, met het oog
op het oplossen van een maatschappelijk probleem, wordt met
de term "beleid" aangeduid. Beleid houdt dus keuzen in en veronderstelt een creatieve daad.
- Onder een actor wordt verstaan: een in het kader van een beleid kiezende of handelende persoon of georganiseerde groepering.
- Onder "middelen" wordt verstaan: al datgene (stoffelijk of
onstoffelijk) dat kan worden aangewend, al datgene wat kan
worden gedaan en al datgene waarover kan worden beschikt om
een bepaald doel te bereiken.
Ten aanzien van middelen kunnen de volgende eigenschappen
worden onderscheiden: de effectiviteit, de alternatieve aan58
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wendbaarheid, de totale werking, de onmisbaarheid, de toereikendheid en de effeciëntheid.
Het verschaffen van nog-niet-bestaande of in de uitgangssituatie niet of in onvoldoende mate voorhanden zijnde middelen, kan als een tussendoel worden opgevat. Gerealiseerde tussendoelen zijn dus middelen.
Op deze wijze kan een doelen-middelen-hiërarchie worden opgezet, waarbij het hoofd- of einddoel in een of meer tussendoelen wordt geleed.
Er bestaat niet alleen een hiërarchische relatie tussen doelen en middelen, maar ook een temporele. Dit vormt de basis
voor processen die op realisatie van een doel zijn gericht.
Elke actor voert binnen het kader van "beleid" ook zelf beleid. Dit is gericht op het realiseren van een of meer tussendoelen.
Een gesteld doel kan worden gezien als een beoogd effect.
De effecten van een beleid kunnen worden verdeeld in beoogde
en niet-beoogde effecten. De niet-beoogde in gewenste en nietgewenste.
De werkelijkheid kan worden geleed in min of meer identificeerbare kennis- en aktiegebieden, die "ordes" worden genoemd.
Met betrekking tot de problematiek van het ruimtelijk ordenen
kan de maatschappelijke wereld worden geleed in een sociale,
politieke en economische orde.
De ruimtelijke wereld wordt geacht uit êén orde te bestaan:
de ruimtelijke orde.
Deze indeling is niet van principiële aard.
Elementen, behorende tot de ruimtelijke orde, hebben ook betekenis in andere ordes.
De ruimtelijke orde kan eveneens worden geleed. De geleding
die in de zgn. "Domeinentheorie" wordt aangebracht, is gebaseerd op de verschillende functies van ruimtelijke elementen.
Zo worden onderscheiden:
a} het technische domein
b) het constructieve domein
c) het gebruiksdomein.
Het gebruikedomein wordt onderverdeeld in:
a) het fysieke sub-domein
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b) het fysiologische sub-domein
c) het psychologische sub-domein.
Ontwerpen kan worden opgevat als het voeren van een beleid,
dat gericht is op het verschaffen van ruimtelijke middelen
ten behoeve van een maatschappelijk doel.
Ontwerpen kan worden beschouwd als het zoeken naar en instellen van dynamische evenwichten in een veld van verschillend
gerichte en voortdurend veranderende maatschappelijk krachten.
Een norm kan in deze context als het instelpunt van een dynamisch evenwicht worden beschouwd.
Een norm bevat voorwaarden
waaraan een middel moet voldoen
om het gestelde doel te kunnen bereiken.
Een norm is dus in het kader van een beleid eveneens een
middel.
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Hoofdstuk 11. Normen en beleid
II.O. Inleiding.
Hoofdstuk I werd besloten met een beschouwing van meet- en regelsystemen. In I.l5. werd het ontwerpen beschreven als het
zoeken naar en instellen van dynamische evenwichten in een veld
van verschillend gerichte en voortdurend veranderende maatschappelijke krachten.
In dit hoofdstuk zal de beschrijving van het ontwerpproces in
termen van meet- en regelsystemen nader worden uitgewerkt. Normen bleken reeds bij de besturing van deze systemen een belangrijke rol te spelen, waarbij volgens het principe van terugkoppeling elke geconstateerde afwijking een graadmeter is voor aktie.
Dit principe van terugkoppeling wordt zowel gevonden in natuurlijke als kunstmatige systemen. Een norm is daarbij te beschouwen als het punt waarop dynamische evenwichten moetèn worden ingesteld.De toestand waarin zich het systeem bevindt kan op grond
daarvan worden beoordeeld en de norm geeft dan aan in welke richting moet worden bijgestuurd.Normen zijn dus als middelen op te
vatten,die aangeven welke "koers" moet worden gevolgd om een beoogd doel te bereiken.Daarom wordt in dit hoofdstuk allereerst
aandacht besteed aan normen als middelen in een beleid. Vervolgens
wordt de stuurfunctie van normen besproken,waarbij onderscheid
wordt gemaakt tussen normen zoals die in natuurlijke systemen
voorkomen en normen die een functie moeten vervullen in kunstmatige systemen.Deze laatste moeten op grond van doelstellingen
worden ontworpen.Ook op de werking van het tegenkoppelingsprincipe wordt in dit hoofdstuk nader ingegaan.Vervolgens wordt dit
toegepast in het zgn. cyclische model van het ontwerpproces.
Daarbij wordt vooral een accent gelegd op het belang van een
stapsgewijze specificatie van zowel doelen als middelen. Voorts
wordt aandacht besteed aan het herleiden van deelnormen tot een
algemene norm. Het hoofdstuk wordt besloten met het onderscheiden van normen als middel voor het structureren van processen
(procesgerichte normen) en normen,gericht op het realiseren van
een tevoren nauwkeurig vastgelegde kwaliteit van een product
(productgerichte normen) •
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II.l. Normen als middel.
"De vruchtbaarste manier om de rol van normen in de politiek
te analyseren", stelt Kuypers ( 1) nadat hij in het eerste
hoofdstuk van zijn boek "Grondbegrippen van Politiek" heeft betoogd dat "politiek" en "beleid" volledig synonieme begrippen
zijn, "is dat men ze beschouwt als middelen".
Voorts geeft hij aan waarvoor normen als middel kunnen dienen:
a) om doelstellingen te ontwikkelen;
b) om doelstellingen te verwezenlijken;
cl om andere normen te ontwikkelen, en
dl om middelen, situaties en doelstellingen te beoordelen.
Ad al

Kuypers beschouwt vooral ten aanzien van a) normen als

beginselen, die al aanwezig zijn, in de bestaande wereld dus.
Normen worden daarin gehanteerd als principes, als uitgangspunten. Hij definieert een norm daarbij als volgt:
"Een norm is een algemene regel, die voor een of meer actors
gelding heeft, en die voorschrijft waaraan bepaalde situaties
of handelingen moeten voldoen." ( 2)
Een norm wordt daarmee als een criterium beschouwd, waarmee
iets kan worden beoordeeld. Hij maakt een strikt onderscheid
tussen "norm" en "doel", waarbij er uiteraard wel een relatie
tussen deze begrippen bestaat.
Een norm is daarbij iets wat moet zijn volgens iemand.
Een doel kan dezelfde formulering hebben als een norm, maar de
formulering van een norm wordt pas die van een doel als iemand
het besluit heeft genomen, het beginsel als een toekomstige
toestand te realiseren. Een doel is dus altijd een toekomstige
situatie, terwijl een norm een algemene regel is.
Wanneer een norm als beginsel, als principe, als uitgangspunt
wordt gehanteerd, en daarbij als doel voor nog te ondernemen
aktie wordt beschouwd, zal dat principe nader moeten worden
uitgewerkt, zodat daarmee regels gesteld worden aan de concrete situaties die zich voordoen. Dat betekent dat de algemene
regel verbijzonderd moet worden, gespecificeerd, voor de situatie bruikbaar gemaakt. Kuypers geeft als voorbeeld de uitwerking
van het zgn. profijtbeginsel. De inhoud daarvan is: "Wie de
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lusten heeft, moet daarvan ook de lasten dragen." Men kan zo'n
principe aanhangen, maar het blijft daarmee nog wel steeds abstract. Wil het voor de praktijk iets betekenen, dan zal het
naar verschillende situaties moeten worden uitgewerkt. Bijvoorbeeld:
- Wie medische hulp wil hebben, zal daarvoor voortaan iets moeten gaan offeren.
- Wie de schouwburg bezoekt, zal voortaan een hogere toegangsprijs moeten betalen.
- Wie boeken leent uit een openbare leeszaal, zal voortaan meer
dan een symbolisch bedrag moeten neertellen.
- Wie het voordeel van een universitaire opleiding verkiest,
zal zich voortaan grotere geldelijke verplichtingen moeten
getroosten.
- Wie als automobilist profiteert van onze moderne wegen, zal
voortaan meer moeten bijdragen tot de bouw en het onderhoud
daarvan.
- Wie kinderen heeft, zal van de lasten daarvan meer moeten
gaan dragen dan tot dusverre het geval was.
Uit het ene, abstracte principe, kunnen zo voor veel concrete
situaties, specifieke regels of normen worden afgeleid. Ze
kunnen dan daarna weer als doelen worden nagestreefd. In nog
specifiekere situaties kunnen dan deze afgeleide normen weer
als algemene uitgangspunten worden gehanteerd, die weer moeten
worden uitgewerkt.
Het betalen van een hogere toegangsprijs voor schouwburgbezoek
zal voor het vaststellen van die prijs een uitgangspunt zijn,
dat weer nader moet worden uitgewerkt. Wat moet dan in die
prijs worden verdiskonteerd? Hoe hoog zal die prijs moeten worden? Moet de prijs afhankelijk worden gesteld van de kosten die
voor een bepaalde voorstelling moeten worden gemaakt, of moet
een gemiddelde prijs worden vastgesteld?
Dit is een typische ontwerpkwestie. Er moeten keuzen worden
gedaan, middelen worden ontwikkeld, neveneffecten worden onderzocht •. Betekent een hogere prijs misschien een terugloop in het
schouwburgbezoek? Komt daardoor het bestaan van de schouwburg
niet in gevaar? Kunnen bepaalde dure voorstellingen misschien
niet meer worden gegeven?
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Ook moet rekening worden gehouden met andere principes, die ook
op de concrete situatie van toepassing zijn. Heeft een verhoging van de toegangsprijs misschien tot gevolg dat alleen mensen
met hogere inkomens nog naar de schouwburg komen? Willen we dat
wel? Of moet misschien een prijs naar draagkracht worden gevraagd? Zo ja, hoe moet dat dan worden uitgevoerd?
Op deze wijze worden uit de algemene norm specifieke normen afgeleid, waaruit weer doelen kunnen worden ontwikkeld voor beleid. Normen zijn dus een middel om andere normen te ontwikkelen. En een middel om doelstellingen te ontwikkelen.
Ad b) Normen zijn ook middelen om doelstellingen te verwezenlijken.
De afgeleide normen voor de concrete situaties dienen als een
middel om de doelstelling waarvan ze
afgeleid, te realiseren. Verhoging van de toegangsprijs voor de schouwburg leidt
tot de realisatie van het profijtbeginsel, evenals het moeten
bijdragen aan medische hulp, meer betalen voor universitair
onderwijs, meer betalen voor het gebruik maken van verkeersvoorzieningen, enz. Is de realisatie van het beginsel (3} als
doel gesteld, dan zijn de daaruit afgeleide normen de middelen
om dat doel te bereiken. Normen in de vorm van wetten, gedragsregels, morele principes, zeden en gebruiken, de regels van de
etiquette, maar ook normen als gebruiksaanwijzingen, voorschriften zijn middelen om een bepaald doel te verwezenlijken. Met
het oog daarop zijn ze bedacht: voor het bereiken van een gewenste situatie als doel.
Ad c} Als normen een middel zijn voor het bereiken van een
doel, en het doel is de voorgenomen realisatie van een "hogere"
norm, dan zal ook die hogere norm weer een middel zijn om een
daarachter gelegen doel te bereiken, enz.
Voor het ontwerpen van een nieuwe orde is het mogelijk om door
middel van herleiding te komen tot het opstellen van een "hogere" of algemenere norm. In Hoofdstuk III zal hierop nader worden ingegaan.
Ad d) Normen zijn een middel om situaties, middelen en doelstellingen te beoordelen. Dit is mogelijk doordat normen uitspraken zijn, die zeggen waaraan bepaalde dingen of mensen, of
situaties, enz. moeten voldoen. Ze moeten daaraan volgens de
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norm voldoen om een geschikt middel te zijn in het kader van
een beleid. Voldoen ze daaraan, dan zijn ze als middel "goed",
zo niet, dan zijn ze in het kader van dat beleid "slecht".
"Goed" en "slecht" staan hier voor "geschikt" of "ongeschikt".
Dit ter onderscheiding van het zedelijke "goed" en "kwaad", die
een meer categorische aard hebben. (4)
Voor het beoordelen van situaties vervullen normen een soortgelijke rol. Een situatie kan gunstige of ongunstige condities bevatten indien deze als uitgangspunt wordt beschouwd
om een gesteld doel te bereiken. Ook voor de beoordeling van
een situatie zonder een daaraan gekoppeld doel of plan, kan een
norm dienen. Wanneer bijvoorbeeld de norm van "gelijkheid voor
alle mensen" als beginsel wordt aangehangen, en die gelijkheid
wordt niet in de bestaande situatie aangetroffen, zal de norm
in eerste instantie dienen ter beoordeling van die toestand,
en afhankelijk daarvan kan een doel en een plan worden opgesteld. In het kader van datzelfde beginsel zullen binnen een
beleid dat gericht is op het realiseren van gelijkheid, naar
alle waarschijnlijkheid middelen, die niet met dat beginsel in
overeenstemming zijn, bijvoorbeeld machtsmiddelen, die per definitie ongelijkheid inhouden, eveneens worden afgewezen. Het
is echter niet geheel ondenkbaar dat dergelijke middelen, die
in wezen tegenstrijdig van karakter zijn m.b.t. het doel dat
moet worden bereikt, toch worden gehanteerd (staatsgreep, staking, revolutie, enz.).
II.2. Normen in een natuurlijk organisme.
Een ander aspect van normen als middel om een gesteld doel te
verwezenlijken, is de werking van normen als regelmechanisme.
Deze functie van normen behoort in feite tot het studiegebied
van de cybernetica. Zonder een gestelde norm is sturen onmogelijk. De norm fungeert als een koers, die uitgezet is van beginsituatie naar gewenste situatie. Om het doel te bereiken,
moet die koers worden gevolgd. Allerlei verrichtingen onderweg
hebben daarmee ten doel de uitgangssituatie stapje voor stapje
zodanig te veranderen, dat die steeds meer overeenkomsten gaat
vertonen met de gewenste situatie. Het is daarom van belang om
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vóór elke handeling een norm te hebben, die als richtlijn fungeert en om nà elke handeling over een norm te beschikken, waarmee de dan bereikte toestand in het licht van het te bereiken
doel kan worden beoordeeld. Het sturen bestaat dan daarin dat
geconstateerde afwijkingen van de uitgezette koers worden gecorrigeerd.

(5)

Normen vervullen niet alleen deze rol i'n door mensen bedachte
mechanismen, die tot taak hebben aan de realisatie van een doel
bij te dragen, maar ook in natuurlijke organismen, waarvan voor
de beschouwer een doel hooguit verondersteld kan worden.
In de biologie wordt daarom ook studie gemaakt van normen, die
verantwoordelijk zijn voor de instandhouding van levende organismen. Een van de belangrijkste kenmerken, waardoor de levende
natuur zich van de dode onderscheidt, is dat van de dynamische
evenwichten en de terugkoppelingsmechanismen in die organismen,
die voor de handhaving van dynamische evenwichten van belang
zijn.
Het normbegrip wordt in deze context omschreven als het punt
of de waarde waarop zich deze dynamische evenwichten instellen.

Om even concreet de gedachten te kunnen bepalen: als voorbeeld
noem ik de lichaamstemperatuur die voor alle mensen rond de
370

c ligt.

Oppervlakkig beschouwd zou men kunnen denken dat het hier gaat
om een statistisch gemiddelde. Maar voor zo'n gemiddelde zijn
de voorkomende afwijkingen dan wel bijzonder klein, zeker gezien het grote aantal mensen waarom het gaat.
Bovendien is er met die mensen van wie de lichaamstemperatuur
een grote afwijking van die 370 C vertoont, duidelijk iets mis:
ze zijn ziek, ze kunnen niet meer normaal functioneren. Een
grote afwijking is in dit verband altijd nog kleiner dan 10%.
Een dergelijke afwijking kan zelfs niet lang worden verdragen:
het voortbestaan van het individu komt dan in gevaar: mensen
kunnen daaraan doodgaan. Er is hier dus kennelijk meer in het
spel dan alleen maar een statistisch gemiddelde.
Voor het organisme van ons lichaam is kennelijk het handhaven
van die temperatuur van groot belang, een belangrijk middel om
het impliciete doel van het voortbestaan van het individu te
bereiken. Zo heeft het lichaam de beschikking over allerlei
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hulpmiddelen om dreigende afwijkingen van de "normale" lichaamstemperatuur te corrigeren: dreigt de temperatuur te laag te
worden, dan trekken de bloedvaten in de huid samen, zweetklieren
stoppen hun afscheiding, zodat zo weinig mogelijk warmte door
verdamping, straling of convectie verloren kan gaan; haartjes
op de huid gaan rechtop staan om een isolerende luchtlaag vast
te houden (kippevel), we gaan bibberen, d.w.z. de verbranding
wordt door spieractiviteit vergroot, waardoor extra warmte
wordt geproduceerd en we krijgen de neiging om in elkaar te
kruipen waardoor het totale oppervlak wordt verkleind. Allemaal
maatregelen om de verliezen van warmte tegen te gaan, of in
termen van dynamische evenwichten: om een van de evenwichtsfactoren, in dit geval de stroom warmte die het lichaam verlaat,
zodanig te beïnvloeden, dat aan de "norm" van 370 C kan worden
voldaan.
omgekeerd, dreigt de temperatuur te hoog te worden, dan worden
de bloedvaten in de huid wijder om meer warmte via de huid af
te geven (we krijgen een rode kleur), de zweetklieren gaan
vocht afscheiden, waardoor bij verdamping ervan afkoeling optreedt, enz.
Weer beïnvloeding van de warmtestroom die het lichaam verlaat
om een constante temperatuur van 370 C te handhaven.
Het doel van dit ingewikkelde samenstel van maatregelen is kennelijk het handhaven van de temperatuur van 370 C. Voor het organisme is dit kennelijk een erg belangrijk gegeven. Er zijn
hier twee zaken van belang.
Op de eerste plaats zijn alle maatregelen er op gericht een
evenwicht in stand te houden tussen een stroom van geproduceerde warmte door het lichaam enerzijds en een stroom van afgevoerde warmte anderzijds. Deze twee factoren werken elkaar tegen.
De geproduceerde warmte heeft de neiging de temperatuur te verhogen, terwijl de stroom van naar buiten afgegeven warmte de
neiging vertoont het lichaam af te koelen. Door allerlei maatregelen wordt er een evenwicht tussen deze twee factoren ingesteld en constant gehouden.
Op de tweede plaats is het van belang op te merken dat niet elk
evenwicht bij elke willekeurige temperatuur in stand gehouden
wordt, maar dat er voortdurend naar gestreefd wordt êên bepaald
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instelpunt van dat evenwicht aan te houden, namelijk de temperatuur van 37° c. Elke afwijking daarvan wordt gecorrigeerd.
Het instelpunt van dit dynamische evenwicht, dat is een evenwicht tussen twee stromen van warmte, wordt nu in de biologie
"norm" genoemd.
Kennelijk is deze temperatuur de meest gunstige voor het functioneren van het organisme, voor de processen die we "leven"
noemen. Tegenkoppeling zorgt hier voor de handhaving van de
norm. Normen spelen een vitale rol, in de letterlijke betekenis.
Iedere afwijking van die norm is een signaal voor het organisme
om tot aktie over te gaan, een aktie die erop is gericht het
dynamische evenwicht weer op zijn oorspronkelijke waarde te
herstellen. Wanneer een afwijking zo groot wordt dat een bepaalde grens wordt overschreden, dan kan het tegenkoppelingsmechanisme deze afwijking niet meer corrigeren. Er is dus sprake van
een boven- en een ondergrens, waarbinnen de afwijkingen moeten
blijven. We spreken hier van het werkzame traject van een tegenkoppeling of kortweg een regeltraject.
Toch zijn normen in een levend organisme niet voor de hand liggend. Ze moeten worden ontdekt. Ook het doel is niet gegeven.
Het enige doel dat we ons kunnen voorstellen is het handhaven
van de levensprocessen: het voortbestaan. Het doel van dit
voortbestaan is echter weer een open vraag, die in allerlei religies op allerlei wijzen wordt gepoogd te beantwoorden.
II.3. Natuurlijke en kunstmatige normen.
De vraag is echter of nu deze omschrijving van het normbegrip
een heel speciaal soort norm is en of die wel iets te maken
heeft met het normbegrip zoals dat tot nu toe in het kader van
beleid aan de orde is gekomen. Het is immers niet ondenkbaar
dat voor een studieveld als de biologie, dat zich met levende
organismen bezighoudt en dan nog voornamelijk een beschrijvende
en verklarende wetenschap is, een geheel andere inhoud aan het
normbegrip moet worden gegeyen. Laten we daarom ter vergelijking
een voorbeeld bekijken in de kunstmatige sfeer. Het is al even
aan de orde geweest op het einde van het vorige hoofdstuk: de
centrale verwarmingsinstallatie. Ook daarbij hebben we, juist
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zoals bij het voorbeeld uit de biologie, te maken met een temperatuur-meet- en regelmechanisme. De norm-temperatuur is hier
echter binnen bepaalde grenzen vrij instelbaar. Het mechanisme
stuurt dan de instelling van het evenwicht in de richting van
de gewenste temperatuur en houdt dat daarop constant. Er is
sprake van een stroom van opgewekte en toegevoerde warmte en
van een stroom van afgevoerde warmte via verliezen naar buiten.
Er is sprake van tegenkoppeling: de thermometer in de thermostaat meet de temperatuur, vergelijkt die met de "norm" (de
ingestelde gewenste temperatuur) en geeft de installatie opdracht om ofwel de warmteproductie te starten dan wel te stoppen.
Er is sprake van twee factoren die elkaar tegenwerken: warmteproductie en warmteverlies.
Er is, evenals bij de lichaamstemperatuurregeling sprake van
een regeltraject: is de temperatuur erg laag en staan ramen en
deuren open, dat wordt de gewenste temperatuur niet gehaald:
een van de twee factoren blijft overheersen,het gewenste evenwicht
wordt

niet bereikt. De ondergrens van het regeltraject is

overschreden. Hetzelfde geldt voor de bovengrens.
In tegenstelling tot de lichaamstemperatuurregeling, die een
tweezijdige regeling is, d.w.z. beide factoren kunnen afzonderlijk worden geregeld, is de thermostaat een éénzijdige regeling:
is de omgevingstemperatuur te hoog dan kan de e.V.-installatie
geen maatregelen treffen om af te koelen. Er wordt van uit gegaan dat de omgevingstemperatuur altijd lager is dan de op de
thermostaat ingestelde temperatuur. In andere gevallen wordt
de installatie niet gebruikt.
Het doel van het in stand houden van het evenwicht is in dit geval wel nauwkeurig bekend: het in stand houden van een behaaglijke kamertemperatuur. De instelmogelijkheid van die temperatuur is nodig omdat de temperatuur die als behaaglijk wordt
ervaren niet voor ieder mens precies gelijk is, en bovendien
omdat die sterk kan verschillen afhankelijk van kleedgewoonten
van mensen of activiteiten die in de betreffende ruimte moeten
worden uitgevoerd. Bovendien is behaaglijkheid nog afhankelijk
van andere factoren dan alleen temperatuur: luchtvochtigheid
en luchtsnelheid spelen daarbij een rol, enz.
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Het doel wordt hier niet ontdekt, zoals bij het biologische
mechanisme, maar het doel heeft bij het bedenken, ontwerpen
van een temperatuurregelaar vooropgestaan. Vervolgens zijn
maatregelen bedacht die tot de realisatie van dat dqel konden
leiden. De e.v. is een kunstmatig mechanisme, de temperatuurregeling van ons lichaam is een natuurlijk mechanisme.
Herbert Sirnon maakt dit onderscheid in zijn boek "The Sciences
of the Artificial" ( 6 ) • Daarbij is zijn boek een pleidooi voor
verandering van het type onderwijs in met name de technische
studierichtingen, die volgens hem nog te veel steunen op de
"natural science", waardoor te weinig aandacht aan de wetenschappen van het kunstmatige wordt besteed.
Het is echber vaak niet eenvoudig, vooral bij observatie en
analyse van het bestaande, om na te gaan of iets nu natuurlijk
dan wel kunstmatig van aard is. Op het eerste gezicht is een
boom een natuurlijk object. Maar de boom die aan de zuidkant
van het huis is geplant als een zonwering, die 's zomers de
zon door middel van zijn bladerdak tegenhoudt en die 's winters
als de bladeren gevallen zijn, de welkome zonnewarmte doorlaat, is met behulp van een door de mens ontworpen norm op
grond van zijn eigenschappen en "gedrag" doelbewust geselecteerd uit de in de natuur voorhanden zijnde bomen en verwerkt
in een door de mens ontworpen doelgericht kunstmatig systeem
dat zonlicht en zonnewarmte afhankelijk van het seizoen kan
"doseren".
Natuurlijke systemen kunnen deel uitmaken van door de mens vervaardigde kunstmatige systemen, en daarmee als middel worden gebruikt voor het bereiken van een door de mens gesteld doel.
Hierin komen dan twee soorten normen voor: normen die al aanwezig zijn in het natuurlijke systeem en die de levensprocessen
van de boom beheersen, en normen die voor het kunstmatige systeem door de mens op grond van zijn doelstellingen zijn ontworpen. Ik zal deze twee soorten normen van elkaar onderscheiden
door de eerstgenoemde soort met "natuurlijke normen" aan te
duiden (tenzij dit uit de context reeds blijkt). Wanneer ik
over "normen" spreek, worden daarmee kunstmatige, ontworpen
normen bedoeld.
Natuurlijke normen moeten worden ontdekt en daaraan moet worden
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voldaan. Voorwaarde voor het voortbestaan van de boom is bijv.
dat hij voldoende zonlicht moet krijgen, voldoende water, zijn
voedsel in voldoende hoeveelheden uit de grond moet kunnen halen, dat aan bepaalde klimatologische voorwaarden moet worden
voldaan, enz. Indien niet aan deze voorwaarden - binnen bepaalde marges - wordt voldaan, zàl de boom sterven.
Deze natuurlijke normen komen voor in natuurlijke systemen; ze
zijn daarin gegeven en niet door de mens ontworpen. Ze zijn
niet voor de hand liggend en moeten dan ook worden ontdekt. Ze
zijn ook niet door de mens te veranderen, wanneer hij zijn doelstellingen zou wijzigen.
Hierin verschillen natuurlijke normen van kunstmatige. Deze
laatste komen voor in door de mens ontworpen kunstmatige zaken
("artefacten"). Ze zijn op grond van doelstellingen ontworpen
nog v66rdat het artefact tot stand werd gebracht. Ze zijn afhankelijk van menselijke doelstellingen: veranderen de doelen, dan
worden ook de normen veranderd.
II.4. Normen en de bestaande orde.
Met betrekking tot de bestudering van een gegeven situatie
(I.4.) is het echter vaak handiger niet in eerste instantie een
onderscheid te maken tussen natuurlijk en kunstmatig, maar tussen het bestaande en het gewenste, nog-niet-bestaande.
Voor het oplossen van een ontwerpprobleem is het bestaande datgene wat gegeven is en hetgeen ontworpen moet worden het gevraagde.
Al het bestaande, of het nu natuurlijk danwel kunstmatig van
aard is, kan uitsluitend beschreven, geanalyseerd en verklaard
worden. Op grond van waargenomen regelmatigheden kunnen eventueel voorspellingen voor toekomstig gedrag worden gedaan. Het
bestaande vertoont in dit opzicht overeenkomsten met de wereld
van het natuurlijke in termen van Simon. Normen moeten daarin
worden ontdekt.Op grond van· in II. 3 genoemde verschillen kan
m.b.t. normen worden vastgesteld of het daarbij om natuurlijke
dan wel om kunstmatige normen gaat.
Met betrekking tot veranderingen van de bestaande orde moet onderscheid gemaakt worden tussen datgene wat zich voordoet, wat
ontstaat, wat gebeurt zonder menselijk ingrijpen, wat we dus
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"de loop van de natuur" zouden kunnen noemen, en datgene wat
gebeurt als gevolg van menselijk ingrijpen. Onder wat gebeurt
ten gevolge van ingrijpen moet hier ook worden verstaan: datgene wat door ingrijpen van de mens achterwege blijft. Een
overstroming, die door het bouwen van een dijk achterwege
blijft, is een cultuurlijke gebeurtenis.
Datgene wat gebeurt als gevolg van menselijk ingrijpen, zou
volgens Sirnon het kunstmatige moeten worden genoemd. Voor de
voorziene en bedoelde effecten van menselijk handelen geeft
dat geen problemen. Maar voor de onbedoelde effecten? Wat is
dan hun oorsprong? Ze zijn weliswaar een gevolg van ingrijpen,
en zouden om die reden als kunstmatig moeten worden beschouwd,
maar ze zijn ook veroorzaakt, evenals de bedoelde effecten,
door de wetmatigheden van de natuur. De cultuur heeft ze niet
kunnen voorzien en vermijden, maar ze zijn gevolg, niet middel
of doel. Een scherp onderscheid tussen natuur en cultuur is in
de bestaande orde niet te maken. De bestaande orde heeft door
de wet- en regelmatigheden die er in voorkomen niet alleen betekenis voor het bestaande, voor verleden en heden, maar ook
voor de toekomst, het nog-niet-bestaande. Voor het plannen van
toekomstige veranderingen zullen mensen daarom ook rekening moeten houden met veranderingen, die buiten hen om gebeuren: ook
situaties veranderen, met of zonder ingrijpen van de mens.
Cultuurlijke zaken maken, evenals de natuurlijke, deel uit. van
de bestaande orde. Ze worden echter met het oog op een doel aangepast, gemodificeerd, veranderd, samengesteld, ontleed, verplaatst, met andere dingen in verband gebracht. De natuur is
daarbij vaak de inspiratiebron. Kunstmatige, door mensen bedachte dingen zijn vaak imitaties, nabootsingen, verlengstukken,
aanvullingen, uitbreidingen van delen van het menselijk organisme. Een jas, schoenen, een hoed, een huis, zijn een imitatie en aanvulling van de menselijke huid. Gereedschap is een
aanvulling op onze armen en handen. De auto, de fiets een uitbreiding van onze benen, de mogelijkheid om ons voort te bewegen. Film, televisie, de verrekijker, de microscoop, zijn een
aanvulling op het menselijk oog.
De thermostaat is een nabootsing van onze eigen lichaarnsternpe72

ratuurregeling.
Alle kunstmatige zaken zijn volledig ingebed in de natuur. Ze
gehoorzamen evenals de natuurlijke dingen aan de natuurwetten.
Ze hebben volgens Sirnon "geen dispensatie om de natuurwet te
negeren of te schenden" ( 7 ) • Het verschil is dat ze door de
mens met het oog op een doel dat hij zichzelf heeft gesteld,
uit de natuur zijn gehaald en zodanig zijn aangepast, dat ze
het bereiken van het doel kunnen bewerkstelligen.
Natuurlijke normen die in natuurlijke organismen functioneren,
kunnen worden ontdekt. De lichaamstemperatuur van 370 C blijkt
van belang te zijn voor het voortbestaan en functioneren van
het menselijk organisme. Voor de omgeving waarin dat organisme
moet kunnen functioneren, zal dat consequenties hebben. De omgeving is als situatie een nogal wisselend gegeven. In de winter kunnen temperaturen voorkomen van -200 C, terwijl in de
zomer de temperatuur tot boven de lichaamstemperatuur kan oplopen. Een dergelijk groot regeltraject kan de lichaamsthermostaat niet overbruggen. De grote afstand tussen de extreem
voorkomende temperaturen vormt dus een bedreiging voor het
organisme.

Het door zweetklieren afgescheiden vocht verdampt

in de lucht en die verdamping wordt groter naarmate de luchtsnelheid toeneemt. Daardoor koelt het lichaam af, want verdamping kost energie. Bij hoge omgevingstemperaturen is dat het
middel wat het lichaam heeft ontwikkeld om zijn temperatuur te
handhaven. Wanneer echter afkoeling optreedt bij lage orngevingstemperaturen, is de kans groot, dat het lichaam door middel van
verhoogde verbranding de normtemperatuur niet meer kan handhaven. Koude regen, bijvoorbeeld, koelt het lichaam af, zeker
als dat gepaard gaat met wind. Het organisme geeft een eerste
waarschuwing door duidelijk te maken dat er een dreiging bestaat dat de norm niet gehaald zal kunnen worden: we krijgen
het koud, we voelen ons onbehaaglijk. Een dergelijke mate van
bewustwording van het bestaan van een dreiging van het niet
kunnen voldoen aan een zo vitale norm, maakt nu dat door de
mens deze norm als beginsel wordt gehanteerd voor het stellen
van een doel. Dit gebeurt echter niet zo direct. Niemand denkt:
"ik moet de norm van 37° C halen", maar men streeft naar behaaglijke temperaturen. Voor het bereiken van dit doel wordt nu naar
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middelen gezocht. Intussen zijn al een groot aantal doelen en
middelen aan de orde gekomen. Het hoogste doel was het voortbestaan. Daarvoor was als middel noodzakelijk het blijven
functioneren van het organisme, o.m. in biologische zin. Dit
middel kan nu weer als tussendoel worden beschouwd. Eên van de
middelen van het lichaam om in biologische zin te kunnen blijven functioneren, is het nauwkeurig in stand houden van de
lichaamstemperatuur. Om dit als afgeleid doel te bereiken, beschikt het lichaam over een groot aantal uiterst doeltreffende
middelen. Deze middelen kunnen echter alleen goed functioneren
als aan bepaalde omgevingsvoorwaarden is voldaan. Regeling
van de temperatuur met behulp van die middelen is alleen mogelijk binnen een bepaald temperatuurbereik, het regeltraject.
De directe omgevingstemperatuur (huidtemperatuur) wordt weer
bepaald door diverse externe factoren, zoals vochtigheid en
luchtsnelheid. Deze maken echter deel uit van de omgeving, de
situatie en kunnen niet door het organisme worden beheerst.
Voortbestaan is kennelijk de norm die hier als beginsel wordt
gehanteerd. We kunnen dat ontdekken door waarneming, omdat de
hele levende natuur verrichtingen uitvoert, die daarop zijn gericht. Uit deze norm worden allerlei normen afgeleid, die betrekking hebben op middelen (of tussendoelen) om de realisatie
van die hoogste norm als doel te realiseren. Deze normen zijn
op zich weer als middelen te beschouwen, omdat aan de hand
daarvan kan worden nagegaan of de andere middelen effectief
zijn voor het bereiken van het (tussen-)doel en ze bij de besturing van de processen die moeten uitmonden in het realiseren van gunstige omstandigheden voor het bereiken van het doel
een belangrijke criteriumfunctie vervullen. Tenslotte moet de
mens gebruik maken van middelen, die niet door het organisme
zelf zijn te beheersen, maar die deel uitmaken van zijn omgeving. Hier begint het ingrijpen van de mens zelf. Hij zal via
signalen die uit zijn lichaam afkomstig zijn en die worden herkend als tekenen die waarschuwen voor een dreiging van een afwijking van een vitale norm voor het organisme, maatregelen nemen om het noodzakelijke evenwicht op zijn oorspronkelijke instelpunt te handhaven.
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Een van de oudste middelen om een dreigende afwijking van de
natuurlijke 37°-norm te weren, is gebruik te maken van kleding,
waardoor de warmtestroom die het lichaam verlaat, kan worden
verkleind. Ook het huis in welke vorm dan ook maakt daarvan
deel uit. Het zijn kunstmatige, in relatie tot het organisme
externe middelen, om een intern evenwicht in stand te houden
op een bepaalde waarde.
De verwarming met de thermostaat is niets anders dan een technische verfijning van hetzelfde soort middelen.
Daarmee zijn we in de wereld van het kunstmatige gearriveerd.
Het gaat daarin om het bedenken van middelen om een bepaald
doel te bereiken. In dit voorbeeld gaat het erom, middelen te
bedenken die met betrekking tot de omgevingstemperatuur van
ons lichaam als behaaglijk of aangenaam worden ervaren.
Het bereiken van die behaaglijkheid wordt nu het doel van een
reeks van handelingen, waarin een middel of meerdere middelen
voor het bereiken van dat doel moeten worden verschaft. Het bereiken van die behaaglijkheidservaring is ook de norm die als
beginsel, als hoogste norm in die reeks van activiteiten optreedt. Op basis van deze norm wordt het doel van de aktie geformuleerd. Tevens treedt deze norm op als laatste beoordelingscriterium: uiteindelijk zal het middel aan het teweegbrengen
van een behaaglijkheidservaring worden getoetst.
Ook is deze norm een middel om andere normen, en daarmee andere doelstellingen te ontwerpen. Immers de hoogste norm zal worden uitgewerkt, gespecificeerd. Ook de situatie zal moeten worden bestudeerd. Het is niet te verwachten dat behaaglijkheid op
dezelfde wijze en met dezelfde middelen kan worden bereikt voor
iemand die in zijn woonkamer een boek zit te lezen als voor iemand die in het openluchtbad rondzwemt. Voor oude mensen die
lang stil zitten,zullen andere middelen noodzakelijk zijn als
voor ravottende kleuters, zelfs als ze zich in de zelfde omgeving bevinden.
Eén dingen hebben echter alle middelen met elkaar gemeen: ze
zullen, indien het effectieve middelen zijn, bij toetsing alle
een behaaglijkheidservaring weten te bewerkstelligen. Hoe verschillend ze onderling ook mogen zijn, ten aanzien van de hoogste norm zijn ze volkomen identiek. Omgekeerd betekent dit dat
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de norm structureel van karakter is ten aanzien van deze middelen. Dit houdt in dat meerdere middelen te bedenken zijn die
alle voldoen aan de norm. Dit geldt echter niet alleen voor
de middelen, die uiteindelijk de verwezenlijking van het doel
tot stand brengen, maar ook voor de normen die als specificaties van de hoogste norm worden afgeleid. Ook hier is het mogelijk meerdere en verschillende normen van een en dezelfde hoofdnorm af te leiden. De middelen, die daaraan voldoen, zullen verschillend van aard zijn, maar indien ze worden getoetst aan de
betrokken norm, zullen ze ten aanzien van hetgeen in de norm
wordt voorgeschreven, weer identiek blijken. Deze eigenschap
is van vitaal belang om in verschillende situaties waarin verschillende middelen voorhanden zijn of kunnen worden verschaft,
toch een en hetzelfde doel te kunnen bereiken.
Aan de eerder als voorbeeld aangehaalde behaaglijkheidenorm
zal onder tropische omstandigheden op geheel andere wijze en
met geheel andere middelen worden voldaan dan in de poolstreken#
maar zijn deze verschillende middelen effectief, dan zullen ze
een gelijksoortig effect, namelijk het bewerkstelligen van een
behaaglijkheidservaring bij mensen,teweegbrengen. In deze zin
en aan deze norm getoetst zijn een ventilator en een jas van
ijsbeervacht volkomen identiek. Er is dus keuze mogelijk bij
het specificeren van een norm.
Er is ook keuzevrijheid bij het ontwerpen van materiële
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len die aan een bepaalde norm voldoen. Ik kom hierop in het volgende hoofdstuk terug.
II.S. Normen en tegenkoppeling.
Cybernetische beschouwingen over de levende natuur kunnen ons
met betrekking tot normen nog iets belangrijks leren: de wijze
waarop toestanden worden gehandhaafd, die aan een norm voldoen.
Het gaat hier om het verschijnsel tegenkoppeling, .wat volgens
Bok ( 8 J kenmerkend is voor de levende natuur. Hij gaat daarin
zover dat hij de aanwezigheid van tegenkoppeling als criterium
onderscheidt om de dode van de levende natuur te kunnen onderscheiden. Tegenkoppelingen worden uitsluitend in de levende natuur aangetroffen. In de dode natuur zijn ze totaal onbekend.
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De reden daarvan is, dat de dode natuur volgens Bok geen toestanden kent, die conform een norm in stand gehouden moeten
worden. De dode natuur kent weliswaar wetmatigheden, maar dat
zijn in geen enkel opzicht normen. Dynamische evenwichten komen wel voor. Bok geeft daarvan het voorbeeld van de waterspiegel van een meer, die in dynamisch evenwicht verkeert,
zolang er evenveel water het meer binnenstroomt als er weer
uit verdwijnt. Maar van tegenkoppeling is hier geen sprake.
Het meer kent geen mechanisme, dat een van een bepaalde norm
afwijkende waterstand corrigeert, althans niet van nature. De
enige plaats waarop in de dode natuur tegenkoppeling voorkomt,
is in door de mens geconstrueerde machines. Maar die behoren
in de terminologie van Sirnon dan ook niet tot de wereld van
het natuurlijke, maar tot die van het kunstmatige. Dit onderscheid wordt door Bok niet gemaakt.
Tegenkoppeling als mechanisme voor handhaving van een aan een
natuurlijke norm voldoende toestand is dus kenmerkend voor levende organismen in de natuurlijke wereld en voor ontworpen en
geconstrueerde mechanismen in de kunstmatige wereld. De werking
van een tegenkoppeling is relatief eenvoudig.
Indien in een organisme een afwijking in een dynamisch evenwicht
ontstaat ten opzichte van een bepaalde norm, dat wil zeggen dat
de evenwichtsteestand van het dynamische evenwicht niet meer
blijft ingesteld op de voor dat organisme van belang zijnde
waarde, dan gaat er een signaal naar die delen van het organisme, die een van de energie-, massa-, of andere stromen die deel
uitmaken van het betreffende evenwicht, verzorgen. Het signaal
veroorzaakt een verandering in de grootte van die stroom en wel
zodanig, dat steeds een beïnvloeding plaats vindt die tegengesteld is aan de richting van de afwijking. Daardoor wordt, op
een kleine restafwijking na, het dynamische evenwicht weer op
zijn oorspronkelijke waarde hersteld. Die oorspronkelijke waarde komt overeen met de voor dat organisme van belang zijnde
norm. Doel van de tegenkoppeling is dus, een toestand te handhaven, die voldoet aan een norm als instelpunt van een dynamisch evenwicht in het organisme.
Een organisme vertoont een hoge mate van ordening. Afwijkingen
die in de evenwichten binnen een organisme door ongeordend op-
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tredende bedreigingen van buitenaf optreden, betekenen dat het
organisme het op de norm afges.temde evenwicht niet kan handhaven. Door middel van tegenkoppelingen worden nu de factoren
die teaamen het evenwicht bepalen zodanig beinvloed, dat het
evenwicht weer op zijn oorspronkelijke (normlwaarde wordt hersteld. Het organisme "stuurt" dus als het ware de evenwichten
steeds in de richting van een door de norm voorgeschreven waarde, die daarom als een te volgen koers kan worden opgevat. Invloeden van buitenaf dreigen telkens weer afwijkingen van die
koers te doen optreden en bij het sturen worden deze afwijkingen door tegenkoppeling klein gehouden. Het sturen tracht dus
orde te handhaven tegen de steeds opdringende wanorde. Als middel daartoe dient de tegenkoppeling. ( 9 l
Bok geeft al aan dat dit niet alleen voorkomt in de levende natuur, maar ook in door de mens geconstrueerde machines. Tamelijk voorzichtig legt hij verbanden met andere gebieden, waarin
wordt gestuurd om orde tegen wanorde te verdedigen en normen
te handhaven. Als voorbeelden noemt hij het gebied van de religie, waarin de moraal en de daarmee gepaard gaande streving tot
het handhaven van een bepaalde orde overeenkomstig de geldende
zedelijke normen, sterke overeenkomst vertonen met de begrippen
van de stuurkunde. Ook de economie, de rechtsbedeling, maatschappelijke organisaties en instituties worden door hem als
voorbeelden genoemd van gebieden waarin door middel van tegenkoppeling wordt gestuurd om een bepaalde ordening, gerepresenteerd door normen, te handhaven. Op al die gebieden wordt bestuurd, gestuurd in de richting van gestelde doelen, die de instelling van een dynamisch evenwicht in een veld van geestelijke,
economische of maatschappelijke krachten beogen. Instandhouding
van een bereikte, gewenste toestand gebeurt door voortdurende
toetsing aan een norm. Gesignaleerde afwijkingen dienen als
"trigger" voor aktie om tegengestelde krachten in te zetten om
de afwijking op te heffen.
Normen vervullen niet alleen deze rol in de bestaande orde, die
moet worden gehandhaafd, maar ook in een nog-niet-bestaande,
ontworpen, geconcipieerde orde, die nog moet worden gerealiseerd
De norm geeft daarin een evenwicht aan, dat nog moet worden ingesteld. Het realiseren van dat evenwicht gebeurt door middel
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van doelgerichte aktie, door het verschaffen en aanwenden van
middelen ter realisatie van of als resultaat van tussendoelen.
Het streven naar een dergelijk evenwicht is ook in maatschappelijke, economische, juridische, ruimtelijke, enz. zin niets
anders dan het voeren van beleid. Beleid en bestuur zijn praktisch synoniem. Beleid komt van leiden. Leiden is richten. ·
Richten is sturen. (10) Iedereen voert beleid. Iedereen stuurt.
Zodra een doel moet worden verwezenlijkt, moet er worden bestuurd, beleid worden gevoerd. Besturen en beleid voeren zijn
niet voorbehouden aan bestuurslichamen of regeringen. Het voeren van beleid is de centrale activiteit bij het bouwkundig
ontwerpen, ook al is de ontwerper zich daar niet altijd van bewust.
Alle eerder genoemde aspecten van beleid en besturing komen
daarin aan de orde. Normen spelen daarin een vitale rol en wel
op verschillende wijzen.
II.6.

Normen en het "cyclische model" van Habraken.

De gang van zaken bij het tot stand komen van een ruimtelijk
ontwerp kan worden gezien als het maken, het ontwerpen en uitvoeren van een beleid. Het beleid is dan gericht op het verschaffen van een ruimtelijk middel, bestemd om daarmee een maatschappelijk doel te realiseren. De probleemstelling, waarmee
wordt begonnen, is van maatschappelijke aard. Op basis daarvan
moet het beleid worden ontworpen. Het doel is het verwezenlijken van een toestand waarin het op te ~ossen probleem niet meer
bestaat. Indien opdracht wordt gegeven tot het maken van een
ruimtelijk ontwerp, heeft al een zekere specificatie van beleid
plaatsgevonden, althans in die zin, dat de keuze is bepaald tot
een ruimtelijk middel voor het bereiken van een (tussen)doel.
Deze keuze behoort in het algemeen niet tot de activiteiten van
de ontwerper, maar wordt gemaakt door de opdrachtgever. De opdrachtgever stelt zich een doel en overweegtwelkesoort van middelen (uit welke orde) het meest adekwaat zijn voor het bereiken van dat doel. Pas als hij de keuze bepaald heeft tot ruimtelijke middelen, wordt een architect ingeschakeld. De architect
wordt gevraagd een ruimtelijk middel te creëren dat geschikt is
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om het doel, een deel daarvan, een afgeleid doel of tussendoel
van de opdrachtgever te ~erwezenlijken. Wat voor de opdrachtgever een middel is, is daarmee voor de architect een doel geworden. De architect is daarmee actor geworden in een deelbeleid, dat als doel heeft, het verschaffen van een middel voor
een ander doel.
Architectuur als resultaat van een dergelijke werkwijze, is
daarmee altijd functioneel, dat wil zeggen, is altijd middel
tot een doel. Functioneel wil hier uitsluitend zeggen: doelgericht, doelmatig.
Deze benadering van architectuur zou de indruk kunnen wekken
erg koel en zakelijk te zijn. Daarbij moet echter worden bedacht, dat het hier niet gaat om zogenaamde "functionele" of
"functionalistische"architectuur. Onder "functionele" architectuur wordt doorgaans verstaan een architectuur, die ontdaan is
van alle franje, waardoor een soort van utiliteitsbouw overblijft. In de zogenaamde "functionalistische" architectuur is
het bouwen zonder franje tot een vormgevingsprincipe verheven.
In het kader van een finale denkwijze kan slechts worden geconcludeerd dat het hier een soort architectuur betreft die als
middel slechts rationele of rationaliseèrbare doelen behoeft
te dienen. De "zachtere" doelen blijven daarbij buiten beschouwing.
De betekenis van de term "functioneel", zoals die in dit proefschrift wordt gebruikt, is uitsluitend die van middel tot een
doel. Iets is functioneel in het licht van een doelstelling in
de mate waarin het een middel blijkt te zijn (of is) om dat
doel te verwezenlijken. De doelen behoeven daarbij niet beperkt
te blijven tot alleen "zakelijke" of "rationele" doelen. Doelen
kunnen evengoed in de sfeer van de beleving worden geformuleerd,
kunnen poëtisch, of zelfs magisch van aard zijn. Alles wat met
architectuur wordt beoogd, is in termen van de finale denkwijze
een doel1 in alles wat architectuur aan de verwerkelijking daarvan kan bijdragen, is het een middel, is architectuur functioneel, ongeacht de aard van zowel doelen als middelen.
Het bouwkundig ontwerpproces kan nu worden beschouwd als een
systeem van samenhangende verrichtingen van een actor die,uitgaande van een gegeven doel, of in de meeste gevallen van een
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aantal gegeven en een aantal nog te expliciteren doelen, ruimtelijke middelen wil verschaffen voor de realisatie daarvan. Aan
de explicitering van doelen en daaruit af te leiden tussendoelen liggen normen ten grondslag, waaraan moet worden voldaan.
Het afleiden van tussendoelen uit een hoofddoel impliceert het
afleiden van of het ontwerpen van normen, die weer grondslag
zijn voor lagere doelen. Daarnaast komen in het proces normen
voor die in de bestaande werkelijkheid gelden, waaronder natuurlijke normen, en waaraan de ontwerper zich zal moeten houden,
wil zijn ontwerp in die werkelijkheid kunnen worden ingepast.
Binnen het ontwerpproces zullen dus normen voorkomen die gegeven zijn, als normen die, voor zover ze betrekking hebben op
de bestaande werkelijkheid, nog moeten worden ontdekt, zowel
als normen die, waar ze verband houden met het realiseren van
doelen in een nog te realiseren werkelijkheid, op grond van te
bereiken doelen worden ontworpen. (11)
Voorts zullen al deze normen in het ontwerpproces moeten worden
gebruikt, toegepast als leidraad voor aktie.
Daarbij moeten normen voor de duur van hun bestaan in stand
worden gehouden. Sancties zijn voor dit doel een algemeen gebruikt middel.
Daar waar normen niet het gestelde doel blijken te (helpen) realiseren, zullen ze moeten worden gewijzigd. Dit houdt in, dat
normen in het ontwerpproces ook moeten worden getoetst op hun
bruikbaarheid en op hun gevolgen. Terugkoppeling is hiervoor
van belang. Ontwerp, toepassing, instandhouding, toetsing en
eventuele wijziging van normen hebben uiteraard consequenties
voor de ruimtelijke oplossingen die eraan moeten voldoen.
Om deze gang van zaken te illustreren, is het zgn._ "cyclische
model" van het ontwerpproces van Habraken erg goed bruikbaar. (12)
Het ontwerpproces wordt daarin voorgesteld als een serie van
verrichtingen, die is opgebouwd uit een aantal ontwerpcycli.
Elke cyclus begint daarin met een aantal uitgangspunten. Onder
"uitgangspunten" verstaat Habraken: "alle gegevens die voor de
ontwerper relevant blijken om het ontwerpprobleem aan te vatten.
Het kunnen gegevens zijn betreffende materiële zaken zoals de
situatie waarin het ontwerp geplaatst moet worden en de middelen die beschikbaar zijn. Het zullen ook gegevens zijn die af81

spraken inhouden waaraan de ontwerper zich te houden heeft:
wetten, voorschriften, normen. Het zullen zeker ook gegevens
zijn die betrekking hebben op het doel waartoe het ontwerp gemaakt wordt. Gebruikseisen, programma's en alle andere notities
die intenties weergeven en iets willen zeggen van het te ontwerpen product."
We zien hier duidelijk een parallel tussen ontwerp en beleid.
Alle bouwstenen van beleid komen we hier tegen: een situatie,
een doel, aanwezige middelen en normen in allerlei vorm: wetten,
voorschriften, gebruikseisen, programma's en "alle andere notities die intenties weergeven en iets willen zeggen over het te
ontwerpen product." Ook de actor is in de persoon van de ontwerper aanwezig.
Het doel van het beleid van de ontwerper als actor wordt hier
aangeduid als het ontwerpen van een product. Wat de ontwerper
nu precies gaat doen om met behulp van al deze gegevens tot een
"product" te komen, wordt door Habraken in het midden gelaten:
"Het schema vertoont nu een sprong, weergegeven door een stippellijn. Zo U wilt kunnen we deze sprong de "creatieve fase"
noemen. Het is niet mijn bedoeling hier te bespreken wat zich
in deze fase kan afspelen. Hoe het ook zij, het resultaat daarvan is wat wij een ontwerp zouden kunnen noemen. Maar ik zou
het liever een "variant" of "ontwerpvariant" willen noemen.
Want het ontwerpproces is hiermee nog geenszins voltooid, en ik
zou de term "ontwerp" willen reserveren voor het eindproduct
van dit proces." (13)
Als nu een of meer varianten zijn ontworpen, dan moeten ze vervolgens aan de uitgangspunten worden getoetst. Daarom wordt deze fase als de "evaluatiefase" aangeduid. Hierin wordt nagegaan
of de producten van de "creatieve fase" ook inderdaad voldoen
.aan hetgeen als uitgangspunten was gesteld. "v1anneer dit niet
of in onvoldoende mate het geval is, kan het zijn dat we de cyclus die hierboven beschreven is herhalen. De uitgangspunten
blijven dan gelden, maar een nieuwe creatieve fase vangt aan
waaruit een of meer nieuwe varianten ontstaan." (14)
Met betrekking tot alle gegevens omtrent de situatie, beschikbare middelen, afspraken en normen en doelstellingen betekent
dit dat ze niet worden gewijzigd. Op basis van dezelfde normen
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wordt nu nogmaals getracht tot een bevredigende oplossing te
komen. Het kan echter wel zijn dat uit de verzameling gegevens
en vooral uit de verzameling beschikbare middelen nu een andere
keuze wordt gemaakt of dat men toegelaten veranderingen in de
relatieve prioriteiten tussen de verschillende ontwerpgegevens
hanteert. Tot een inhoudelijke wijziging daarvan komt het echter nog niet. Meestal zal echter een eerste vingeroefening met
al deze informatie en normen al een dermate duidelijk inzicht
geven in de problematiek, dat wijziging in de uitgangspunten
noodzakelijk wordt. Habraken: "Het kan ook zijn dat de evaluatiefase echter aanleiding is tot een herziening van de uitgangspunten of tot een aanvulling of precisering ervan. Dit is bijna
altijd het geval. Wanneer de eerste schetsen op tafel liggen
geven die bijna altijd meer informatie over wat mogelijk of onmogelijk is. OOk geeft een beschouwing van de varianten ons
meestal meer inzicht in wat we eigenlijk zouden willen. Hierdoor kunnen we dan onze eigenlijke verlangens beter formuleren.
Dit leidt dan tot een herziening of aanvulling van de uitgangspunten." (15)
Ten aanzien van de gegevens omtrent de bestaande werkelijkheid
betekent dit dat onjuistheden moeten worden opgespoord, of dat
·gedetailleerde informatie omtrent de situatie (niet alleen geografisch, maar ook juridisch, sociaal, economisch, enz.) noodzakelijk blijkt te zijn. Deze nieuwe, noodzakelijke informatie
kan ook betrekking hebben op kennis van in de situatie bestaande en/of geldende normen, waaraan moet worden voldaan. Dit kan
zelfs wijziging van de algemene doelstelling tot gevolg hebben.
In het uiterste geval kan het zelfs wenselijk blijken een oplossing in een andere orde dan de ruimtelijke te zoeken.
Het belangrijkste wat hier echter gebeurt, is dat in dit model
een terugkoppeling van resultaat aan uitgangspunten, of normen,
plaatsvindt, precies zoals bij het voorbeeld van de thermostaat.
En zoals ook bij de thermostaat mogelijk is, kan het resultaat
wel aan de norm voldoen, maar toch niet bevredigend zijn. In
dat geval wordt de norm bijgesteld. In ~eite heeft dan een tweeledige evaluatie plaatsgevonden: die van het resultaat van de
aktie aan de norm, ~n die van de norm aan een hogere norm of
aan het doel, waarvan die norm was afgeleid. Het kan in dat ge83

val zijn,dat een andere variabele uit het systeem wordt gekozen,
die meer representatief voor het bereikte of te bereiken doel
wordt geacht te zijn. In kom op deze kwestie nog terug in het
volgende hoofdstuk.
In elk geval zal de norm moeten worden gewijzigd. Het gehele
spel begint dan weer opnieuw, nu met gewijzigde uitgangspunten.
Habraken: "Met het hier gegeven schema wordt het ontwerpproces
dus voorgesteld als een cyclisch proces, waarin achtereenvolgens
een drietal fasen steeds weer opnieuw doorlopen worden. In dit
proces wordt gaandeweg een verzameling uitgangspunten opgebouwd
terwijl zich ook gaandeweg uit de opeenvolgende varianten een
definitief ontwerp samenstelt.
Het eindpunt van het proces is bereikt wanneer een laatste variant wordt vergeleken met een laatste groep uitgangspunten, en
beiden met elkaar in overeenstemming worden verklaard. Wanneer
dus vastgesteld wordt dat het "zo goed is"." (16)
Deze werkwijze is daarmee niet alleen een proces waarin een
ruimtelijk ontwerp wordt gemaakt, het is evenzeer een model voor
het specificeren en voortdurend toetsen van normen, die op een
dergelijk ontwerp betrekking hebben.
Beschouwen we dit model als een werkwijze voor het ontwikkelen
van normen, dan is vooral de mate van specificatie van normen
van belang. Een algemeen gestelde norm geeft weliswaar veel
vrijheid in het ontwerpen van varianten, maar de "doeltreffendheid" van een dergelijke norm is erg gering, d.w.z. een erg
nauwkeurige garantie voor het behalen van een voor het beoogde
doel vereiste kwaliteit van het ontwerp kan daarbij niet worden
gegeven. Ook bij de toetsing is een dergelijke norm vaak moeilijk te hanteren. Daartegenover staat dat een uiterst gespecificeerde norm weinig of soms maar êên, of in het uiterste geval
helemaal geen oplossingen toelaat, zeker niet als tegelijkertijd
ook nog aan een groot aantal even specifieke normen moet worden
voldaan. Toetsing aan een zeer specifieke norm is echter veel
eenvoudiger. Om deze reden komen veel vaker dan wenselijk of
nodig is, normen voor die veel te gespecificeerd zijn, d.w.z.
voor het garanderen van een gelijke kwaliteit t.a.v. een bepaald
aspect in het ruimtelijk ontwerp kan evengoed met een ruimere
norm worden volstaan. Ook hier moet naar een evenwicht worden
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gestreefd, en wel het evenwicht tussen enerzijds de garantie
voor het bereiken van het doel, d.m.v. een bepaalde kwaliteit
van het middel en anderzijds de belemmeringen die daardoor tijdens het ontwerpen worden opgelegd in de vorm van een in hoge
mate gespecificeerde norm.
Het streven is dus naar normen, die specifiek genoeg zijn om
het bereiken van het doel te kunnen garanderen, en die tegelijkertijd algemeen genoeg zijn om het aantal ontwerpoplossingen
(varianten) niet nodeloos te beperken.
II.7. Stapsgewijze specificatie.
In het cyclische model van het ontwerpproces van Habraken wordt
ontwerpen opgevat als een cybernetisch proces: er vindt aktie
plaats op grond van een doelstelling, er ontstaat een resultaat,
er wordt teruggekoppeld naar de uitgangspunten, er wordt gestuurd doordat gevonden afwijkingen een maatstaf zijn voor nieuwe
aktie. Een essentieel verschil echter met de voorbeelden van
stuurmechanismen uit de biologie is echter, dat de terugkoppeling niet alleen aktie kan inleiden, die gericht is op bijsturing van de toestand, of het resultaat van de aktie, maar ook
op verandering in de gehanteerde norm. Dit komt in de natuurlijke wereld, althans niet met voor mensen wa~rneembare snelheid,
voor. Uit de evolutietheorie is wel bekend dat normen in natuurlijke organismen in de loop van de geschiedenis veranderingen in de zin van aanpassingen aan de omgeving hebben ondergaan,
maar dergelijke langzame en geleidelijke veranderingen zijn
toch niet vergelijkbaar met snelle veranderingen die zich in
normen die op grond van door de mens gestelde doelen zijn ontworpen, kunnen voordoen. Als in kunstmatige mechanismen de norm
niet de koers blijkt te zijn, die het bereiken van het doel garandeert, dan moet een andere koers worden aangehouden. De stuurman die met zijn schip van Rotterdam naar New York moet varen,
zal niet in een rechte lijn de oceaan oversteken, maar bij het
uitzetten van de te varen koers rekening houden met stroming,
wind, eventuele obstakels, enz. Door regelmatig onderweg waarnemingen te doen waaruit zijn positie kan worden bepaald, kan
hij controleren of hij werkelijk de uitgezette koers vaart en
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bij eventuele veranderingen die zich voordoen, veranderingen
van windrichting of windkracht, tegemoetkomende schepen, e.d.
zal hij zijn koers wijzigen. Gebieden met zware storm of dichte
mist zal hij ontwijken en als blijkt dat het willen aanhouden
van een bepaalde koers of het willen bereiken van het uitgestippelde doel onmogelijk is of teveel risico's met zich meebrengt,
zal hij niet alleen zijn koers, maar zonodig zelfs zijn doel
wijzigen en naar een andere haven uitwijken. Hetzelfde beeld
wordt ten aanzien van het bouwkundig ontwerpen in het cyclische
model van Habraken opgeroepen. Een norm is daarin een koers, die
gevolgd wordt zolang die het gewenste resultaat oplevert, maar
die onder invloed van allerlei inwerkingen en storingen van buitenaf soms moet
worden gewijzigd. In elk geval worden normen
gaandeweg in het proces nader gespecificeerd. Ook dat kan er toe
leiden dat andere middelen moeten worden gebruikt, en dat verfijningen in de na te streven doelen moeten worden aangebracht.
Ook hier kan een voorbeeld van een reis weer illustratief zijn.
Als iem~nd vanuit bijv. New York naar zijn huis in de Vogelvlinderstraat in Eindhoven reist, dan zal onderweg voortdurend
zowel het doel worden gespecificeerd, als van middel worden veranderd. Eerst neemt hij een vliegtuig (middel) naar Nederland
(doel). Het is daarbij niet van essentieel belang welke luchthaven wordt aangedaan. Laten we zeggen dat het vliegtuig landt
in Amsterdam. In Amsterdam wordt de trein richting Eindhoven genomen. In Eindhoven de bus richting Tongelre en in Tongelre
wordt in de wijk 't Hofke uitgestapt. Tenslotte te voet naar de
Vogèlvlinderstraat. Voortdurend specificatie van het doel,
waarbij in de verschillende specificatiestadia van andere middelen gebruik wordt gemaakt. Maarnatuurlijk was de reiziger toen
hij in New York in het vliegtuig stapte al op weg naar zijn huis
in de Vogèlvlinderstraat. Het had alleen geen zin om in die situatie al te streven naar een dermate specifiek doel. Daarbij
komt nog, dat het doel ook communicatief in die situatie onhanteerbaar is, immers (bijna) niemand in New York weet waar de
Vogelvlinderstraat te vinden is. Geleidelijke specificatie van
het te bereiken doel is hier zelfs van belang om ooit het doel
te bereiken. Al te specifieke doelformuleringen belemmeren het
bereiken ervan, ook al zijn ze in principe juist.
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Met de te gebruiken middelen is het al precies zo gesteld:
Met een vliegtuig kan men niet in de Vogelvlinderstraat komen en
evenmin is het aan"te raden de reis al in New York te voet te
beginnen.
Doorgaans wordt in het ontwerpproces echter niet êên doel, maar
een groot aantal doelen nagestreefd. Het uiteindelijke ontwerp
zal dan voor al deze doelen als middel moeten kunnen dienen. Aan
de alternatieve aanwendbaarheid van het middel en aan het voorzien van mogelijke bijwerkingen m.b.t. die doelen worden dan
hoge eisen gesteld. In het algemeen moet daarom worden gesteld
dat er naar een evenwicht zal moeten worden gestreefd, in die
zin, dat het te ontwerpen middel nooit volledig effectief zal
zijn ten aanzien van alle doelen die zijn gesteld, al was het
alleen door de neveneffecten die elk middel voor elk doel t.a.v.
andere doelen neigt te vertonen. Het is om deze reden ook zinvol om reeds in een vroeg stadium de bijwerkingen van een middel, dat met het oog op een bepaald doel is ontworpen, ten opzichte van andere doelen te achterhalen. om deze reden brengt
Bax (17) in "Meten met twee maten" waarin hij met een soortgelijk, maar meer uitgewerkt model van het ontwerpproces werkt,
een geleding in het model aan die loopt van globaal naar specifiek, bestaande uit een aantal fasen, waarin verschillende ontwerpactiviteiten worden ondergebracht. Omdat het hier in eerste
instantie gaat om een geleding van activiteiten in de tijd, zijn
er in principe slechts twee mogelijkheden: activiteiten vinden
ofwel tegelijkertijd öf nä elkaar plaats (synchrone en diachrone
activiteiten). Bij gelijktijdige activiteiten kan onderlinge
afstemming daarvan plaatsvinden, zonder dat daarvoor eerst uiterste specificatie wordt gevraagd. Nä elkaar plaatsvindende
activiteiten kunnen een onderlinge relatie vertonen die specificatie inhoudt; het resultaat van de eerste activiteit wordt in
de tweede nader uitgewerkt.
Onderlinge afstemming van activiteiten houdt vaak het totstandkomen van een nieuwe norm in. Wanneer bijvoorbeeld in een ontwerpproces een plan gemaakt mçet worden voo~ een aantal woningen
in een gegeven situatie, dan zal het niet moeilijk zijn, om
uitgaande van het gebruik van de diverse vertrekken in een woning, daarvoor een norm voor de minimale vertrekafmetingen te
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bepalen. Te komen tot maximale afmetingen is echter vanuit het
zelfde gezichtspunt niet goed mogelijk. Wordt het gehele plan
in ogenschouw genomen, dan blijkt dat op een beperkte oppervlakte een minimaal aantal woningen, straten, groen, etc. moeten
worden ondergebracht. Vanuit dit gezichtspunt is het eenvoudiger
een norm voor de maximale afmetingen van een woning te stellen.
De afstemming bestaat hierin, dat overeenstemming moet worden
bereikt tussen deze twee gezichtspunten. De doelstellingen die
daarbij worden nagestreefd, zijn bij voldoende specificatie
tegengesteld: vanuit het gebruik van de woning wordt gestreefd
naar zoveel mogelijk woonruimte, vanuit het gebruik van het beschikbare planoppervlak naar zo klein mogelijke woningen, zodat
een zo groot mogelijk aantal woningen een plaats kan vinden en
bovendien nog ruimte beschikbaar blijft voor andere voorzieningen. Het "verzoenen" van deze strijdige factoren komt door overeenstemming tot uiting: een norm die zowel minimale als maximale
afmetingen van de woningen bevat en waarover beide partijen (die
de verschillende gezichtspunten vertegenwoordigen) het eens kunnen zijn. Een norm wordt dus bereikt, er bestaat daarover overeenstemming, maar de doelen van de verschillende partijen zijn
tegengesteld. De op deze wijze tot stand gekomen norm kan daarom worden beschouwd als een evenwicht in een veld van tegengestelde krachten.
Treedt er door een of andere interne of externe oorzaak een verschuiving op in een van de krachten of factoren, dan heeft dat
weer zijn gevolgen voor de instelling van het evenwicht.
De energiecrisis, die zich enige jaren geleden begon te manifesteren, heeft bijvoorbeeld geleid tot een verschuiving van evenwichten. Het tot dan toe bestaande evenwicht tussen bouwkundige
en economische factoren werd daardoor verstoord, waardoor naar
nieuwe evenwichten gezocht moest worden. Een van de zaken, waarin dat in de sfeer van de gesubsidieerde bouw tot uiting kwam,
was toepassing van spouwmuurisolatie en dubbele beglazing. Vóór
de energiecrisis werd deze in de gesubsidieerde bouw in Nederland niet toegepast, eenvoudig omdat dat bij de toenmalige energieprijzen te duur was: de kosten daarvan waren niet in evenwicht met de baten. Toen echter de energieprijs ging stijgen,
veranderde deze situatie. Het evenwicht was verstoord. Een nieuw
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evenwicht moest tot stand gebracht worden. De overheid heeft dan
ook haar eisen t.a.v. thermische isolatie van woningen aanzienlijk
verhoogd (18).
II.8. De norm als middel voor meerdere doelen.
De hierboven geschetste evenwichten zijn van belang vcor het bereiken van meerdere doelen tegelijkertijd. Het ging daarbij om
een verstoring van een ingesteld evenwicht tussen economische
en bouwkundige factoren, waarna een nieuw evenwicht moest worden
bereikt. In feite ging het daarbij om een evenwicht tussen exploitatiekosten en stichtingskosten van een woning. Beide zijn
factoren die van belang zijn voor de bruikbaarheid van de woning. Worden bij een verhoogde energieprijs de stichtingskosten
niet verhoogd door daarbij een post voor extra isolatie op te
nemen, dan zal door het niet aanwezig zijn van isolatie in de
woning weliswaar de huurprijs of de koopsom lager zijn dan bij
een woning.waarbij dat wel het geval is, maar tevens zal door
het ontbreken van isolatie de exploitatie, in dit geval door de
stookkosten, jaarlijks een steeds hogere kostenpost betekenen.
Aangezien de woning toch verwarmd zal moeten worden, kan men
hier kiezen tussen ofwel een lagere huur- of koopsom en hoge
stookkosten, ofwel een hoger bedrag voor huur of koop en een
lager bedrag voor energievoorziening. Gezien het feit dat het
aanbrengen van isolatie een eenmalige ingreep is, die het best
bij de bouw reeds kan worden uitgevoerd (ook om economische redenen) en gezien de verwachting dat energieprijzen in de naaste
toekomst verder zullen blijven stijgen, lijkt het in de huidige
situatie economische voordelen op te leveren tot isolatie over
te gaan. Maar het blijft een keuzemogelijkheid. Toch heeft de
overheid in dit geval gekozen voor isolatie en schrijft voor de
door haar gesubsidieerde woningen deze maatregelen via voorschriften dan ook dwingend voor. Financieel gesproken heeft d~t
voor de overheid in eerste instantie slechts nadelen, omdat bij
niet verhogen van de stichtingskosten de te verstrekken subsipies lager kunnen blijven. Bovendien zou dan de huurprijs van de
woningen lager blijven, wat op zich weer gunstig zou kunnen zijn
voor het bedrag wat de overheid aan huursubsidies jaarlijks moet
uitkeren. Dat toch de keuze gevallen is op financieel minder aan89

trekkelijke maatregelen, heeft (waarschijnlijk) te maken met andere doelen die eveneens door de overheid worden nagestreefd. In
dit geval gaat het om de bewaking van de aardgasreserve. Door
isolatiemaatregelen te bevorderen, moet weliswaar meer geld in
de woningbouw worden geïnvesteerd, maar tegelijkertijd levert
dit een grote besparing op in het verbruik van aardgas voor
woningverwarming. Ook de prijsbepaling van het aardgas is een
middel om besparingen op dit gebied te bevorderen.
Al deze factoren zijn evenzovele doelen die door verschillende
partijen worden nagestreefd. Al deze doelen hebben een normatief
karakter, immers ze moeten worden bereikt. Uitspraken over maatregelen die moeten worden ge.troffen om die doelen te bereiken,
zijn normen. omdat alle betrokkenen deel uit maken van de samenleving en daarin onderlinge relaties onderhouden en van elkaar
afhankelijk zijn, moet overeenstemming over doelen en te treffen
maatregelen worden bereikt. Doordat echter verschillende groepen
in de samenleving verschillende doelen nastreven, die voor elk
van die groepen van belang zijn, kan vaak geen overeenstemming
over het na te streven doel worden bereikt. OVer een te hanteren norm kan echter wel overeenstemming worden bereikt, omdat
een norm als een middel beschouwd kan worden, dat mits goed
ontworpen, een effectief middel kan zijn voor het bereiken van
tegengestelde of. niet met elkaar in overeenstemming zijnde doelen.
Een norm representeert daarmee een evenwicht in een veld van
maatschappelijke krachten, en door de wederzijdse afhankelijkheid van maatschappelijke krachten, een machtsevenwicht.
II.9. De norm als synthese.
In het voorgaande is geïllustreerd hoe met behulp van het cyclische model van het ontwerpproces van Habraken een norm kan
worden ontworpen en getoetst aan ruimtelijke varianten. Dit is
echter een nogal globale beschrijving van wat er in werkelijkheid gebeurt. Want een ontwerp in de ruimtelijke orde zal tot
stand gebracht moeten kunnen worden en in stand gehouden moeten
worden. Voorts zal het moeten voldoen aan de eisen die er vanuit het gebruik aan worden gesteld. Dat was, zoals in het vorige
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hoofdstuk is uiteengezet, een nogal gecompliceerde aangelegenheid; immers "gebruik" moet worden geleed naar een groot aantal
aspecten, die tesamen de bruikbaarheid van een ruimtelijk ontwerp bepalen. Verder was het ruimtelijk ontwerp ook nog een middel in alle andere ordes: sociaal, politiek, economisch, juridisch, enz.
Het ontwerp is dus middel voor een veelheid van verschillende
doelen, en zal dus ten aanzien van elk van die doelen functioneel moeten zijn.
Per domein of sub-domein zijn al meerdere na te streven doelen
te formuleren. Per domein of sub-domein kan dan ook een uitspraak worden gedaan over de eisen waaraan het ontwerp, met het
oog op de voor het betreffende domein specifieke doelen zal
moeten voldoen. Per domein of sub-domein kunnen dus normen worden geformuleerd en kan er reeds worden ontworpen. Hetgeen op
deze wijze wordt ontworpen, kan slechts als een deel-ontwerp
worden aangemerkt: het is slechts een middel voor een zeer beperkte categorie van doelen. Het uiteindelijke ontwerp zal een
synthese zijn van al deze deelontwerpen. Het kan echter niet
zonder meer als een optelling van deelontwerpen worden beschouwd
want er zal voortdurend onderlinge afstemming van de diverse
deelontwerpen op elkaar moeten plaatsvinden. Dat geldt eveneens
voor de normen, op grond waarvan moet worden ontworpen. Een
norm uit het fysieke sub-domein, die met het oog op plaatsing
van meubilair en circulatie vari mensen in een bepaald vertrek
een minimale breedte voor een dergelijk vertrek formuleert, zal
in overeenstemming moeten worden gebracht met een norm voor de
maximaal haalbare overspanning bij toepassing van bepaalde soorten van overspanningsconstructies. Soms kunnen deze deelnormen
worden samengesteld tot een algemenere norm, die voldoet aan de
eisen die vanuit beide gebieden worden gesteld. Zo zal de norm
voor de vertrekbreedte vanuit het fysieke sub-domein betrekking
hebben op minimumvertrekafmetingen en die vanuit het constructieve domein op maximumvertrekafmetingen. Synthese van deze
twee normen levert geen problemen op indien de minimummaat in de
eerste norm kleiner is dan de maximummaat uit de tweede. De
samengestelde norm krijgt dan de vorm van: "De breedte van het
vertrek moet liggen tussen x meter en y meter.", waarbij x klei91

ner is dan y. Als x gelijk is aan y, dan geeft de norm slechts
êên maat (met een tolerantiegebied) en blijkt x groter te zijn
dan y, dan zijn er in principe geen oplossingen mogelijk.(l9) In
termen van Habraken: met deze uitgangspunten zijn geen varianten te ontwikkelen. En dat geldt evenzeer voor een samengestelde norm. Eên van de twee samenstellende factoren zal nu dus
moeten worden gewijzigd: of de eis gesteld vanuit het fysieke
domein, of die vanuit de constructie. In het fysieke domein kan
worden gedacht aan andere indelings- of gebruiksmogelijkheden
van het vertrek, in het constructieve domein kan een andere
overspanningswijze worden overwogen. In geval een andere constructie mogelijk is, moeten weer de neveneffecten daarvan in
de andere domeinen en ordes worden bezien. Er kunnen ongewenste
econom±sche effecten zijn: de voorgestelde constructie is vele
malen duurder dan de oorspronkelijke. Er kunnen psychologische
bezwaren zijn: de constructie zal het huis op een fabriek doen
lijken. Er kunnen technische bezwaren zijn: de kraan waarover
de aannemer beschikt is te licht om een zo zware constructie te
kunnen dragen.
Er kunnen nu secundaire maatregelen worden bedacht,' om toch de
toepassing van een dergelijke overspanning mogelijk te maken:
een andere financieringswijze om de financieel-economische problemen op te vangen; een andere dakvorm, een andere kleur om het
fabrieks-idee op te heffen; het huren van een andere kraan. Ook
van de secundaire maatregelen zullen de neveneffecten nagegaan
moeten worden.
Er kunnen echter ook onverwachte positieve effecten zijn. Door
het toepassen van deze overspanningsconstructie is het mogelijk
een daktuin aan te leggen, of: er blijken nu twee aangrenzende
vertrekken tegelijk te kunnen worden overspannen.
Daardoor kan weer een aanzienlijke besparing worden bereikt op
de funderingskosten, enz.
De uitspraak waarover overeenstemming kan worden bereikt en die
betrekking heeft op de vaststelling van de uiteindelijke afmeting van het vertrek, de norm, houdt daarmee een synthese in
van allerlei eisen op allerlei gebieden en dus ook van normen
op meer specifieke terreinen die in de beschouwing zijn betrokken.
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De norm wordt ontworpen op grond van gelijksoortige overwegingen
als het eigenlijke ruimtelijke ontwerp. Ik kom daarop in het
laatste hoofdstuk uitgebreid terug. Het ontwerp is echter steeds
specifieker dan de norm: de norm legt slechts datgene vast waaraan het ontwerp moet voldoen, d.w.z. alleen die kenmerken die
met het oog op het bereiken van een doel wenselijk en noodzakelijk worden geacht. (20) In het ontwerp worden alle eigenschappen van het te ontwerpen object zoveel mogelijk vastgelegd.
Op basis van de norm zijn in het algemeen meerdere varianten te
ontwerpen. Op basis van het ontwerp is in het algemeen slechts
êên object te bouwen. Meerdere en verschillende bouwkundige objecten kunnen voldoen aan êén en dezelfde norm, hoe verschillend
ze onderling ook mogen zijn. Vertoont een verzameling van objecten deze eigenschap,dan worden de objecten "varianten" genoemd.

II.lO. Normen voor product en proces.
Met betrekking tot het onderwerp waarop normen betrekking hebben,
worden normen in de Duitse literatuur wel verdeeld in twee groepen, en wel in "Seinsollen-normen" en "Tunsollen-normen". (21)
"Seinsollen-normen" hebben betrekking op toestanden, op dingen.
Het zijn uitspraken over hoe mensen, dingen of situaties moeten
zijn • (Ze worden ook wel "beslissingsnormen" genoemd.)
"Tunsollen-normen" slaan op verrichtingen, op handelingen van
mensen. (Vgl. spelregels, e.d.)
Beide soorten van normen kunnen als richtinggevend voor het handelen worden beschouwd binnen de context van de wereld van het
kunstmatige. Tunsollen-normen schrijven de uitvoering van de
handeling als zodanig voor, zonder daarbij eisen te stellen
aan het resultaat ervan. Seinsollen-normen schrijven een bepaalde toestand voor, stellen eisen aan de eigenschappen of hoedanigheid van dingen (ook wel van mensen). De dingen in de kunstmatige wereld zijn echter altijd resultaat van handelingen, zodat er altijd wel een verband tussen deze twee soorten van normen is aan te geven. Slechts in gevallen waar een Seinsollennorm eisen stelt aan een situatie, of aan andere toestanden die
niet het directe resultaat van een nog uit te voeren handeling
zijn, kan deze soort van normen uitsluitend dienst doen als
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middel tot toetsing (selectie-criterium).
Indien wordt getoetst naar een Tunsollen-norm of handelingsnorm,
dan wordt nagegaan of de handeling volgens de in de norm gestelde eisen is uitgevoerd, in principe ongeacht het resultaat. Om
een rigoreus voorbeeld te geven: Luidde de norm: "Gij zult niet
doden", een uitspraak die verbiedt bepaalde handelingen uit te
voeren, dan wordt bij overtreding van die norm, d.i. het ondanks
de norm toch uitvoeren van een dergelijke handeling, niet het
resultaat (het al of niet dood zijn van het slachtoffer) als
maatstaf genomen, maar het feit dat die handeling ondanks het
verbod toch is uitgevoerd: poging tot moord wordt in onze samenleving bestraft ongeacht het resultaat. 122)
Toetsing aan de hand van een Seinsollen-norm, die zich bezighoudt met het "Sein" van de dingen (maar ook van mensen) , beperkt zich tot het aan de hand van de norm uitspreken van een
oordeel m.b.t. het betreffende ding, toestand of situatie. In
de norm is dan meestal sprake van een of meer eigenschappen, die
tot in zekere mate moeten worden gerealiseerd, en waarvoor die
eigenschàp dan meestal door middel van een (getal)waarde in een
of andere dimensie wordt uitgedrukt. Er is dan sprake van een
grenswaarde waar men niet boven mag ("om voor gemeentegarantie
in aanmerking te komen mogen de stichtingskosten van een nieuwbouwwóning niet meer dan f175.000 bedragen"), of een grenswaarde
waar men niet onder mag ("een woonkamer moet tenminste 3,60 m
breed zijn") of een gebied waarbinnen ("de tolerantie voor de
lengte van een trapgat bedraagt 0 tot + 25 mm"} of waarbuiten
men moet blijven ("parkeren is toegestaan tot 5 m vóór en vanaf
1 machter een zebrapad"), dus van een boven- en een ondergrens.
Een Seinsollen-norm die slechts ~ên exacte waarde aangeeft als
een te realiseren toestand, is onbruikbaar. Er zal tenminste
sprake moeten zijn van een tolerantiegebied, en dus van een boven- en een ondergrens.
Ook bij maatvoering in tekeningen, die
normatief zijn voor het op basis daarvan te vervaardigen product, geldt deze regel, zelfs indien daarbij slechts ê~n maat
gegeven is. Daarvoor kunnen dan weer normen gelden (zoals afspraken), die bijv. de tolerantie van maten koppelen
aan de wijze waarop maten in de tekening worden vermeld.
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Staat bijv. een maat op tekening aangegeven als 90 mm, dan bedraagt volgens die norm de tolerantie + en - 0, 5 mm. Alle producten met een maat liggend tussen 89,5 en 90,5 mm voldoen daarmee aan die norm. Staat op tekening de maat vermeld als 90,0 mm,
dan bedraagt het tolerantiegebied +en- 0,05 mm. (23}
Een norm bepaalt daarmee altijd een veld van toegestande oplossingen. Daardoor is het bij het toepassen van normen altijd mogelijk:
a) meerdere oplossingen te genereren, die aan de norm voldoen:
b} uit de gegeven norm nader gespecificeerde normen af te leiden.
Het is de vraag of het in de literatuur gemaakte onderscheid
tussen Tunsollen- en Seinsollen-normen ook voor de bouwkunde van
belang is.
Voor de groep van Seinsollen-normen levert de beantwoording
geen probLemen op. De meeste en zeker de officiële bouwkundige
normen blijken Seinsollen-normen te zijn.
Voor de Tunsollen-normen lijkt op het eerste gezicht in de bouwkunde weinig emplooi te zijn. Vermoedelijk ligt dat niet aan
het ontbreken van een relatie van dit soort normen met het vak,
maar eerder aan de manier waarop binnen het vak normen worden
gesteld en ook aan wie ze stelt.
De overheid bijvoorbeeld, stelt in de Voorschriften en Wenken
hoofdzakelijk Seinsollen-normen, omdat ze garanties wil ten aanzien van de hoedanigheid en de kwaliteit van het gebouwde.
Andere normen (bijv. NEN 2880} (24) leggen meer de nadruk op een
werkwijze, geven spelregels aan voor het doorlopen van een proces. Het eindresultaat wordt daarbij door de spelers bepaald,
niet door de normsteller.
In elk proces zijn echter naast activiteiten ook toestanden van
belang. Dat was al zo bij het eenvoudige meet- en regelproces
van de kamerthermostaat. Er wordt daarbij een toestand waargenomen, die vervolgens wordt vergeleken met een gewenste toestand
("Soll-wert"}. De waargenomen toestand moet nu gelijk gemaakt
worden aan de gewenste. In het verwarmingssysteem zijn echter
Tunsollen-normen opgenomen, waardoor het systeem gaat reageren
op een gesignaleerd verschil tussen waargenomen en gewenste toestand. Deze Tunsollen-norm luidt (vertaald): "Indien de gewenste
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temperatuur hoger is dan de waargenomen temperatuur, moet de verwarming worden ingeschakeld", en ook "Indien de gewenste temperatuur is bereikt of overschreden, dan moet de verwarming worden
uitgeschakeld".
Een belangrijk verschil tussen Tunsollen- en Seinsollen-normen
wordt hier duidelijk: Elke Seinsollen-norm geldt slechts voor
êén temperatuur. Wenst men een andere temperatuur, dan moet een
nieuwe norm worden gegeven.
De Tunsollen-norm geldt voor elke temperatuur. Hij is karakteristiek voor het gehele verwarmingsmechanisme (tegenkoppeling).
'

Om tot procesbeheersing te komen, moeten in principe beide soorten van normen gegeven zijn. Een thermostaat kan alleen functioneren als er een Seinsollen-norm wordt ingevoerd, die in dit geval de voorwaarde aangeeft, waaronder de Tunsollen-norm moet
worden uitgevoerd.
De Seinsollen-norm is gebonden aan een specifieke toestand, maar
laat geheel in het midden hoe de in de norm geëiste toestand
wordt bereikt. Hij laat handelingen dus vrij: alle handelingen
zijn toegestaan, zolang ze inderdaad de vereiste toestand realiseren.
Deze eigenschappen van normen zijn van belang voor de rol die
ze spelen in een beleid (25).
Wil men bijvoorbeeld bij een fabricageproces standaardisatie
van een bepaald product bevorderen, d.w.z. uniformiteit van producten t.a.v. type, maateigenschappen en kwaliteit, dan kan een
Seinsollen-norm met betrekking tot dat product worden gesteld.
Aan het stellen van zo'n norm gaat een ontwerpproces vooraf
waarin met het oog op de vereiste nauwkeurigheid, eenduidigheid
en toetsbaarheid de gewenste producteigenschappen worden vastgelegd. Als de norm is geformuleerd, moet worden bepaald

langs

welke weg het product moet of kan worden vervaardigd. Waar bij
standaardisatie van producten de Seinsollen-norm zoveel mogelijk voor iedereen gelijkluidend moet zijn, kan de productiewijze voor iedere fabrikant, al naar gelang zijn eigen omstandigheden en mogelijkheden, verschillen. Zo kan een zelfde soort
metalen dop worden geperst, gedraaid, gegoten, gewrongen, etc.
De productiewijze is bij de gegeven Seinsollen-norm geheel vrij,
zolang de vereiste producteigenschappen worden gerealiseerd en
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kan worden aangepast aan de gangbare productiewijzen en de aanwezige apparatuur.
Gaat het echter niet om de bevordering van typebeperking en uniformiteit van eigenschappen en kwalitett, maar is een bepaald
beleid er meer op gericht een bepaald product optimaal te laten
voldoen aan specifieke, individueel verschillende eisen (bijv.
maatkleding, maar ook woningen), dat is het stellen van Seinsollen-normen, behalve in zeer algemene zin, niet mogelijk.
Het beleid zal er in dat geval op gericht moeten zijn een zo
goed mogelijk overleg tussen producent en consument of tussen
ontwerper en gebruiker te garanderen. Er kan dan een norm worden gesteld die een bepaalde procedure voorschrijft die moet
worden gevolgd door de betrokkenen om te komen tot afspraken
m.b.t. eigenschappen en kwaliteiten voor dàt specifieke geval.
Zulke normen zijn doorgaans Tunsollen-normen. Ze geven aan welke
weg bewandeld moet worden om tot vaststelling van producteigenschappen te komen. Een dergelijke norm houdt spelregels voor
het bepalen van producteigenschappen in en geeft de beslissingsbevoegdheid van de verschillende participanten aan. De normen
die door de participanten zelf worden gesteld en die betrekking
hebben op de eigenschappen van het product, zijn uiteraard
Seinsollen-normen.
De Tunsollen-normen zijn als het ware de spelregels voor het
spel, waarin de deelnemers binnen het kader van die spelregels
vrij zijn om zelf Seinsollen-normen te stellen m.b.t. datgene
wat gemaakt moet gaan worden. Ontwerpprocessen waarin (toekomstige) bewoners zeggenschap hebben, zijn een voorbeeld van besluitvormingsprcessen, waarbij Tunsollen-normen het verloop van
het spel bepalen, maar niet de inhoudelijkheid van het resultaat. Daarover moeten de participanten zelf overeenstemming bereiken.
Daartegenover staan besluitvormingsprocessen, waarbij vooraf
reeds Seinsollen-normen zijn gegeven. De besluitvorming is er
dan op gericht·, Tunsollen-normen te stellen voor de handelwijze
die moet worden gevolgd om de in de Seinsollen-norm geëiste
eigenschappen van het resultaat te verwezenlijken. Deze gang
van zaken is typerend voor de voorbereiding van uitvoeringspro97

cessen. Het einddoel daarvan is bij voorbaat reeds bekend in
de vorm van ontwerp- en werktekeningen, die als Seinsollen-norm
fungeren. Wat bedacht moet worden zijn Tunsollen-normen, die,
gegeven de mogelijkheden van het betreffende bedrijf of fabriek,
aangeven wat er in welke volgorde door wie gedaan zal moeten
worden om het vereiste resultaat te realiseren. Er moet dus een
procedure of procédé worden ontworpen.
De beide hierboven genoemde vormen van besluitvorming zullen in
de praktijk doorgaans niet in zuivere vorm, maar in mengvormen
voorkomen, waarbij zowel enkele Tunsollen- als Seinsollen-normen
gegeven zijn en de rest nog ontworpen zal moeten worden.
Zo zullen in processen waarin Tunsollen-normen als spelregels
gegeven zijn, doorgaans ook Seinsollen-normen gegeven zijn die
eisen stellen aan de 0 Spelelementen" (de stukken van het schaakspel bijvoorbeeld), het aantal en het soort van spelers en mogelijk met betrekking tot de situatie (het schaakbord). De spe~
lers zijn echter vrij om binnen de gegeven situatie en de gegeven spelregels zelf beslissingen te nemen t.a.v. iedere specifieke spelsituatie. (26)
Seinsollen-normen, die eisen stellen aan de uitgangssituatie
(bepalingen m.b.t. de stukken, het speelveld, enz.) en de daarbij behorende regels over wat wel en niet is toegestaan binnen
het kader van het spel, worden over het algemeen tesamen als
spelregels aangeduid. Het zijn normen die het spel of het proces structureren. Ik zal deze normen "proces-gerichte normen"
noemen.
Een tweede mengvorm van de eerder genoemde soorten van besluitvorming doet zich voor als bijv. een ontwerper heeft bepaald
hoe een bepaald product moet zijn en daarbij wordt aangegeven
wanneer het gereed moet zijn en tevens daaraan bepaalde eisen
worden gesteld aan de wijze van vervaardiging.
Het gaat daarbij dan om een combinatie van voornamelijk Seinsollen-normen (tekeningen, voorschriften) van het product, samen
met een aantal Tunsollen-normen over de werkwijze. Het totale
normen-pakket is er echter op gericht, de vereiste producteigenschappen te realiseren. De producent is binnen de gegeven grenzen vrij om zelf te bepalen hoe hij het zal maken, maar is gebonden aan de hoedanigheids- en kwaliteitseigenschappen. Het
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eindresultaat staat dus al exact vast v66rdat het (fabricage-)
proces is begonnen.
Het gaat hier dus om een samenstel van normen, die gericht zijn
op het realiseren van een tevoren nauwkeurig vastgelegde kwaliteit van een beoogd product. Ik zal deze normen "product-gerichte normen" noemen.
Zowel proces- als product-gerichte normen kunnen dus uit ên
Tunsollen- én Seinsollen-normen bestaan. Het verschil komt voornamelijk tot uiting in het verschil in doel waarvoor en context
waarbinnen de normen worden gebruikt.
Zo is binnen het kader van de modulaire coördinatie de afspraak
met betrekking tot de basis-moduul een proces-gerichte norm
(maar wel een Seinsollen-norrol omdat die eigenschappen van een
spel-element voorschrijft en als zodanig deel uitmaakt van de
spelregels voor modulaire coördinatie en niet is bedoeld om een
eigenschap van een product als resultaat van een proces voor te
schrijven. Een norm uit Voorschriften en Wenken m.b.t. de breedtemaat van een woonkamer is een product-gerichte norm (en ook
een Seinsollen-norm) omdat daarmee een eigenschap van een product (de woonkamer) wordt bepaald.
De recepten uit kookboeken zijn product-gerichte normen, hoewel
kookboeken voornamelijk handelingen voorschrijven ("men neme ••• 0 )
en dus Tunsollen-normen geeft.
Verkeersregels zijn een voorbeeld van proces-gerichte normen die
voornamelijk uit Tunsollen-normen bestaan.
Ten aanzien van de verschillende categorieën van doelen waarvoor
normen als middelen worden gebruikt kan worden gesteld:
a) als het gaat om het beheersen van een proces, waarvan tevoren
het resultaat exact bekend is, kunnen product-gerichte normen
worden gesteld. Een dergelijk proces wordt een convergent
proces genoemd: slechts één oplossing is de juiste (vervaardigingsprocessen).
b) als het uitsluitend gaat om het vastleggen en voorschrijven
van een resultaat (een product), zonder dat daarbij enig besluitvormings- of vervaardigingaproces wordt betrokken in de
beschouwing, kan worden volstaan met het geven van een Seinsollen-norm.
c) als het gaat om het beheersen van een proces, waarvan het re99

sultaat tevoren niet geheel of in het geheel niet bekend is
(dus alle processen waarin een creatieve daad een rol speelt),
kunnen proces-gerichte normen worden gesteld, die zowel uit
Tunsollen- als Seinsollen-normen bestaan.
Een dergelijk proces wordt wel divergent genoemd: veel oplossingen zijn in principe mogelijk.
d) als het gaat om het voorschrijven van verrichtingen,{of in
het algemeen:gedrag),moeten Tunsöllen-normen worden gesteld.
Samenvat.tend:
- Proces-gerichte normen zijn normen waarmee divergente processen gestructureerd kunnen worden;
- Product-gerichte normen zijn normen waarmee convergente processen geleid kunnen worden1
- Tunsollen-normen zijn in deze zin de extreme vorm van procesgerichte normen;
Seinsollen-normen zijn in deze zin de extreme vorm van product-:gerichte normen.
Binnen het kader van een ruimtelijk beleid waarin een actor zich
ten doel stelt ruimtelijke middelen te verschaffen, is dit onderscheid van belang. Daarin kunnen globaal twee fasen worden
onderscheiden: een ontwerpfase waarin middelen worden geconcipieerd en een uitvoeringsfase, waarin de geconcipieerde middelen worden gematerialiseerd. In de ontwerpfase worden productgerichte normen m.b.t. het te realiseren middel ontworpen, getoetst en toegepast. Het gaat er daarbij om,ruimtelijke uitspraken te doen op grond van maatschappelijke probleemstellingen.
De ruimtelijke oplossingen die op basis daarvan kunnen worden
ontworpen, zijn van maatschappelijk belang. Het is daarom belangrijk dat de daarin voorgestelde veranderingen die in de
ruimte moeten worden aangebracht ook inderdaad geschikte middelen zijn om een maatschappelijke doelstelling te realiseren.
Het ontwerpproces is daarmee niet een bouwtechnische aangelegenheid, maar vooral een maatschappelijk besluitvormingsproces,
waarin aanpassing van de ruimte aan maatschappelijke voorwaarden moet worden bereikt. De wijze waarop dit proces wordt doorlopen moet daarom garanties inhouden dat die maatschappelijke
groeperingen, die als belanghebbend kunnen worden beschouwd,
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ook inderdaad hun inbreng in het proces moeten kunnen hebben.
Daarvoor is het noodzakelijk over normen te kunnen beschikken,
die de kwaliteit daarin garanderen van de wijze waarop het proces wordt doorlopen. Het gaat hier om proces-gerichte normen,
die als spelregels in het proces fungeren, die de bevoegdheden
van de spelers bepalen, die eisen stellen aan de bouwkundige
elementen die als de "stukken" in het spel dienst doen en die
bepalen welke "zetten" in het spel zijn toegestaan en welke
niet.
Aan het ontwerpproces zal daarom een fase van "procesontwerp"
vooraf moeten gaan, waarin deze proces-gerichte normen worden
ontworpen en waarin deze door de spelers worden geaccepteerd (27).
Het resultaat van het ontwerpproces is dan een ontwerp. Dit is
te beschouwen als een Seinsollen-norm: een norm die zegt "hoe
het worden moet". Alle voor de betrokkenen relevante eigenschappen en kwaliteiten van het te realiseren ruimtelijke middel zijn
er in vastgelegd, voorgeschreven. Deze norm is de richtlijn,
de leidraad voor de uitvoering. Er wordt niets in voorgeschreven t.a.v. het concrete gedrag van degene die met de uitvoering is belast, maar wel worden er eisen gesteld aan het resultaat daarvan. De norm wordt dan ook na voltooiing gebruikt als
een middel tot toetsing van het gerealiseerde.
II,ll.

Samenvatting

- Normen kunnen in het kader van een beleid worden beschouwd
als middelen om doelstellingen te ontwikkelen;
doelstellingen te verwezenlijken~
andere normen te ontwikkelen~
middelen, situaties en doelstellingen te beoordelen.
- Normen kunnen in het kader van een beleid worden opgevat als
een koers die is uitgezet van begin- naar gewenste eindsituatie.

- Normen kunnen worden beschouwd als de instelpunten van een dynamisch evenwicht in zowel natuurlijke als kunstmatige mechanismen, die door middel van terugkoppelingsmechanismen in
stand worden gehouden.
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- Dit normbegrip, dat stamt uit de biologie en de cybernetica
is in het kader van bouwkundige ontwerpprocessen volledig
bruikbaar. De wijzigingen, die voor het gebruik van dit begrip binnen een bouwkundige context moeten worden aangebracht,
houden verband met het verschil tussen het natuurlijke karakter van biologische organismen en het kunstmatige karakter van
bouwkundige objecten.
- Een ontwerpproces kan worden opgevat als een beleid. Het gaat
daarbij om een proces waarin ruimtelijke middelen op grond van
maatsch~ppelijke doelstellingen moeten worden geconcipieerd.
- Het zgn. "cyclische model van het ontwerpproces" van Habraken
kan worden beschouwd als een cybernetisch proces, waarin
d.m.v. tegenkoppelingen zowel normen als ruimtelijke oplossingen worden ontworpen. Bovendien worden daarin zowel normen als
varianten getoetst.
- Gaandeweg het proces worden normen nader gespecificeerd.
- Voor de hanteerbaarheid van de norm als middel, is het noodzakelijk dat de mate van specificatie tijdens het proces wordt
aangepast, en wel in overeenstemming met de algemeenheid of
gedetailleerdheid van de in de betreffende procesfase na te
streven doelen en van te hanteren middelen.
- Het is met het oog op keuzemogelijkheid bij het ontwerp van
belang dat de gehanteerde norm steeds voldoende algemeen is
t.a.v. het te ontwerpen middel.
- Deze keuzevrijheid is essentieel bij het ontwerpen omdat met
behulp van ~ên middel meerdere doelen moeten worden bereikt.
Dit "multipurpose"-middel moet worden ontworpen, zodanig dat
het voor alle gestelde doelen bruikbaar, dus effectief is.
Daarbij moeten neveneffecten reeds tevoren worden onderzocht.
- Het tegelijkertijd kunnen dienen van meerdere doelen vereist
een middel dat een evenwicht representeert.
- Bouwkundige normen representeren een evenwicht tussen de
verschillende eisen die vanuit de diverse ordes en domeinen
aan te ontwerpen bouwkundige objecten worden gesteld.
- Dit evenwicht in de norm kan ook worden beschouwd als een belangenevenwicht tussen de bij het ontwerpen van de norm betrokken maatschappelijke groeperingen.
- Door de verschillende participanten kan overeenstemming worden
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bereikt over een norm, ook al streven zij niet met elkaar in
overeenstemming zijnde doelen na.
- Met het oog op het onderwerp waarop normen betrekking hebben
wordt in de literatuur wel onderscheid gemaakt tussen "Tunsollen-normen" die betrekking hebben op gedragingen of handelingen, en "Seinsollen-normen" die eisen stellen aan dingen,
toestanden, situaties. In bouwkundige ontwerpprocessen komen
deze normsoorten in verschillende combinaties voor.
- Proces-gerichte normen zijn een combinatie van deze normsoorten, en bedoeld als middel om divergente processen te structureren.
- Product-gerichte normen zijn een combinatie van deze normsoorten, bedoeld als middel om convergente processen te leiden.
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Hoofdstuk 111. Structurele eigenschappen van normen
III.O.Inleiding.
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op enkele kenmerken van zgn.
hiërarchische systemen.
Natuurlijke systemen blijken een hiërarchische (gelaagde} opbouw
te vertonen. Elke laag wordt daarin als "nivo" aangeduid.
De elementen van dergelijke systemen worden wel "holons" genoemd:
ze vertonen kenmerken van zowel zelfstandige gehelen als eigenschappen die ze karakteriseren àls delen van een groter geheel.
Ook kunstmatige systemen, vooral complexe, blijken in deze termen te kunnen worden geanalyseerd.
In dit hoofdstuk worden de ruimtelijke en de maatschappelijke
wereld, althans voorzover dit voor het bouwkundig handelen van
belang is, beschreven als hiërarchische systemen. Door relaties
te leggen tussen elementen van beide systemen ontstaan meer samengestelde elementen, die de bouwstenen kunnen vormen voor een
nieuw systeem, dat kan worden aangeduid als "proces", waarbinnen
afstemming tussen beide systemen plaatsvindt.
Binnen elk ruimtelijk nivo wordt beleid gevoerd, waarbij normen
dienst doen als beleidsinstrumenten,die enerzijds keuzevrijheid
bieden bij het nemen van beslissingen,en anderzijds de realisatie
van de gestelde doelen garanderen.
Keuzevrijheid kan door de norm geboden worden vanwege zijn structurele karakter, zowel t.a.v. specifiekere normen die eruit worden afgeleid, als t.a.v. ruimtelijke oplossingen die binnen de
door de norm gestelde grenzen mogelijk zijn.
In dit hoofdstuk wordt allereerst een beschrijving gegeven van
hiërarchische systemen en wordt nader ingegaan op het belang van
deze benadering• Vervolgens wordt uiteengezet welke mogelijkheden
deze benadering biedt voor de inrichting van ontwerpprocessen.Het
blijkt mogelijk twee procesrichtingen te onderscheiden: van algemeen naar specifiek en omgekeerd. Het belang van beide procesrichtingen voor het ontwerpen van ruimtelijke elementen, zowel
als voor ontwerp en toepassing van normen, wordt aan het einde
van dit hoofdstuk aangetoond, evenals de relatie tussen maatschappelijke en ruimtelijke nivo's in besluitvormingsprocessen.
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III.1. Hiërarchische systemen.
In het tweede hoofdstuk van zijn kritische beschouwing over het
werk van Claude Lêvi-Strauss geeft de auteur Edmund Leach een
algemene beschrijving van de denkwijze van het structuralisme,
waarin hij zegt:
"The general argument runs sarnething like this: What we know
about the external world we apprehend through our senses. The
phenomena which we perceive have the characteristics which we
attribute to them because of the way our senses operate and the
way the human brain is designed to order and interpret the
stimuli which are fed into it. One very important feature of
this ordering process is that we cut up the continua of space
and time with which we are surrounded into segments sa that we
are predisposed to think of the environment as consisting of
vast numbers of separate things belonging to named classes, and
to think of the passage of time as consisting of sequences .of
separate events. Correspondingly, when, as men, we construct
artificial things (artifacts of all kinds), ar devise ceremonials, ar write histories of the past, we imitate our apprehension of Nature: the products of our Culture are segmented
and ordered in the same way as we suppose the products of Nature to be segmented and ordered.n (1 )
Hierin is inderdaad de wijze herkenbaar waarop onze kennis over
de opbouw van de natuur is geordend: Onze kennis over de opbouw
van de materie gaat inderdaad uit van elementaire deeltjes die
geordend zijn in atomen, en .atomen weer in moleculen, enz.
In de levende natuur kennen we cellen, die samen weefsels vormen, die op hun beurt weer de bouwstenen zijn van organen, enz.
Ook de wijze waarop delen ten opzichte van elkaar in de natuur
zijn geordend is van belang.
Herbert Sirnon toont in zijn "Architecture of Complexity" ( 2)
aan dat alle natuurlijke organismen hiërarchisch zijn georganiseerd. Daarbij rekent hij voor dat,wanneer de natuur niet
op deze wijze zou zijn opgebouwd, de kans op een evolutie van
eencelligen tot de mens onder invloed van allerlei verstoringen
praktisch nul zou zijn geweest. Door de hiërarchische organisa105

tie konden volgens Sirnon stabiele tussenvormen tot stand komen,
die voor de evolutie van complexe vormen uit eenvoudiger elementen van groot belang zijn.
Aan de hand van de "Parabel van de twee horlogemakers" ( 3)
maakt hij dat duidelijk:
"Er waren eens twee horlogemakers, Hora en Tempus, die heel
mooie horloges maakten. Ze stonden beide in hoog aanzien en de
telefoon in hun werkplaatsen rinkelde voortdurend - steeds weer
nieuwe klanten belden hen op.
Toch ging het Hora goed, terwijl Tempus steeds armer werd en
tenslotte zijn werkplaats moest sluiten. Hoe kwam dat?
De horloges die deze beide mannen maakten bestonden uit elk
ongeveer duizend deeltjes. Tempus had de zijne zo geconstrueerd
dat, als hij een horloge gedeeltelijk klaar had en het moest
neerleggen - bijvoorbeeld om de telefoon te beantwoorden - het
onmiddellijk uit elkaar viel en dan weer helemaal opnieuw in
elkaar gezet moest worden. Hoe meer zijn klanten zijn horloges
gingen waarderen, hoe vaker zij hem opbelden en hoe moeilijker
het voor hem werd om tijd te vinden, waarin hij ononderbroken
aan een horloge kon werken.
De horloges die Hora maakte, waren niet minder gecompliceerd
dan die van Tempus, maar hij had ze zó ontworpen dat hij telkens groepen van tien onderdelen kon assembleren~ Daarna kon
hij weer tien van deze constructies tot een groter onderdeel
samenvoegen, terwijl een systeem van tien van die laatste onderdelen het gehele horloge vormde. Als Hora dus een gedeeltelijk
geassembleerd horloge moest neerleggen om de telefoon te beantwoorden, kostte hem dat maar weinig werktijd, omdat er hoogstens negen delen uit elkaar vielen. Hij kon daardoor zijn horloges in elkaar zetten in een fractie van de tijd die Tempus
nodig had."
oe horloges van Hora kunnen worden beschouwd als systemen, die
op een hiërarchische wijze zijn opgebouwd uit delen, die bij
nadere beschouwing zelf ook weer systemen met een soortgelijke
opbouw blijken te zijn, enz. Elk element van het systeem is zowel deel van het geheel, als een geheel dat zelf weer uit delen
is opgebouwd.
Om elementen in een dergelijk complex geheel te onderscheiden,
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wordt gebruik gemaakt van verschillen in intensiteit van de relaties tussen de delen. Binnen de elementen zijn de relaties
over het algemeen sterker dan daarbuiten, of frequenter, enz.
Koestler ( 4 ) duidt dingen die delen van een groter geheel zijn
en tegelijkertijd gehelen zijn die weer zijn opgebouwd uit delen
aan met "holon", een term die hij afleidt van het Griekse holos
= geheel, waaraan hij het achtervoegsel -on koppelt

(zoals in

proton en neutron), dat aangeeft dat het om een deel gaat.
Holons vertonen het zgn. "Janus-effect": evenals de Romeinse
god Janus hebben ze twee gezichten: een naar binnen gekeerd
(het geheel opgebouwd uit delen) en een naar buiten gekeerd
(het deel van het grotere geheel). Systemen die op deze wijze
zijn opgebouwd worden hiërarchische systemen genoemd, omdat ze
door hun opbouw een zekere gelaagdheid vertonen. De lagen of
nivo's worden gekenmerkt door een toenemende complexiteit (in
de zin van: meer samengesteld) naarmate ze hoger in de hiërarchie voorkomen.
Ook kunstmatige zaken zijn op deze wijze te beschrijven.
Om dit te verduidelijken geef ik hier een voorbeeld uit de
inaugurale rede van De Leeuw (5 ), dat de THE als hiërarchisch
systeem laat zien.

Bij het woord "hiërarchie" gaat het hier niet om bevels- of
gezagsrelaties. Het schema is geen baas-boven-baas-kaart van
de TH. ( 6 l Dat blijkt uit het feit dat bestuursorganen, diensten en afdelingen op êên en hetzelfde nivo voorkomen.
Wat wel essentieel is in deze wijze van afbeelden, is dat op
elk nivo de gehele TH is afgebeeld. Naarmate het nivo lager
wordt, worden de elementen minder complex, maar het worden er
wel steeds meer. Op het laagste nivo zouden alle individuen,
waaruit de TH bestaat, kunnen worden afgebeeld.
Ten aanzien van het onderscheiden van elementen is ook hier
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weer het verschil in sterkte van interne en externe relaties
van belang. oe onderscheiden elementen hebben veel interne en
relatief weinig externe relaties en interacties. Sirnon stelt
dan ook dat hiërarchische systemen "nearly decomposable" zijn,
( 7) (d.w.z. de elementen daarin kunnen als bijna-afzonderlijke
dingen worden bestudeerd (het semi-autonome karakter van holons
bij Koestler).
oe Leeuw stelt, dat de hiërarchische beschrijving van complexe
systemen de enige sleutel tot het begrip ervan is, omdat bij
andere benaderingen steeds de moeilijkheid is, dat alles met
alles blijkt samen te hangen. Bij deze benaderingswijze wordt
juist het verschil in sterkte van die samenhang als middel ten
behoeve van beschrijving van complexe systemen gehanteerd.
Zoals het voorbeeld van De Leeuw laat zien, zijn niet alleen
natuurlijke, maar ook kunstmatige systemen, vooral als ze erg
complex worden, hiërarchisch opgebouwd.
Een stad bijvoorbeeld is een complex systeem, dat een hiërarchische opbouw vertoont .• De stad kan op het hoogste nivo worden
beschouwd als een deel van een groter geheel, de regio. Zien
we de stad als geheel, dan blijkt die te zijn opgebouwd uit
stadsdelen, die op hun beurt weer te verdelen zijn in wijken,
die opgebouwd kunnen worden gedacht uit buurten, die weer bestaan uit straten, die weer bestaan uit woningen, enz. Steeds
zijn er delen te onderscheiden die op zich weer gehelen zijn,
enz.
De hier genoemde delen en gehelen bestaan niet in absolute zin,
maar zijn kunstmatig aangebrachte discontinuïteiten in het
denken over en analyseren van complexe stukken werkelijkheid.
Bovendien hebben ze een doel, De aangebrachte discontinuïteiten
zijn daarvan afhankelijk. De analyse van de stad in wijken,
buurten, straten, woningen heeft een bepaald doel, namelijk
iets te leren over de relaties tussen de stad als woongebied
en de positie van woningen in de stad.
Zou een ander doel-worden beoogd, dan zou een andere geleding
in nivo's moeten worden gemaakt, waarbij andere elementen worden onderscheiden.
Op allerlei verschillende gebieden kunnen analyses worden uitgevoerd in de hiërarchisch-systeemtheoretische zin, zoals hier108

boven omschreven. Koestler geeft voorbeelden van biologische
en sociale holons, evolutionaire, ontogenetische, gedrags- en
linguïstische holons. (8)
Leslie, Larson en Gorman geven een beeld van de hiërarchische
classificatie van alle levende wezens:
"All living things are systems, from one-celled animals to the
world's largest societies. These systems may be classified
hierarchically into at least seven levels. Of the seven levels,
the first three are presocial and the last four are social. The
seven system-levels may be described as follows:
Level 1. Cells, composed of atoms, molecules, and multimolecular organelles.
Level 2. Organs, composed of cells aggregated into tissues.
Level 3. Organisms, composed of organs.
Level 4. Groups and gatherings, composed of organisms.
Level 5. Organizations, composed of groups and gatherings.
Level 6. Societies, composed of organizations, groups and
organisms.
Level 7. Supranational systems, composed of societies and organizations.
The analysis of levels one through three is the province of
the biologica! and psychological sciences. Sociology enters at
level four and analyzes levels four through seven. The rudiments
of social behaviour are to be found at level four, the level of
groups and gatherings." (9)
Een samenleving is niet zonder meer een verzameling cellen. Het
is een georganiseerd systeem dat bestaat uit gehelen, die weer
zijn opgebouwd uit sub-gehelen en sub-sub-gehelen. Alle onderscheiden delen zijn daarin holons. Biologische holons zijn zelfregulerende systemen, die zowel de autonome eigenschappen van
gehelen als de afhankelijke eigenschappen van delen bezitten.
Dit geldt voor elk nivo in een hiërarchisch systeem. Een mens,
beschouwd als een zelf-regulerend systeem, bezit autonome eigenschappen. Hij kan zichzelf in leven houden, zelfstandig beslissingen nemen, zelf handelingen verrichten. Anderzijds bezit
hij afhankelijke eigenschappen, die hem typeren als deel van een
groter geheel. Een mens is een sociaal wezen, is voor veel zaken van anderen afhankelijk. Mensen leven in groepsverband met
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anderen: het gezin, de familie, de stam, de buurt, enz.
Op elk nivo van een hiërarchisch systeem komt dit zelfde beeld
terug. Een cel is het kleinste biologische geheel, dat zichzelf
in stand kan houden, en als zodanig als een zelfstandig, zelfregulerend geheel kan worden beschouwd. Cellen zijn echter weer
de bouwstenen van organen. Ze worden "van boven af" voorzien
van brandstof die noodzakelijk is voor het voortbestaan van de
cel en bovendien moeten verbrandingsproducten weer worden afgevoerd. Ze vertonen daarmee ook weer eigenschappen, waardoor ze
als deel van een groter geheel moeten worden gekenmerkt.
Op dezelfde wijze kunnen sociale holons ~orden onderscheiden:
personen, families, stammen, volken, enz.
Hiërarchische systemen zijn schematisch weer te geven in een
boomaiagram (zie het voorbeeld van de THE als hiërarchisch systeem), waarin de holons de knooppunten vormen. De verbindingslijnen daartussen hebben betekenis in de zin van communicatie
en controle, transport van informatie, energie en materie.
Volgens Koestler is de functie of de taak die het holon verricht, het meest kenmerkend voor een element van een hiërarchisch systeem. In sociale holons zoals organisaties, is dat
het soort van werk dat door ieder lid ervan wordt uitgevoerd.
De ruimtelijke organisatie ervan wordt slechts zichtbaar door
de neiging die er bestaat om efficiënt te kunnen werken, maar
dat behoort volgens Koestler tot de maatregelen die binnen een
systeem worden genomen om het holon in stand te kunnen houden
( 10) •

Er bestaat niet alleen cohesie binnen een holon, maar ook een
duidelijke scheiding van een holon met andere holons. De mensen
van êên afdeling in een fabriek of kantoor doen meer zaken met
elkaar dan met andere afdelingen. Vragen om of verstrekken van
informatie of aktie van de ene afdeling aan de andere vindt in
de regel niet plaats door contact tussen individuele leden van
die afdelingen, maar loopt via officiële kanalen, waarbij de
hoofden van die afdelingen zijn betrokken. In het schema van
zo'n organisatie lopen de bestuurslijnen naar boven en naar beneden langs de takken van de "boom"; in de "ideale" bestuurshiërarchie bestaan geen horizontale kortsluitingen.
Bij andere typen van hiërarchieën, stelt Koestler, is het veel
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moeilijker ze naar hun functie of taak te definiëren.(11) We
kunnen de functie van een familie of een stam niet vaststellen.
Toch werken de leden van een familie of stam samen, precies zoals in het voorbeeld van de organisatie. Er is samenhang en
interactie, meer dan met leden van andere holons. En als er zaken gedaan moeten worden met andere stammen, dan loopt dat (tenZ1J

de stammen-organisatie is verstoord of in verval is) via de

opperhoofden, de stamhoofden of de familie-oudsten. Deze cohesieen scheidingsverschijnselen zijn het resultaat van gemeenschappelijke tradities en de daaruit voortvloeiende gedragsregels.
Tesamen vormen zij een patroon van een door regels beheerst gedrag, dat aan de groep zijn samenhang, stabiliteit en zijn eigen
karakter geeft, waardoor deze zich als een sociaal holon manifesteert.

( 12)

We moeten echter wel onderscheid maken, vervolgt Koestler, tussen de regels die individueel gedrag beheersen en regels die
het gedrag van de groep als geheel bepalen. Het individu kan
zich helemaal niet bewust zijn van het feit dat zijn gedrag
door regels wordt geleid, en misschien evenmin in staat zijn
regels te noemen die zijn gedrag beheersen, als de regels die
zijn spraak regelen. De

activitei~en

van het sociale holon wor-

den echter niet alleen bepaald door de complexe interacties tussen de delen ervan, maar ook door de interacties van het geheel
met andere sociale holons. Dit gebeurt op een hoger nivo in de
hiërarchie. Deze regels kunnen niet worden afgeleid van het lagere nivo. Evenmin kunnen de regels voor zinsbouw worden afgeleid uit die van de klankleer.

(13)

"We kunnen," stelt Koestler, "een complex geheel verdelen in
zijn samenstellende holons van de tweede of derde orde, enzovoort, maar we kunnen het niet reduceren tot de som van de delen. Ook is het niet mogelijk de eigenschappen van het geheel
te voorspellen uit die van de delen. Het hiërarchie-concept
van "organisatie-nivo's" houdt op zichzelf een verwerping in
van het reductionistische standpunt dat alle levensverschijnselen (inclusief bewustzijn) kunnen worden gereduceerd tot en
verklaard door fysisch-chemische wetten." (14)
Voor het efficiënt functioneren van een afdeling of groep binnen een grotere organisatie, moet die afdeling zijn uitgerust
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met een aantal instructies, een reglement, een stelsel van regels die het mogelijk maken de meest voorkomende zaken zelf af
te werken, zonder voortdurend in ieder voorkomend geval een hoger nivo te moeten raadplegen. Met andere woorden: hèt middel
wat een afdeling ter beschikking staat om efficiënt te kunnen
functioneren, zijn een stel vaste regels, de "fixed rules",
zoals Koestler ze aanduidt (ook wel: "canon").
Aangezien deze regels echter ruimte voor verschillende uitwerkingen laten, maken ze ook meerdere, verschillende beslissingen
in verschillende situaties mogelijk: de "flexible strategies"
(15).

In termen van beleid zijn deze regels dus middelen om een doel
te bereiken. Voor natuurlijke organismen is het doel dat ontdekt kan worden altijd het voortbestaan van het organisme. De
regels die binnen een halon gelden, gedragsregels, regels voor
het nemen van beslissingen, zijn normen die gelden voor elk lid
of deel van dat holon, voor zover het Janus-gezicht kijkt in de
richting van het holon als geheel. Voor het individu op zich
gelden weer andere regels. De doelen van een kunstmatig of natuurlijk holon verschillen ook per nivo. Uiteraard bestaat er
een relatie tussen het doel van de delen en het doel van het
geheel. Maar uit de doelstellingen van de delen afzonderlijk
is niet zonder meer het doel van het geheel af te leiden, tenzij alles wordt teruggebracht tot het basisdoel van alle levende organismen: het voortbestaan. Maar ook de natuur maakt hier
onderscheid naar verschillende nivo's. Voortbestaan wil in de
natuur niet zeggen, dat allerlei voorzieningen zijn getroffen
voor het voortbestaan van het individu. Het gaat om een erg algemene doelstelling, namelijk het voortbestaan van de soort.
De instinctmatige regels die het voortbestaan van het individu
in de natuur garanderen, lijken vaak een rechtstreekse bedreiging voor het voortbestaan van andere soorten. Vooral bij
vleesetende dieren is dat opvallend: lagere dieren worden door
hogere opgegeten, zwakkere door sterkere. Geen enkel individu
is zijn leven zeker. De natuur neemt in het algemeen wel maatregelen ter bescherming van het individu, maar toch blijft
"eten en gegeten worden" de algemene regel. Maatregelen voor
het voortbestaan van de soort liggen meestal in de sfeer van de
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grote getallen. Van diersoorten,_ waarvan er weinig in leven
blijven doordat ze veel natuurlijke "vijanden" hebben, worden
er veel geproduceerd.
Beschermingsmaatregelen van het individu (vlucht- en verdedigingsmogelijkheden, mimicry, enz.) zorgen als tegenmaatregel voor
een getalsmatig evenwicht.
I I I. 2. Elementen met structurele eigenschappen.
Het belangrijkste in de zienswijze van Koestler, die zijn denkbeelden in dit geval baseert op die van Simon, is dat de evolutie van eencelligen tot een hoog geëvolueerd wezen als de mens,
alleen maar heeft kunnen plaatsvinden doordat in de natuur de
organisatie van complexe systemen langs hiërarchische weg plaatsvindt.
Uit de voorbeelden van sociale holons, zoals afdelingen van bedrijven, overheidsinstellingen, enz. blijkt dat een hiërarchische wijze van organisatie van complexe systemen ook voorkomt
in kunstmatige systemen. Systemen dus die met het oog op het
bereike~ van een doelstelling zijn ontworpen.
Ook voor de ruimtelijke orde is deze denkwijze van belang. Het
gaat daarbij om complexe systemen van ruimtelijke elementen of
holons, die door hun vele relaties met andere ordes en door de
noodzakelijke afstemming tussen de domeinen binnen de ruimtelijke orde, voortdurend het probleem vertonen, dat alles met alles
blijkt samen te hangen. Een wijziging in een ontwerp voor een
ruimtelijk element om een bepaalde reden,blijkt vaak problemen
op te roepen op andere gebieden. Ook hier kan de constatering
dat weliswaar alles met alles samenhangt, maar dat niet alles
even sterk met alles samenhangt, leiden tot inzicht in de opbouw van complexe ruimtelijke systemen.
De systeem-theoretische benadering heeft dan ook in de ruimtelijke problematiek, zeker als analyse-middel, ingang gevonden
( 16) •

Ook voor het ontwerpen van ruimtelijke elementen is echter deze
benadering van belang.
Bax (17) heeft in zijn proefschrift "Meten met twee maten" een
dergelijke analyse van de ruimtelijke wereld gebruikt om op
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basis daarvan maatstelsels te ontwikkelen als hulpmiddel voor
besluitvormingsprocessen bij het ruimtelijk ordenen.
In die werkwijze wordt een ruimtelijk element, bijvoorbeeld een
slaapvertrek, beschouwd als een ruimtelijk halon. Het kan beschouwd worden als een geheel, opgebouwd uit delen: het bed,
een kleerkast, een werkblad, circulatieruimte, etc. Deze delen
hebben bepaalde onderlinge relaties, die door regels worden beheerst (fixed rules). Deze regels laten echter keuzevrijheid om
verschillende ruimtelijke oplossingen ~oor een slaapvertrek te
bedenken (flexible strategies). Het slaapvertrek vertoont behalve de cohesieve eigenschappen van de samenstellende delen,
ook scheidingseigenschappen ten opzichte van andere elementen.
Het manifesteert zich als een afzonderlijke eenheid en tegelijk
als een te herkennen deel van een groter geheel: de woning. De
vertrekken die tesamen de woning vormen, zijn de elementen van
het ruimtelijke holon op het daarboven gelegen nivo in de ruimtelijke hiërarchie. De woning is weer een geheel, opgebouwd uit
elementen (vertrekken), maar is ook deel van een groter geheel,
het huizenblok of de straat, die op zich ook weer zowel als gehelen, opgebouwd uit delen, dan wel als delen van een nog groter geheel zijn te beschouwen.
Zo zijn borden, schoteltjes, kopjes, messen, vorken, lepels
ruimtelijke elementen die volgens de regels van het tafeldekken
op het tafelblad geplaatst kunnen worden. De tafel kan, met andere elementen van hetzelfde nivo, zoals stoelen, kasten, bedden~ enz. volgens bepaalde regels in een bepaald vertrek geplaatst worden. Vertrekken, zoals slaapkamers, woonkamers, eetkamers, keukens, badcellen, entrees, enz. zijn de elementen die
volgens bepaalde regels in de woning worden geplaatst. De woning is dan, enz.
Op grond van deze observatie stelt Bax, dat elk van deze elementen te beschouwen is als een element en tegelijk als een situatie, waarin elementen volgens bepaalde regels geplaatst kunnen worden. Een holon uit de ruimtelijke orde kan dus zowel
situatie zijn (holon als geheel gezien), als element (holon als
deel gezien) dat in een situatie (holon van het naasthogere
nivo) geplaatst kan worden.
Ook in deze context is het weer van belang dat naast de "fixed
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rules" er "flexible strategies" mogelijk moeten Z1Jn.
Bax stelt dat als volgt (18): " ••• er moet nog een belangrijke
voorwaarde aan (het nivobegrip, aut.) worden toegevoegd. Het
element van het hogere nivo moet niet een situatie zonder meer
kunnen zijn, doch een situatie met structurele eigenschappen.
Dit houdt in dat deze situatie in varianten uitgewerkt moet kunnen worden. Dit betekent dat een element van het hogere nivo in
varianten moet kunnen worden uitgewerkt op het lagere nivo."
Hij noemt daarbij het nivo, waarop het ruimtelijk holon de
rol van element vervult, hoger ten opzichte van het nivo waarop
het ruimtelijk holon de rol van situatie vervult. Dit is in overeenstemming met de gebruiken binnen de hiërarchische systeemtheorie, omdat ook hier op een nivo dat hoger wordt genoemd
meer complexe, in de zin van meer samengestelde elementen voorkomen.
Als extra voorwaarde stelt Bax dus dat elementen structurele
eigenschappen moeten hebben. Op pag. 70 van zijn proefschrift
definieert hij dit als volgt:
" ••• een object bezit structurele eigenschappen wanneer:
1) het

' t gemeenschappelijke is van varianten;

2) het normen inhoudt die een functie garanderen;
3) het regels inhoudt, om een conflict te vermijden en afstemming mogelijk te maken;
4) het een stelsel van betekenissen inhoudt."
Aan de hand van het voorbeeld van de zgn. Indische Wetten wordt
uiteengezet wat hiermee wordt bedoeld. Immers vooral het eerste
punt in de definitie van structurele eigenschappen "het gemeenschappelijke van varianten" komt op het eerste gezicht nogal
merkwaardig over. Het heeft in deze vorm alleen in inducerende
zin betekenis. Of iets het gemeenschappelijke is van iets anders kan slechts worden vastgesteld, als dat andere al bestaat.
En varianten moeten bij .het ontwerpen nog worden ontwikkeld.
De Indische Wetten zijn een uitwerking van voorschriften die
kolonisten meekregen, wanneer ze vanuit Spanje vertrokken naar
Noord-Amerika om daar nieuwe steden te gaan stichten. Ze hielden instructies in voor het uitzoeken van een geschikte plaats
voor een nederzetting: er moest daar goed water en zuivere
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lucht voorhanden zijn, de nederzetting moest aan een rivier
liggen, etc. Voorschriften dus voor de plaatsing van de nederzetting in de nieuwe situatie. Verder werden voorschriften gegeven betreffende de inrichting van de stad: vanaf het begin
moest worden uitgegaan van een duidelijk stedelijk patroon. Dit
patroon werd primair bepaald door bouwpercelen. Daaraan werden
plaza, kerk en stratenpatroon toegevoegd. Later werden deze
voorschriften gewijzigd en aangevuld op grond van eerder opgedane ervaringen. (19)
Op pag. 76 concludeert hij: "Deze instructies zijn zonder meer
structureel van aard: het voorschrift is het gemeenschappelijke
van varianten: het voorschrift genereert varianten, die van elkaar verschillen naar gelang de specifieke omstandigheden van
elke variant verschillen en bovendien houdt de instructie een
norm in, die maximale garanties biedt voor het functioneren van
een stedelijke gemeenschap en regels betreffende de manier waarop het geheel tot stand kan komen met een minimale kans op conflicten tijdens de uitvoering. Bij het formuleren van deze wetten werd een stelsel gehanteerd, bestaande uit elementen die zowel qua gebruik als uitvoering bekend waren bij de mensen die belast waren met het stichten van een nederzetting. Hiermee is dus
voldaan aan de voorwaarden waaraan een structuur moet voldoen."
De structuur genereert dus varianten. De structuur is hier een
verzameling van uitspraken die zeggen hoe het ruimtelijke object
moet zijn en hoe het moet worden gemaakt. Tegelijk stelt het eisen aan de situatie. Alle nederzettingen die op grond van deze
voorschriften werden gebouwd, hadden met elkaar gemeen, dat ze
voldeden aan de in de voorschriften gestelde eisen. Werden ze
achteraf aan die zelfde voorschriften getoetst, dan bleken ze,
hoe verschillend hun verschijningsvorm ook mocht zijn, ten aanzien van die eisen volkomen identiek te zijn. Op grond daarvan
zijn alle nederzettingen als varianten te beschouwen, die de
voorschriften (als structuur) gemeenschappelijk hebben.
In deducerende zin kan dus worden gesteld, dat een object met
structurele eigenschappen het vermogen bezit om varianten te
genereren. Varianten zijn dan: "Verschijnselen, die het gevolg
zijn van de specificatie van een object met structurele eigenschappen, onder invloed van een context." (20 )
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Niet alleen ruimtelijke objecten, maar ook normen vertonen deze
structurele eigenschappen. In Hoofdstuk II werd reeds gesteld,
dat het mogelijk was normen te ontwikkelen op grond van andere
normen door middel van specificatie. Ook werd daarbij duidelijk
gemaakt, dat het mogelijk was om onder invloed van de context
te komen tot verschillende normen, die alle tot een en dezelfde
"hoofd"-norm waren te herleiden. Deze normen zouden met de term
"norm-varianten" kunnen worden aangeduid. De context wordt daarbij bepaald door zowel de omstandigheden zoals die zich in de
ruimste zin voordoen met inbegrip van andere, bestaande of nog
met het oog op het bereiken van een doel te ontwerpen normen.
Elke norm kan zo worden beschouwd als element van een normensysteem, dat eveneens hiërarchisch van opbouw is. Elementen met
structurele eigenschappen zijn van belang voor de openheid van
het systeem waarvan ze deel uitmaken en daarmee van het voorkomen van verstarring. Juist deze openheid is van belang voor
levende, c.q. dynamische systemen. Hiërarchische organisatie
en het open karakter van systemen worden wel als de fundamentele principes van de levende natuur beschouwd. (21)
Structurele eigenschappen van normen in hiërarchisch verband
zijn van groot belang voor besluitvormingsprocessen die zijn gericht op de totstandkoming van verànderingen in de ruimte ten
behoeve van de maatschappij. Hierdoor wordt in het verloop van
de processen voortdurend keuzevrijheid gewaarborgd, waardoor
een optimale aanpassing van ruimtelijke condities aan maatschappelijke behoeften kan worden bewerkstelligd.
Globaal zijn daarin twee "vrijheidsgraden" te onderscheiden:
in "verticale" zin bestaat in het normsysteem voortdurend de mogelijkheid normen van een hoger nivo uit te werken in normvarianten van een lager nivo, waarbij op elk nivo kan worden ingespeeld .op de daar gestelde, specifieke doelen en op de mogelijkheden en beperkingen van de op dat nivo heersende omstandigheden (of in termen van Bax: " ••• Specificatie •• onder invloed van de context.") (22)
Ook in "horizontale" zin is "openheid" aanwezig. Normen hebben
op elk nivo van het normensysteem ook weer structurele eigenschappen ten aanzien van de ruimtelijke elementen waarop ze betrekking hebben: Op grond van êên en dezelfde norm kunnen meer117

dere ruimtelijke oplossingen worden bedacht, die alle voldoen
aan.de in de norm gestelde eisen.
III.3. Structurele eigenschappen van normen.
Normen voor de ruimtelijke orde hebben altijd betrekking op de
ruimte en daarmee op ruimtelijke elementen. In het kader van
een beleid hebben normen echter ook steeds betekenis voor de
maatschappelijke wereld. Zowel de ruimte als de maatschappij
kennen een hiërarchische geleding (zie par. 1 van dit hoofdstuk). Een besluitvormingsproces kan in deze context worden beschouwd als een nieuw, meer complex systeem, waarin ruimtelijke
en maatschappelijke geledingen op elkaar worden betrokken.
T.a.v. het verloop van deze processen kunnen twee procesrichtingen worden onderscheiden, die ook m.b.t. normen van belang
zijn: afleidende processen, die specificerend van aard zijn en
verlopen van hoge naar lagere nivo's en herleidende processen
die generaliserend van aard zijn en verlopen van lagere naar
hogere nivo's. Van de eerstgenoemde procesrichting heb ik reeds
gesproken in de vorige paragraaf (het ontwerpen van nederzettingen op grond van de instructies in de "Spaanse Wetten").
Herleidende processen komen in III.4. aan de orde.
Bij elke norm behoren in principe twee partijen. Partijen zijn
hier: elementen uit het maatschappelijk systeem.
Er is een partij, die we met norm-gever zullen aanduiden. De
normgever hoeft niet noodzakelijk degene te zijn die de norm
ontwerpt of stelt, maar is degene die de bevoegdheid heeft een
norm van kracht te verklaren. Deze bevoegdheid kan hij bijvoorbeeld ontlenen aan een bestaande gezagsstructuur in de maatschappelijke wereld. Verder kan een partij worden onderscheiden
die we met "norm-subject" zullen aanduiden. Daarmee worden degenen bedoeld die moeten doen wat in de norm is voorgeschreven.
In de maatschappelijke wereld is in dat geval sprake van een gezagsrelatie, die door normen is gecreëerd en die erdoor in stand
wordt gehouden. Een eenvoudig voorbeeld daarvan zijn de gezagarelaties zoals we die van het leger kennen: superieuren, die
orders mogen geven, en ondergeschikten, die ze moeten uitvoeren.
De gegeven order is normatief voor de ondergeschikte. De bovenge118

schikte heeft door een andere norm de bevoegdheid om bevelen
te geven, en wel door de norm die zegt dat ondergeschikten in
het leger verplicht zijn de orders van superieuren uit te voeren. Daaraan ontleent de superieur op zijn beurt bevoegdheid
als norm-gever.
Toch hoeft een dergelijke baas-boven-baas-relatie niet in de
maatschappelijke wereld te bestaan om een verhouding van normgever en norm-subject te creëren. De norm kan namelijk zelf
"door zijn aard" een dergelijke situatie tot stand brengen.
Een voorbeeld kan dit duidelijk maken.
Stel, twee mensen spreken met elkaar af dat ze morgen om een
bepaalde tijd op een afgesproken plaats zullen zijn om gezamenlijk te gaan vissen. Er is in die situatie geen sprake van een
gezagsrelatie tussen die twee. Op het ogenblik echter, dat ze
tot overeenstemming komen omtrent de afspraak - die we als norm
voor toekomstig gedrag zullen aanduiden - is er toch plotseling
sprake van een norm-gever en twee norm-subjecten. ze hebben gezamenlijk de norm gesteld en zijn daarover tot overeenstemming
gekomen. Iedereen is vrij een dergelijke afspraak te maken: de
"maatschappelijke bevoegdheid" is dus aanwezig. Gezamenlijk zijn
de twee vissers dus de norm-gever. Op het moment dat de afspraak
is gemaakt, is die voor ieder van de twee echter bindend. Dit
wordt veroorzaakt door een "hogere" of algemenere norm die in
de samenleving van kracht is en die luidt, dat men zich aan gemaakte afspraken moet houden. Voor elk van de twee geldt de norm
daardoor afzonderlijk. Geen van de vissers kan zelfstandig, zonder daarbij de ander te raadplegen, de afspraak naast zich neerleggen, zonder daarmee de hogere norm over afspraken te overtre.den. Er is dus door het stellen van een norm voor ieder afzonderlijk een soort van gezagsrelatie ontstaan: de hogergeplaatste
norm-gever en twee norm-subjecten, die moeten doen wat de normgever voorschrijft. Ieder maakt in dit geval wel deel uit van
de norm-gever, maar individueel zijn ze norm-subject geworden.
Op deze wijze creëert een norm in de maatschappelijke wereld in
een volkomen gelijke situatie een "verticale" gezagsrelatie
tussen norm-gever en norm-subjecten.
We hebben hier te maken met een structurele eigenschap van normen, die geheel voldoet aan de definitie die Bax heeft gegeven
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voor structurele eigenschappen van objecten in het algemeen.
Het (in dit geval immateriële) "object" zullen we omschrijven
als de gemaakte afspraak. De structurele eigenschap waar het
hier om gaat is dat een afspraak een gezagsrelatie creëert tussen de bij de afspraak betrokken partijen,en wel in die zin dat
de betrokkenen gezamenlijk de norm-gever vormen die de norm
stelt en deze naar believen ook weer kan wijzigen of intrekken,
en dat de betrokkenen afzonderlijk de norm-subjecten vormen,
die moeten doen wat de norm voorschrijft. Het is daarbij niet
van belang of het gaat om een afspraak tussen twee vissers om
te gaan vissen, of een handelsverdrag tussen twee landen of de
plechtige belofte van bruid en bruidegom om elkaar het leven
lang trouw te blijven. Het "object" waarom het hier gaat kan dus
in een groot aantal varianten worden uitgewerkt en is daarmee
het gemeenschappelijke van al die varianten.
De tweede voorwaarde waaraan objecten met structurele eigenschappen volgens de definitie van Bax moeten voldoen, is dat ze
normen inhouden die een functie garanderen. De gemaakte afspraak
zelf is hier een norm(voor het gedrag van de vissers) en de
functie die moet worden gegarandeerd, is dat volgens de afspraak
beide betrokkenen iets moeten doen, waarbij ze kennelijk allebei belang hebben: een handeling of verrichting die ergens toe
dient maar die middel is voor de misschien heel verschillende
doelen van de beide betrokkenen (bijv. voor de een om veel vis
te vangen en voor de ander om een dagje uit te zijn).
De derde voorwaarde is dat het "object" regels moet inhouden om
een conflict te vermijden en afstemming mogelijk te maken. De
grondregel waarom het hier gaat is een algemeen aanvaarde maatschappelijke norm, die zegt dat men gedane beloftes moet nakomen, en dat men zich aan gemaakte afspraken moet houden. Omdat
beide partijen van elkaar verwachten dat ze zich aan deze algemene norm zullen houden, krijgt het maken van een afspraak
zin.
Verder bevatten afspraken regels om conflicten te vermijden.
De afspraak zelf bevat specificaties van de hierboven genoemde,
algemene norm m.b.t. afspraken. De afspraak specificeert namelijk waaraan men zich in dit specifieke geval moet houden. In
het gegeven voorbeeld houdt de afspraak een plaats- en tijdbe120

paling in en voorts is bepaald wat er gedaan zal moeten worden.
("Morgenochtend om vier uur bij jou thuis voor de deur zijn om
te gaan vissen", of "de levering van honderd ton graan voor die
en die prijs, daar en daar met een maximale levertijd van zoveel maanden", enz.) ( 23)
De vierde en laatste voorwaarde, dat het "object" een stelsel
van betekenissen moet inhouden, is eveneens vervuld. Immers het
begrip "afspraak" zelf heeft een door iedereen gekende.maatschappelijke betekenis, die op algemene normen is gebaseerd, en
waaraan sancties zijn verbonden bij overtreding. De elementen
die deel uitmaken van de gemaakte afspraken, zijn bij de partijen bekend: het gaat om bekende handelingen, een voor alle
partijen bekende plaats, tijd, doel, enz. Voorts is de afspraak
gemaakt in voor beide partijen begrijpelijke taal, die wordt
verstaan en ook daardoor een "stelsel van betekenissen" inhoudt.
Daarmee is voldaan aan de voorwaarden waaraan een "object" moet
voldoen om een object met structurele eigenschappen te zijn.
Er zijn echter ook voorbeelden van normen als objecten met
structurele eigenschappen te geven, die op het gebied van de
ruimtelijke orde liggen.
Een voorbeeld daarvan is de norm die door de Minister van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is gesteld ten aanzien
van de grootte van de hoofdslaapkamer in woningen, gebouwd in
de sfeer van de gesubsidieerde woningbouw in Nederland, zoals
die wordt vermeld in Voorschriften en Wenken. (24)
Daarin wordt bepaald dat de minimumbreedte van de hoofdslaapkamer 2,70 m moet bedragen en het oppervlak 11m2 en groter.
Tevens wordt voorgeschreven dat de afmetingen van slaapkamers
de mogelijkheid moeten bieden tot doelmatige plaatsing van de
kasten en .bedden, waarbij uitsluitend met eenpersoonsbedden
wordt gerekend. De kamers moeten daartoe zo worden gedimensioneerd dat bedden niet met de lange zijde onder een raam of niet
met de korte zijde onder een beweegbaar raam moeten worden geplaatst.
Voor een bed moet een plaatsruimte van 0,90 m bij 2,10 m worden
aangehouden; worden twee bedden achter elkaar gepla.atst dan kan
worden volstaan met plaatsruimte van 0,90 m bij 4,10 m.
Naast een der lange zijden van de voor een bed voorgeschreven
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plaatsruimte moet een loopruimte van niet minder dan 0,60 m
aanwezig zijn. Moet een bed zodanig worden opgesteld dat langs
een korte zijde moet worden gelopen, dan dient ook daar buiten
de plaatsruimte een loopruimte van niet minder dan 0,60 m te
zijn. Bij de dimensionering van de kamers moet tevens rekening
worden gehouden met de voor de kasten voorgeschreven plaatsruimte, alsmede met een strook van 0,60 m als gebruiksruimte
ter plaatse van de kastdeuren. Deze strook mag samenvallen met
een loopruimte.
Bij het bepalen van de afmetingen van de kamers dient rekening
te worden gehouden zowel met de voorgeschreven plaats-, gebruiks- en loopruimten als met de ruimte ingenomen door de voor
de centrale verwarming nodige buizen en verwarmingslichamen. (25 )
Op basis van deze norm kunnen meerdere hoofdslaapkamers worden
ontworpen: de norm is daarmee het gemeenschappelijke van ruimtelijke varianten met gelijke functie. De norm garandeert de
functie "slapen", d.w.z. garandeert de ruimtelijke voorwaarden
waaraan uit een oogpunt van ruimtelijke organisatie moet worden voldaan (plaatsingsmogelijkheid voor bedden, kasten, etc.;
loopruimte rond de bedden; gebruiksruimte voor kasten}.
De norm houdt regels in die afstemming mogelijk maken in ruimtelijke zin tussen de diverse elementen die in het slaapvertrek
geplaatst moeten kunnen worden en voor de gebruiker bereikbaar
moeten zijn. Ruimtelijke conflicten, bijv. tussen de plaats voor
een bed en de plaats, nodig voor buizen en radiatoren voor de
verwarming, worden hiermee vermeden.
De norm doet uitspraken over zaken in termen die een algemeen
bekende betekenis hebben (bekende maateenheden, bekende attributen). Daarmee is ook deze norm een "object" met structurele eigenschappen.
III.4. Afleiding en herleiding van normen.
Het ontwerpen van een dergelijke norm is het maken van een ontwerp. Het gaat hier om het ontwerpen van een beleid, een plan,
dat bij uitvoering een gewenste toestand moet verwezenlijken.
Nemen we als voorbeeld de hierboven aangehaalde norm voor de
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hoofdslaapkamer uit Voorschriften en Wenken.
De norm wordt gesteld en van kracht verklaard door de minister,
die daartoe de bevoegdheid heeft, en die hij ontleent aan de
inrichting van de politieke orde in Nederland. Zijn bedoeling
is het, om door overheidsbemoeienis de kwaliteit van woningen
in gunstige zin te beïnvloeden. Hij bezit de bevoegdheid om mensen dwingend normen op te leggen in de vorm van voorschriften,
en bij niet naleving daarvan kunnen aan de norm verbonden sancties worden opgelegd. Norm-subjecten zijn al degenen, die te
maken hebben met de volkshuisvesting in Nederland. De minister
kan ook eenmaal door hem gestelde normen wijzigen of weer intrekken. Op de staatsrechtelijke aspecten daarvan zal ik hier
niet nader ingaan. Het gaat hier slechts erom, aan te geven, dat
we weer te maken hebben met een norm-gever of norm-autoriteit
en met norm-subjecten, die de inhoud van de norm moeten uitvoeren. ( 26). De bedoeling van normen die in de vorm van Voorschriften en Wenken op dit gebied worden gesteld, vinden we in
het voorwoord van de minister bij de Voorschriften en Wenken
voor het ontwerpen van Woningen 1965.
Het doel van deze normen was tweeledig:
1) Het aangeven van een minimumkwaliteit waaraan woningen, die
met rijkssteun werden gebouwd, moesten voldoen, en
2) Het streven naar vergroting van de productiviteit in de woningbouw door het bevorderen van industrialisatie en prefabricage.
Dit alles moet uiteraard worden gezien in het licht van de situatie van het begin van de jaren zestig, waarin eerder de nadruk lag op het produceren van kwantiteit dan van kwaliteit in
de massawoningbouw, een mentaliteit die gegroeid was in de
wederopbouwjaren van vlak na de tweede wereldoorlog en die door
een sterke bevolkingstoename in die jaren voortdurend door de
enorme kwantitatieve woningnood werd gevoed. Het hebben van een
dak boven het hoofd was voor degenen die op sociale woningbouw
waren aangewezen al een zodanige rijkdom, dat aan de kwaliteit
van het onderkomen nauwelijks eisen konden worden gesteld. Ook
de productie van woningen was niet gebaat bij het leveren van
hoogwaardige producten, want kwaliteit produceren betekent minder productie en hogere prijzen, hetgeen in strijd is met de eco123

nomische doelstelling: zoveel mogelijk produceren tegen een zo
laag mogelijke prijs. Ook de overheid was niet gebaat bij minder woningproductie, getuige de streefgetallen voor woningproductie in die jaren. Maar tegelijk was de overheid door het gehanteerde subsidiesysteem deelnemer in die productie. Enerzijds
was zij degene die de belangen van de bewoners in die situatie
moest veiligstellen, anderzijds ging het erom overheidsgelden in
deze sector op een zo verantwoord mogelijke wijze te besteden.
Daarom stelde de overheid tegenover de financiële bijdrage eisen
ten aanzien van de kwaliteit van de door haar gesubsidieerde woningen. Het gaat daarbij in grote lijnen om drie soorten van
kwaliteitseisen: eisen t.a.v. de bruikbaarheid van woningen,
eisen t.a.v. de duurzaamheid en eisen t.a.v. de wijze van uitvoering en productie {vgl. de in Hoofdstuk I onderscheiden domeinen).
In termen van beleid werd de beginsituatie dus gekenmerkt door
kwantitatieve en kwalitatieve woningnood. Dit was een ongewenste
situatie. De geformuleerde doelstelling hield dan ook in, meer
woningen bouwen in kortere tijd, met een hogere kwaliteit, die
gedurende een lange reeks van jaren aan de gestelde eisen konden blijven voldoen.
De middelen die daarvoor volgens de overheid moesten worden aangewend waren:
- het geven van financiële steun bij de bouw van woningen,
- het stellen van minimumeisen voor kwaliteit als voorwaarde
bij die financiële steun, en
- het bevorderen van industrialisatie en prefabricage.
Op het tweede middel, de eisen voor kwaliteit, wil ik hier nader
ingaan.
De wijze waarop dergelijke eisen tot stand kunnen komen, heb ik
reeds aangeduid in Hoofstuk II. Het cyclische model van het ontwerpproces, zoals dat door Bahraken is beschreven, is een middel
om al ontwerpend, uitgangspunten en normen te formuleren, toe te
passen en te toetsen. Op het moment dat in het proces op basis
van de in de dan aan de orde zijnde cyclus varianten worden gegenereerd waarover alle betrokkenen tevreden zijn, beschikt men
tegelijkertijd over een stelsel van normen, die de kwaliteit van
die varianten garandeert.
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Bax heeft deze werkwijze in zijn dissertatie nader uitgewerkt.
( 27)
Op elk ruimtelijk nivo spelen daarbij vier begrippen een belangrijke rol: situatie, elementen, programma en varianten.<
Op de relatie tussen "norm" en "programma" zal ik hieronder nader ingaan.
De begrippen "element", "situatie" en "varianten" zijn al eerder aan de orde gekomen. "Programma" verdient nog enige verduidelijking. Onder een pr9gramma wordt verstaan: "Subjectieve uitspraken van maatschappelijke groepen binnen het kader van een
activiteit ten aanzien van aantallen elementen en relaties tussen elementen met het doel aan een situatie een specifieke bestemming te geven." ( 28)
Het programma geeft dus aan om wat voor elementen het gaat, om
hoeveel elementen het gaat, en welke de relaties zijn,die tussen
de elementen moeten, mogen of niet mogen bestaan.
Met zo'n programma kan een gegeven situatie op zijn bruikbaarheid worden getoetst. Het programma doet dan dienst als toetsingscriterium en vertoont daarmee al normatieve eigenschappen.
Twee van de vele door Bax gegeven voorbeelden van het werken
met deze begrippen wil ik hier bespreken, namelijk het ontwerpen van een "representatieve" tafel en van een "representatief"
vertrek.
Allereerst wordt een gegeven tafel van bekende afmetingen op
zijn bruikbaarheid getoetst op basis van een gegeven programma.
Het tafelblad wordt daarbij als situatie beschouwd (afm. 75 x
100 cm). De elementen die in de situatie moeten kunnen worden
geplaatst, zijn borden, messen, vorken, lepels, glazen.
Een bord, een mes, een vork, een lepel en een glas kunnen worden geplaatst in een situatie van 25 x 25 cm. Deze situatie
wordt als "couvert" aangeduid, en dit wordt als element beschouwd,
waarvan er tenminste vier in de situatie van het hogere nivo, het
tafelblad, moeten kunnen worden geplaatst.
Het programma luidt dan als volgt:
Relaties tussen elementen:
1) de afstand tussen twee couverts mag niet kleiner zijn dan
12,5 cm.,
2) de couverts moeten met een zijde aan de tafelrand grenzen,
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3) de afstand van een andere zijde van een couvert tot een tafelrand is minstens 12,5 cm.
Aantallen elementen:
1) Er moeten minstens 4 couverts gedekt worden.
Vervolgens wordt nagegaan hoeveel mogelijkheden er zijn voor het
plaatsen van tenminste vier couverts op het gegeven tafelblad
volgens de eisen die in het programma zijn gesteld.
Het aantal varianten dat ontstaat, is bijna onbegrensd. Dat wil
zeggen, bij een verschuiving van een fractie van een millimeter
van êên couvert, is in feite al weer een nieuwe variant ontstaan.
Het spreekt vanzelf, dat een dergelijke nieuwe variant geen
nieuwe informatie kan geven over het gebruik van de tafel. Er
wordt daarom bepaald, dat pas van een nieuwe variant wordt gesproken, wanneer het verschil van een nieuwe variant met een vorige zodanig van aard is, dat een nieuw gebruiksaspeet ontstaat.
Als criterium hiervoor wordt het begrip "maatsprong" ingevoerd.
Daarbij is weer sprake van een ontwerpprobleem: er moet naar een
evenwicht worden gezocht met betrekking tot de grootte van die
maatsprong. Is die te klein, dan ontstaat er wel een groot aantal varianten, maar slechts weinige daarvan vertonen nieuwe gebruiksaspecten~ is de maatsprong te groot, dan gaan er wezenlijke varianten verloren. Met behulp van een eenmaal vastgestelde
grootte van de maatsprong kan een raster worden beschreven met
de daarbij behorende afspraak, dat elk element een of meer complete velden van het raster beslaat. Ook de maten van de situatie worden nu in de maateenheid van het rast.er uitgedrukt. Het
is dan bij het bepalen van de varianten niet meer noodzakelijk
alle posities ten opzichte van elkaar uit te meten, ~och het
raster kan als referentiekader dienen. Het probleem is dan vereenvoudigd door het telbaar te maken: afstand couverts tot elkaar: 2 velden, afstand tot tafelrand 0 of 1 veld, etc., terwijl
alleen maar zinvolle varianten kunnen worden genoteerd.
Wanneer nu uit het totale bestand aan ontwikkelde varianten er
twee worden gekozen, die wezenlijk verschillen in het gebruik,
bijv. een waarbij één couvert is geplaatst aan elk van de vier
zijden van het tafelblad en een waarbij telkens twee couverts
zijn geplaatst aan de beide lange zijden van het blad, dan zijn
126

dat twee wezenlijk verschillende varianten t.a.v. het gebruik.
Immers, om de eerste variant te kunnen gebruiken, zal de tafel
vrij in een vertrek moeten staan, omdat aan elk van de vier zijden een stoel zal moeten staan, terwijl bij de tweede variant
plaatsing tegen een muur of zelfs tussen een muur en bijv. een
kast mogelijk is, omdat stoelen slechts aan twee tegenover elkaar liggende lange zijden van de tafel worden geplaatst.
Nu zijn de gebruiksmogelijkheden van de onderzochte tafel bekend,
althans voor het gegeven programma. Ook herziening van het programma is mogelijk nadat de varianten van deze eerste cyclus bekend zijn. Bax stelt dan ook (29 l dat het verkiezen van een bepaalde variant boven een andere, omdat er bij die variant mogelijkheden aanwezig zijn voor het plaatsen van elementen die niet
in het gegeven programma voorkomen {bijv. dekschalen) een daad
is die "buiten spel" staat. Het gaat dan immers om een overweging die bij het genereren van varianten geen rol heeft gespeeld. Het kan echter zijn dat daaraan een zodanig belang wordt
gehecht, dat dit in het programma moet worden opgenomen. Een
tweede cyclus kan nu, op basis van een gewijzigd programma van
start gaan. Er zullen nu andere, binnen het kader van dit nieuwe
programma gelijkwaardige varianten ontstaan.
Het programma kan echter ook op een andere wijze worden gewijzigd. Er kunnen andere elementen (couverts) in worden betrokken,
met andere maten en in andere aantallen. Ook kunnen andere afspraken worden gemaakt omtrent de relaties tussen de elementen.
Ook kan worden nagegaan of hetzelfde of een gewijzigd programma
varianten oplevert in een andere situatie. Zo kan worden nagegaan wat de kleinste tafel is waaraan nog vier personen kunnen
eten, waarbij nog wordt voldaan aan een bepaald programma. Bij
het hier gebruikte programma blijkt dat een tafel van 75 x 75 cm
te zijn. Bax noemt die een "representatieve tafel". (30 ). Het
spreekt vanzelf dat de gekozen maatsprong eveneens van invloed
is op de maat van een representatieve tafel. Bij een andere
keuze van maatsprong worden andere minimummaten gevonden.
Op dezelfde wijze wordt een representatieve hoofdslaapkamer gevonden. Eerst wordt weer een gegeven situatie met behulp van
vastgestelde elementen onderzocht. De elementen zijn: twee bedden (plaatsingsruimte 90 x 210 cm); een kast { plaatsingsruimte
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60 x 150 cm); een werkblad (plaatsingsruimte 60 x 150 cm);
een deur (niet de afmetingen van de deuropening, maar de afmetingen die de deur vraagt om te kunnen functioneren in een horizontaal vlak: 90 x 90 cm). Ook is weer een programma gegeven,
waarin de relaties tussen de elementen zijn voorgeschreven, en
waarin de vereiste relaties tussen elementen en situatie is
vermeld. ( 31)
Een vertrek van 3,60 x 3,60 m blijkt bij het gegeven programma
een aantal varianten op te leveren. Ook blijken vertrekken met
afmetingen van 2,70 x 4,50 men 3,90 x 3,00 m te voldoen. (Hierbij is steeds een maatsprong van 30 cm gehanteerd.) De oppervlakten van de diverse vertrekken bedragen resp. 12,96 m2 ,
12,15 m2 en 11,70 m2 • Wanneer het nu gaat om een algemene uitspraak te doen over de verzameling van vertrekafmetingen waarin
dit programma gerealiseerd kan worden, dan kan niet met een minimaal oppervlak worden volstaan omdat de verzameling van bruikbare gelijke oppervlakken wordt begrensd door een minimale
lengte- of breedtemaat. om een voorbeeld te geven: een oppervlak
van 11,70 m2 voldoet, maar dit mag niet zijn opgebouwd als een
rechthoek met lengte en breedte van 1,17 en 10 m. Dergelijke maten zijn onbruikbaar. De oppervlakte alleen is dus als garantie
voor het kunnen realiseren van het programma niet voldoende. Er
moet een lengte- dan wel breedtemaat bij worden gegeven. De minimum breedtemaat (of lengtemaat, maar deze zijn bij constant
oppervlak afhankelijk, zodat er slechts êén gegeven behoeft te
zijn) bedraagt 2,70 m. De verzameling vertrekken, waarin het
programma kan worden gerealiseerd is de verzameling van alle
vertrekken groter dan of gelijk aan 11,70 m2 en breder dan of
met een breedte van 2,70 m. Als aan deze voorwaarde is voldaan,
dan kan worden gegarandeerd dat de functie van hoofdslaapvertrek
kan worden vervuld.
Daarmee kan deze uitspraak omtrent een minimumoppervlak en een
daarbij behorende minimumbreedte het gehele programma vervangen.
Deze uitspraak garandeert hetzelfde; dezelfde functie en dezelfde kwaliteit. De vorm is echter veel algemener.
Door nu het programma vast te stellen op basis van wensen van
betrokkenen, krijgt dit een maatschappelijke betekenis: het programma vertegenwoordigt daarmee een gewenste toestand, een kwa128

liteit. Op basis van het programma kan dan op bovenstaande wijze
een minimale oppervlakte- en breedte-eis voor de .hoofdslaapkamer
worden afgeleid. Deze uitspraak kan dan worden ingebed in een
politieke orde, waardoor navolging ervan kan worden afgedwongen
op straffe van daaraan verbonden sancties. Op deze wijze zouden
normen,zoals die voorkomen in Voorschriften en Wenken, kunnen
ontstaan.
III.S. Normen in hiërarchisch verband.
Uit het bovenstaande blijkt, dat een programma een norm is, maar
het is in het kader van een normensysteem Ben norm van een laag
nivo (specifiek). Tevens blijkt dat het mogelijk is om een specifieke norm, namelijk die waarin een programma is gegeven, w~ar
in soorten, aantallen en relaties tussen elementen is voorgeschreven, tot een algemenere norm te herleiden, die dezelfde garanties biedt, maar waarin niet meer gebruik wordt gemaakt van
een specifiek programma. Vooral bij toetsing van ontwerpen aan
een norm levert het werken met een algemene norm voordelen op.
Immers, er worden in de ·algemene norm slechts eisen gesteld aan
de situatie die moet worden gecontroleerd. Er behoeft dan niet
meer te worden nagegaan of aan alle gedetailleerde eisen zoals
die in het programma voorkomen, is voldaan.
Maar er is nog een verschil: de norm heeft geen betrekking meer
op een ruimtelijk systeem van elementen zoals bedden, werkbladen,
kasten, maar op de situatie waarin die elementen volgens het programma geplaatst moeten worden. De norm die een algemenere vorm
heeft, stelt nu eisen aan de situatie, die een element is van
een hoger nivo. De algemene eigenschappen die door de norm van
dit meer samengestelde, complexere element worden geëist, vormen
een voorwaarde voor de realisatie van de gewenste functie op het
nivo van de concrete elementen. We hebben hier dus al te maken
met drie nivo's, waarbij door middel van herleiding normen kunnen
worden geformuleerd. Het allerlaagste nivo is dat van de concrete elementen. Het gaat daar werkelijk om een reëel bed, litsjumeaux, een twijfelaar, een tweepersoons ledikant. Dit nivo is
tot nog toe buiten beschouwing gelaten. Waar werd gesproken over
een bed als element werd in feite bedoeld een norm te geven voor
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een oppervlakte, die moest garanderen dat de meest voorkomende
soorten van bedden daarop geplaatst zouden kunnen worden. In
feite gaat het om de plaatsingsruimte voor een categorie van
ruimtelijke elementen. Dat laatste werd bedoeld met "een bed"
in de voorbeelden uit het proefschrift van Bax.( 32)
Op basis van gebruiken en wensen uit de maatschappelijke wereld
kan vervolgens worden vastgesteld welke attributen nog meer bij
de functie van "slapen" behoren en in welke ruimtelijke relaties deze wel en niet moeten dan wel mogen voorkomen. Op deze
wijze wordt de te ontwerpen norm als het ware geënt op de maatschappelijke situatie waarin die als middel zal moeten gaan fungeren. In het klassieke geval van overleg tussen een opdrachtgever en een architect kan direct een programma worden opgesteld,
wat in al dan niet herleide vorm als norm fungeert bij het ontwerpen.
In het geval van normen, die ten behoeve van de volkswoningbouw
moeten worden opgesteld, is de opdrachtgever meestal niet de
bewoner, maar een instantie die deze vertegenwoordigt. Gebruiken
en wensen kunnen dan worden achterhaald door middel van onderzoek,
of door toekomstige bewoners op een of andere wijze
(bijv. inspraak) bij het ontwerpen te betrekken.
Hierin wordt een antwoord gevonden op de vraag naar "het waarom"
van deze normen. Het kan niet de bedoeling zijn van de centrale
overheid zich te bemoeien met de plaats van mijn bed in mijn
slaapkamer: het gaat erom in algemenere zin een minimumkwaliteit
te garanderen. Deze normen dienen dan ook zo algemeen mogelijk
van aard te zijn: de opgave van de normsteller bestaat er dan
ook in,de meest algemene norm te vinden die nog juist de beoogde kwaliteit garandeert. Dit is een ontwerpopgave: het vinden
van evenwicht tussen deze factoren. De norm moet zo algemeen
mogelijk zijn, omdat juist daardoor openheid in het systeem
wordt bereikt en keuzevrijheid in de besluitvorming. Het belang
van de eerder besproken herleidende procesrichting t.a.v. normen
wordt daarmee duidelijk.
Uit het (specifieke) programma kan op de hierboven geillustreerde wijze door middel van herleiding een algemene norm voor de
situatie (het vertrek) worden gevonden, waarbij deze norm dan
kan worden beschouwd als een norm met betrekking tot een ele130

ment op een hoger ruimtelijk nivo. De situatie is in dat geval
op dat nivo de woning, waarin vertrekken als elementen moeten
worden geplaatst. Ook de afmetingen van de andere vertrekken
die als elementen in de situatie moeten worden geplaatst, kunnen op soortgelijke wijze worden vastgesteld. Ook op dit nivo
zal weer een programma moeten worden opgesteld, waarin moet worden bepaald hoeveel en welke elementen er in moeten voorkomen en
welke relaties ze dienen te hebben ten opzichte van elkaar en
van de situatie. Hierbij zullen weer andere maatschappelijke
groeperingen worden betrokken. Waar op het nivo van het vertrek
misschien de individuele gezinsleden invloed hadden op de inhoud van het programma, zal hier het gezin als geheel bij de
programmering worden betrokken. In termen van hiërarchische systemen hebben we hier te rnaken met twee systemen, een ruimtelijk
en een maatschappelijk systeem, die beide hiërarchisch zijn opgebouwd. Bij de bepaling van steeds complexer wordende ruimtelijke holons op steeds hogere ruimtelijke nivo's zijn eveneens
in complexiteit toenemende maatschappelijke holons op steeds
• hogere maatschappelijke nivo's betrokken.
De relatie van deze beide systemen komt tot uiting in een hiërarchisch opgebouwd systeem van normen, dat als het ware een tussen- .
of meta-systeem vormt tussen maatschappij en ruimte en waarin
aanpassing van de ruimte aan de maatschappij wordt gegarandeerd.
Het is afhankelijk van maatschappelijk gebruikelijke en/of gewenste vormen van besluitvorming welk maatschappelijk nivo betrokken wordt op de totstandkoming van normen ten behoeve van
die aanpassing. Een vaste koppeling van een bepaald maatschappelijk nivo aan een bepaald ruimtelijk nivo is daarom niet in
het algemeen te geven, maar slechts te bepalen in het licht van
een politieke doelstelling. Wanneer wordt gestreefd naar centralisatie van bevoegdheden, dan zal een hoog maatschappelijk nivo
(bijv. de centrale overheid) zich met zoveel mogelijk ruimtelijke nivo's bezighouden en door middel van normen in zeer gespecificeerde vorm willen vastleggen wat er op een laag ruimtelijk
nivo precies moet gebeuren (bijv. het dwingend voorschrijven
van de kleur van de tegels in het toilet). Wanneer wordt gestreefd naar decentralisatie van bevoegdheden, dan zal de bevoegdheid m.b.t. het stellen van normen t.a.v. de·ruirnte naar
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een zo laag mogelijk maatschappelijk nivo moeten worden verlegd, namelijk naar het laagste nivo waarop die bevoegdheden
direct in een daad kunnen worden vertaald. ( 33)
III.6. Samenvatting.
- De natuurlijke wereld kan worden gedach~ te zijn opgebouwd
als een hiërarchisch systeem.
- Kenmerkend voor een hiërarchisch systeem is een gelaagde opbouw, waarbij in elke laag of nivo elementen kunnen worden
onderscheiden, die op zich weer kunnen worden beschouwd als
een systeem, opgebouwd uit delen.
Naarmate elementen hoger in de hiërarchie voorkomen, zijn
ze complexer, d.w.z. meer samengesteld.
-Elementen van elk nivo vertonen het zgn. "Janus-effect":
ze kunnen zowel worden beschouwd als een geheel, opgebouwd
uit delen als wel als een deel van een groter geheel.
- Elementen die dergelijke eigenschappen vertonen worden met
de term "holon" aangeduid.
Elk holon wordt gekenmerkt door "fixed rules" en "flexible
strategies".
- Op elk nivo van een hiërarchisch systeem wordt het gehele
systeem afgebeeld.
- In de afbeelding staat op het hoogste nivo het gehele systeem
aangegeven als êên holon. Het gehele systeem is een holon,
omdat ondanks de ten behoeve van de beschouwing getrokken
systeemgrens,. het systeem wordt geacht deel uit te maken van
een groter geheel.
Op het lagere nivo komen steeds de samenstellende delen van
het geheel op het daarboven gelègen nivo aan de orde.
- Gaande van hoog naar laag nivo, worden steeds meer elementen
afgebeeld, maar ze worden wel voortdurend minder complex.
- De term "hiërarchie" betekent in deze zin niet een gezagsrelatie, (tenzij een subordinatiesysteem wordt beschreven).
- Ook kunstmatige systemen blijken deze opbouw te vertonen.
- De soorten van elementen die worden onderscheiden, zijn o.m.
afhankelijk van het doel waarvoor de beschrijving wordt gemaakt.
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- De onderscheiden delen en gehelen bestaan niet in absolute
zin: het zijn kunstmatig aangebrachte discontinuïteiten in
het denken over en analyseren van complexe stukken werkelijkheid.
- Holons zijn doelgerichte eenheden; biologische en sociale
holons zijn daarbij nog zelfregulerend.
- De regels die het gedrag van de samenstellende delen van een
holon bepalen zijn van een andere aard als die welke het gedrag van het gehele holon bepalen.
- Eigenschappen van het geheel kunnen niet zonder meer uit de
eigenschappen van de samenstellende delen worden voorspeld.
- In termen van beleid zijn de regels van een holon middelen om
het voor dat holon geldende doel te bereiken; regels garanderen het functioneren van een holon.
- Elk holon heeft zijn eigen speficieke doel.
Uit de doelstellingen van de delen afzonderlijk is niet zonder meer het doel van het geheel af te leiden.
- Ook de ruimtelijke orde kan worden beschouwd als een hiërarchisch opgebouwd systeem.
- Een ruimtelijk element kan als een doelgericht geheel worden
beschouwd, dat opgebouwd is uit eveneens doelgerichte delen.
- Deze delen hebben onderlinge relaties die door regels worden
beheerst.
- In ruimtelijke termen kan een element worden beschouwd als
een situatie, waarin elementen van een lager nivo kunnen worden geplaatst, en wel volgens de regels die op dat nivo gelden.

- Om "flexible strategies" mogelijk te maken, moet een element
dat als situatie wordt beschouwd, zgn. "structurele eigenschappen" bezitten.
- Een element heeft structurele eigenschappen als het:
1) het gemeenschappelijke is van varianten (en dus varianten
kan genereren);
2) normen inhoudt die een functie garanderen;
3) regels inhoudt om conflicten te vermijden en afstemming
mogelijk te maken;
4) een stelsel van betekenissen inhoudt.
- Varianten ontstaan door specificatie van objecten met structurele eigenschappen.
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- Ook normen zijn te beschouwen als objecten met structurele
eigenschappen.
- Elke norm kan worden beschouwd als een element van een hiërarchisch systeem van normen.
- Een norm met betrekking tot de ruimte legt een relatie met
de maatschappij.
- De onderscheiden maatschappelijke partijen die bij een norm
behoren zijn een norm-gever of norm-autoriteit, die de maatschappelijke (politieke) bevoegdheid bezit om een norm van
kracht te doen zijn en een norm-subject of norm-ondergeschikte, waaronder wordt verstaan degene(n) die de norm-inhoud
moet(en) realiseren.
- De norm-inhoud is datgene wat in de norm wordt voorgeschreven
m.b.t. het onderwerp waarop de norm betrekking heeft.
- Een programma, waarin de soort, het aantal elementen en de
relaties tussen elementen onderling en tussen elementen en
de situatie wordt voorgeschreven, is als een norm te beschouwen.
- Een programma is een generalisatie van de eisen die aan reële,
ruimtelijke objecten t.a.v. maat, plaats en functie worden
gesteld, aan de relaties tussen objecten onderling en tussen
de objecten en de concrete situatie waarin ze worden geplaatst.
- Een programma kan worden herleid tot een norm met betrekking
tot een element, behorende tot het naasthogere nivo in relatie tot het nivo waarop het programma betrekking had.
- Deze algemene norm maakt op het naasthogere nivo weer deel
uit van het daarop betrekking hebbende programma.
- De in het programma voorkomende elementen en hun vereiste
relaties vormen een afspiegeling van een specifieke maatschappelijke situatie.
- Normen met betrekking tot ruimtelijke elementen leggen daarmee
een direct verband tussen ruimtelijke en maatschappelijke wereld. Normen zijn als een meta-systeem tussen ruimte en maatschappij te beschouwen.
- Bij het vaststellen van normen voor een bepaald ruimtelijk
nivo zal steeds een maatschappelijke groepering, die op dat
nivo belanghebbend is, kunnen worden betrokken.
- Bij de normstelling t.b.v. steeds complexer wordende ruimte134

lijke holons, zullen ook steeds in complexiteit toenemende
maatschappelijke holons zijn betrokken.
- Een vaste koppeling tussen een specifiek maatschappelijk nivo
en een ruimtelijk nivo is niet in het algemeen te geven, en
zal in specifieke culturele omstandigheden op grond van doelstellingen moeten worden bepaald.
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Hoofdstuk IV. Normen als systeem · de anatomie van normen

IV.O. Inleiding.
In het vorige hoofdstuk lag de nadruk op normen als een deel
van een groter geheel: de norm als element van een groter normensysteem. In dit hoofdstuk wil ik de norm beschouwen als systeem,
opgebouwd uit meerdere delen. Het holon-karakter van normen
wordt daarmee verduidelijkt. Normen zijn niet alleen deel van
een groter geheel, maar tevens te beschrijven als een systeem
op zich, dat op structurele wijze is opgebouwd uit delen, die
op zich weer als een systeem zijn te beschrijven.
Daarbij zal aandacht worden besteed aan de wijze waarop normen
in verschillende contexten voor diverse soorten van gebruik worden geformuleerd.
Op basis van deze twee analyses zal een voorstel worden gedaan
voor een eenduidige formuleringswijze voor normen, met het oog
op toepassing in de sfeer van de ruimtelijke ordening.
IV.l.

Classificatie van normen volgens Von Wright. Hoofdgroepen.

Binnen het uitgebreide betekenissengebied van het begrip "norm"
zijn een aantal soorten van normen te onderscheiden. Genoemd is
reeds het in de Duitse literatuur gemaakte onderscheid tussen
"Tunsollen-" en "Seinsollen-normen". (II.lO)
Deze indeling is echter nogal grof en er zijn dan ook binnen
deze twee groepen fijnere indelingen te maken.
Ik volg hier de indeling, zoals die door Von Wright (1) is gemaakt, waarin tegelijk in structurele zin de relaties tussen de
onderscheiden soorten normen wordt aangegeven.
Op grond van deze relaties ontstaat een onderscheid in hoofdgroepen en nevengroepen: hoofdgroepen zijn op zichzelf staande
groepen van normen met een eigen aard, terwijl het kenmerkende
van nevengroepen is dat ze relaties met een of meer hoofdgroepen vertonen.
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V.l.l. Spelregels.

pelregels zijn volgens Von Wright het prototype van de eerste
oofdgroep van normen. Het spelen van een spel is een menselije activiteit die wordt uitgevoerd volgens bepaalde vaststaande
atronen, die zetten of beurten genoemd worden. De spelregels
epalen deze zetten of beurten en daardoor het spel zelf, maar
ok de activiteit van het spelen.
ezien vanuit het spel bepalen de regels welke de correcte zeten zijn en gezien de activiteit van het spelen welke de aan de
pelers toegestane zetten zijn. Het is duidelijk dat niet-corecte zetten verboden zijn aan de spelers en dat een zet die de
nig juiste is in een bepaalde spelsituatie een verplichte zet
s binnen het kader van het spel.
rammaticale regels (voor morfologie en syntaxis) van een nauurlijke taal zijn een ander voorbeeld van spelregels, dus van
etzelfde hoofdtype normen. De zetten van het spel zijn hier de
egels voor correct taalgebruik.
et spelen van het spel is hier de activiteit van het spreken
n schrijven van een taal. Grammaticale regels zijn echter wel
lexibeler dan spelregels. Ze verkeren volgens Von Wright in
en voortdurend groeiproces.
an iemand die niet spreekt overeenkomstig de grammaticale reels zeggen we dat hij die taal niet correct spreekt of dat hij
elemaal niet d!e taal spreekt. De regels karakteriseren dus
et spel.
athematische en logische rekenregels lijken in sommige opziehen meer op spelregels (bijv. schaak) dan op grammaticaregels
an een taal (spel en rekenen hebben doorgaans ook een veel ar~
.ere geschiedenis dan een taal) • In een zeer belangrijk opzicht
ijken rekenregels echter meer op grammatica-regels dan op spelegels: rekenen, evenals het spreken en schrijven van een taal
s een spel met symbolen. Ze hebben, zoals Von Wright zegt, een
emantische dimensie, die bij het spelen over het algemeen ont'reekt.
V.l.2. Voorschriften
en tweede door Von Wr1ght onderscheiden hoofdtype normen zijn
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voorschriften. De volgende eigenschappen worden daarvan als karakteristiek beschouwd:·
Voorschriften worden gegeven, gesteld, of uitgevaardigd door een
groepering of persoon, die als norm-gever of norm-autoriteit
wordt aangeduid.
Een voorschrift vindt zijn oorsprong in de "wil" van een overheid en is gericht aan norm-ondergeschikte(n) of norm-subject(en)
Meestal wil een norm-gever (om welke reden dan ook) dat een normsubject een bepaald gedrag aanneemt. om zijn wil aan het normsubject bekend te maken, vaardigt de normgever het voorschrift
uit. Om zijn wil effectief te maken, worden aan het voorschrift
sancties verbonden (bedreiging met straf, weigering van subsidie, enz. J
In al deze opzichten verschillen voorschriften van spelregels.
Voorschriften worden meestal gegeven in de vorm van eisen of
toestemmingen (militaire commando's,orders van baas aan knecht,
van ouders aan kinderen, gemeenteverordeningen, ministeriële
voorschriften, enz.).
Een belangrijk type voorschriften zijn wetten. Er kunnen drie
soorten wetten worden onderscheiden: staatswetten, natuurwetten
en logische wetten. Natuurlijk zijn staatswetten en natuurwetten in wezen totaal verschillend, maar toch is de naamsovereenkomst, die uit de klassieke Griekse cultuur stamt, geen toeval.
Het Griekse wereld-ideaalbeeld waarin orde en regelmaat heersen
en wat met de naam "kosmos" werd aangeduid, ligt daaraan ten
grondslag. De verschillende betekenissen van "kosmos" illustreren de verschillende gebieden waarop dit ideaalbeeld van toepassing was. "Kosmos" betekende: orde, datgene wat betaamt, maar
ook: wereld, schepping, wereldorde, en ook: sieraad. De regelmaat van het heelal en de natuur werden in verband gebracht met
het ideaal van orde en regelmaat in het menselijk handelen en
denken.
Ook in het oude Jodendom wordt een verband gelegd tussen staatswetten en natuurwetten: Jahwe als de wetgever voor zowel de mensen als de natuur.
Ondanks hun historische verwantschap maakt
de hedendaagse filosofie een fundamenteel onderscheid tussen
deze twee betekenissen van "wet", en wel om de volgende redenen:
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Natuurwetten zijn beschrijvend: ze beschrijven de regelmatigheden die men in de natuur heeft ontdekt. Ze zijn waar of onwaar.
Als er een discrepantie bestaat tussen deze wetten en de gang
van zaken in de natuur, dan wordt niet de natuur, maar de wet
veranderd: de natuur "gehoorzaamt" aan deze wetten alleen in
metafore zin.
Staatswetten daarentegen, zijn voorschrijvend: ze leggen regels
vast voor gedragingen van mensen en voor hun relaties. Ze hebben
geen waarheidswaarde. Wanneer men niet aan de wet gehoorzaamt,
dan zal de overheid trachten het menselijk gedrag te corrigeren;
slechts in speciale gevallen zal de wet worden aangepast aan
het gedrag. {2)
Het onderscheid beschrijvend - voorschrijvend kan worden gebruikt als criterium om normen te onderscheiden van dingen die
geen normen zijn. Natuurwetten zijn beschrijvend en zijn daarom
geen normen. Het hanteren van dit onderscheid moet echter wel
met de nodige voorzichtigheid gebeuren. In een bepaald verband
kunnen natuurwetten namelijk best als normen worden beschouwd.
Ook is dit onderscheid allêên niet voldoende. Er bestaan zaken,
die we zonder meer normen noemen en waarop het onderscheid beschrijvend/voorschrijvend helemaal niet van toepassing is.
Een voorbeeld hiervan is het derde onderscheiden soort wetten,
de zogenaamde logische wetten. Voorbeeld: "Elke propositie is
waar of onwaar" en "Geen enkele propositie is tegelijk waar en
onwaar". Zou men menen dat deze wetten beschrijvend zijn, dan
is de vraag wat ze beschrijven. De manier waarop mensen denken?
Dat lijkt niet erg bevredigend, want het is niet duidelijk wat
het betekent te denken volgens zo'n wet, bijvoorbeeld dat een
propositie waar is of onwaar.
Voorschrijvend zijn logische wetten ook niet. Het idee dat het
denken van mensen door dit soort wetten wordt voorgeschreven is
moeilijk te verenigen met het "a priori"-karakter van logische
wetten: ze zijn daardoor onafhankelijk van ervaring, inclusief
de ervaring hoe mensen denken, aldus Von Wright.
De karakteriseringen beschrijvend/voorschrijvend zijn hierop
inderdaad moeilijk toepasbaar. Logische wetten bepalen waarheden
m.b.t. logische en mathematische gegevenheden zoals proposities,
relaties, gevolgtrekkingen, getallen, enz. Ze zijn eerder een
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standaard om te toetsen of men correct denkt of niet: ze zijn
niet bepalend, vaststellend ("determining").
IV.l.3. Technische normen.

Een derde hoofdtype normen wordt door Von Wright "technische
normen" genoemd. Ze houden zich voornamelijk bezig met middelen
die moeten worden aangewend om een bepaald doel te bereiken. Gebruiksaanwijzingen zijn een voorbeeld van technische normen.
Daarin wordt voorondersteld dat degene die de daarin gegeven
regels opvolgt, doelt op het resultaat en juist voor het bereiken van dat resultaat zijn de regels vastgelegd.
De standaardformulering voor technische normen luidt: voorwaardelijke volzinnen, waarvan in het eerste deel sprake is van iets
wat gewenst wordt en waarbij in het tweede deel sprake is van
wat daartoe gedaan of niet gedaan moet worden. Voorbeeld: "als
je een kaars wilt laten branden, moet je hem aansteken". Deze
zin is noch beschrijvend, noch voorschrijvend. Vergelijk: "als
de kaars moet branden, dan moet hij aangestoken worden". Deze
zin is zuiver beschrijvend. Hij geeft de noodzakelijke voorwaarde aan, die waar is of niet waar, onafhankelijk van de vraag of
iemand nu wel of niet een kaars wil laten branden en/of zich
dat ten doel stelt. Een gelijkwaardige formulering voor deze
zin zou zijn: "Tenzij de kaars wordt aangestoken, zal hij niet
branden.". Deze zin bevat een statement m.b.t. de eigenschappen
van kaarsen. De waarheid die dit soort van statements bevestigt
is een soort "natuurwet". Een statement dat zegt dat iets een
dwingende of noodzakelijke voorwaarde is voor iets anders, wordt
een anankastisch statement genoemd. De volzin die ervoor wordt
gebruikt, drukt een anankastische propositie uit.
Technische normen zijn niet identiek met anankastische proposities, maar er is wel een logisch verband. Door de richtlijn
te geven: "als je de kaars wilt laten branden, moet je hem aansteken", wordt logisch verondersteld, dat indien de kaars niet
wordt aangestoken, hij niet zal branden.
Technische normen moeten evenmin worden verward met hypothetische
of voorwaardelijke normen. Dit
normen die iets zeggen over
wat wel/niet gedaan moet worden ingeval aan een externe, logisch
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losstaande voorwaarde is voldaan, bijvoorbeeld een toevallige
gebeurtenis, een eventualiteit. Ze worden ook geformuleerd door
middel van voorwaardelijke volzinnen. Bijvoorbeeld: "Als de
hond blaft, loop dan niet hard weg". Deze hypothetische norm
vooronderstelt geen anankastische relatie tussen het eerste en
het tweede deel van de zin. De zin zou kunnen worden gebruikt
om een bepaald gedrag in een bepaalde situatie voor te schrijven. De norm die door de zin wordt uitgedrukt, is een voorschrift. Als er een logisch verband bestaat tussen de twee
delen van de zin (z0als hier} dan is dat toevallig, niet noodzakelijk. In dit voorbeeld wordt de achtergrond van de hypothetische norm gevormd door een technische norm ("Als de hond blaft
en je loopt dan hard weg, dan zal de hond je bijten. Wil je
voorkomen dat de hond je bijt, loop dan niet hard weg").
Iemand overlegt bij zichzelf: "Ik wil de kaars laten branden,
Tenzij hij. aangestoken wordt, zal hij niet branden. Daarom moet
ik de kaars aansteken.". Dit is een voorbeeld van een praktische
gevolgtrekking. De man geeft zichzelf een voorschrift voor zijn
eigen gedrag, dat wordt afgeleid van een technische norm. Zulke
"autonome" voorschriften zijn echter totaal verschillend van
de heteronome voorschriften van een norm-autoriteit, gegeven aan
een norm-subject. Het is volgens Von Wright erg twijfelachtig
of de eerste wel voorschriften genoemd kunnen worden.
IV.2. Nevengroepen.
Hiermee zijn de hoofdgroepen die Von Wright onderscheidt, besproken. We komen nu aan de bespreking van soorten normen, die
in nevengroepen worden ondergebracht. Ze vertonen een of meer
relaties met een of meer hoofdgroepen.
Een groep normen die in sommige opzichten op voorschriften
lijkt zijn zeden en gebruiken (usanties, conventies, gewoonten}.
Een gewoonte is op de eerste plaats een regelmatigheid in het
gedrag: een neiging of tendens om gelijksoortige dingen bij gelijksoortige gelegenheden of terugkerende omstandigheden op
een gelijksoortige manier te doen. Gewoonten zijn verworven,
niet aangeboren. Het zijn die normen, die verantwoordelijk zijn
voor routinevorming in het gedrag.
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Zeden en gebruiken kunnen worden beschouwd als sociale gewoonten. Het zijn vaste gedragspatronen voor de leden van een gemeenschap. Ze zijn verworven in de loop van de geschiedenis, en
eerder opgelegd aan de leden dan door hen individueel verworven.
Zeden en gebruiken hebben te maken met de manier waarop mensen
zich kleden, elkaar groeten, eten, trouwen, hun doden begraven,
enz. De vanzelfsprekendheid van deze gedragspatronen doet
zeden wel lijken op natuurwetten, maar het verschil daartussen
wordt gekarakteriseerd door het feit dat zeden een normatief
of voorschrijvend aspect vertonen wat bij de laatste geheel ontbreekt. Zeden zijn normen die het gedrag beïnvloeden: ze oefenen een normatieve druk uit op de leden van een gemeenschap,
die zich manifesteert in de strafmaatregelen die een gemeenschap neemt tegen leden die zich niet aan de zeden conformeren.
In dit opzicht lijken zeden sterk op voorschriften. Het grote
verschil tussen zeden en voorschriften bestaat echter hierin,
dat zeden niet door een autoriteit worden gegeven. De enige
normgever is de gemeenschap zelf. We zouden ze daarom anonieme
normen kunnen noemen, wat overigens geen aanleiding mag zijn tot
mystificatie van de gemeenschap als normgever. Zeden hoeven ook
niet te worden uitgevaardigd met behulp van symbolen of tekens,
niet ergens met zoveel woorden te worden neergeschreven. Op
grond daarvan zouden ze impliciete voorschriften genoemd kunnen
worden.
In sommige opzichten lijken zeden meer op spelregels dan op
voorschriften. Zeden bepalen of definiëren als het ware de manier van leven die karakteristiek is voor een bepaalde gemeenschap. Een lid dat niet leeft in overeenstemming met de zeden,
wordt wel gestraft, maar zelden op een wijze die vergelijkbaar
is met die waarop iemand wordt gestraft die een voorschrift
heeft overtreden (bijv. wetten). Zijn positie is meer van een
kind dat terzijde staat en niet mee wil doen met een spelletje
van zijn vriendjes.
wordt een vreemdeling in de gemeenschap,
maar daardoor nog geen crimineel (eerder een "outcast" dan een
"outlaw").
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IV.2.1. Morele normen.
Een tweede nevengroep is die van de morele normen of principes.
Een voorbeeld hiervan is het principe dat beloften moeten worden gehouden, en afspraken nagekomen. De verplichting die daarvan uitgaat is inherent aan of een logische eigenschap van het
doen van beloften of het maken van afspraken. Men zou kunnen
zeggen: per definitie moeten beloften worden gehouden en afspraken worden nagekomen. Maar dit is slechts een van de vele aspecten van de verplichting in kwestie.
Het is evenmin erg bevredigend om de verplichting om beloften
na te komen in termen van normatieve druk te verklaren, zoals
dat bij zeden het geval was. (Hoewel de term "moraal" afkomstig
is van het Latijnse "mos" wat zede, of gebruik betekent.)
Zijn morele normen voorschriften? Gesteld dat dat waar is, dan
zou ook gezegd moeten kunnen worden wiens voorschriften aan wie
ze dan zijn. Er zijn vormen waarin dat mogelijk lijkt. Een contract is bijvoorbeeld een soort belofte: de wettelijke verplichting om een gedane belofte na te komen. Dit kan zonder meer
iemands voorschrift aan iemand anders genoemd worden: het zijn
de wettelijke normen die deze verplichting bevestigen. Maar de
morele norm dat beloften gehouden moeten worden kan niet worden
gezien als de som van de wettelijke voorschriften die hem ondersteunen. Staatswetten hebben dikwijls een morele inhoud of slaan
op morele zaken. Hetzelfde geldt voor orders van ouders aan
kinderen. In het morele leven van mensen spelen voorschriften
dus een grote rol. Dat is niet zonder meer toeval: het is een
eigenschap van de moraal. Maar dit verband tussen morele normen
en voorschriften reduceert de eerste niet tot een soort van de
laatste.
In de opvatting dat morele normen de wetten van God zijn worden
morele normen wel als voorschriften beschouwd, ook al zijn het
dan een bijzonder soort voorschriften: de normgever daarvan is
van een bovennatuurlijke aard.
Het alternatief voor deze opvatting wordt gevonden in de teleologie. Hierin zijn morele normen een soort van technische normen, die betrekking hebben op middelen om een bepaald doel te
bereiken.
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Met het oog op de problemen die door beide benaderingen, zowel
de Goddelijke-wet-conceptie als de teleologische conceptie,
rijzen, is wel gesteld dat morele normen conceptueel autonoom
zijn, "sui generis", een groep normen dus, die op zichzelf
staat.
Een bevredigende oplossing voor dit probleem wordt niet door
Von Wright gegeven. Er zijn echter wel verbanden te leggen met
andere soorten normen. Los van de vraag welke opvatting men aanhangt als zijnde de ware oorsprong van morele normen, is het
niet te ontkennen dat ze belangrijke relaties vertonen tot zowel voorschriften als technische normen. Het voorschrijvende
aspect ervan is meestal gerelateerd aan zeden en gebruiken, het
technische aspect aan 'doelvoorstellingen (idealen) van een "goed
mens" en "goed le'llen".
IV.2.2. Ideaalregels.
De tot nu toe besproken normcategorieën behoren alle tot de
groep van de Tunsollen-normen~ ze hebben betrekking op gedrag,
verrichtingen, handelingen van mensen.
In de groep van de Seinsollen-normen onderscheidt Van Wright
ê~n categorie, namelijk die van de zgn. ideaalregels. Ze hebben
betrekking op het zijn van mensen, maar ook van dingen. Bijvoorbeeld: men moet gul, eerlijk, rechtvaardig, barmhartig en
vastberaden zijn.
Een soldaat wordt geacht dapper, hard en gedisciplineerd te
zijn. Sommige dingen moeten bepaalde eigenschappen nebben, waardoor ze met het oog op een bepaald doel, goed zijn. Met dat
goed-zijn zijn ideaalregels nauw verbonden. De eigenschappen
bijvoorbeeld, waarvan we zeggen dat een vakman ze moet hebben,
gelden niet voor elke vakman, alleen voor een goede vakman.
Iemand die de meeste eigenschappen van een goede X bezit, wordt
een ideale X genoemd. Hetzelfde geldt voor dingen.
Ideaalregels die betrekking hebben op mensen in het algemeen,
zijn morele normen, ter onderscheiding van ideaalregels die
betrekking hebben op mensen van een bepaalde klasse of professie.
Morele principes zijn normen voor morele actie. Ze worden onder144

scheiden van morele idealen, die patronen geven voor een goed
mens. Er bestaat een sterke relatie tussen ideaalregels en normen m.b.t. actie. Iemand die dappere daden stelt is per definitie dapper, enz. Er bestaat ook verwantschap tussen ideaalregels
en technische normen: het streven naar een ideaal is vergelijkbaar met het willen bereiken van een doel. Het verschil is echter dat bij technische normen het middel oorzakelijk is verbonden met het doel (het middel moet het doel ver-oorzaken) en dat
deze relatie bij ideaalregels conceptueel (logisch) is. Ideaalregels bepalen een concept (bijvoorbeeld dat van een goede onderwijzer) : "om een goed onderwijzer te zijn, moet iemand die
en die eigenschappen bezitten." (Vgl. de technische norm: "om
een boek van de bovenste plank te pakken, moet je een trapje
gebruiken".). Waar ze een concept bepalen, lijken ideaalregels
op spelregels. om die reden worden ze regels genoemd.
Als nevengroep krijgen ideaalregels een plaats tussen technische
normen en regels die een patroon of standaard bepalen.
In schemavorm kan nu een overzicht worden gegeven van de hierboven onderscheiden normcategorieën en hun onderlinge relaties.
Hoofd- en nevengroepen worden daarbij onderscheiden en tevens
wordt aangegeven welke soorten normen tot de Tunsollen- dan wel
tot de Seinsollen-groep behoren.
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IV.3. Analyse van normen.
Op een bord aan de ingang van een park in Eindhoven staat de
volgende tekst:
RECREATIEPARK "KARPENDONK"
Dit park is voor Uw verpozing aangelegd
Alle grasvelden mogen als ligweide
worden gebruikt~ op de grote speelweide
mag vrij worden gespeeld.
De bosschages zijn niet toegankelijk.
Rijwielen mogen niet buiten de paden
worden geplaatst.
Honden aan de lijn te houden.
Vissen is alleen toegestaan met
speciale vergunning.
Beschermt Uw park tegen beschadiging
en verontreiniging!
Het gemeentebestuur van Eindhoven.

- 1-

- 2- 3- 4- 5-

- 6-

- 7- 8- 9-10-11-12-

-13-14-

Het bord bevat een aantal normen. Het bord is daar geplaatst
om de normen die erop vermeld staan, bekend te maken (uitvaardiging, afkondiging).
De aankondiging geeft aan voor welke plaats, gebied of situatie
de vermelde normen gelden. (regel 1)
De laatste regel geeft de autoriteit aan, van wie de norm afkomstig is. In regel 2 staat aangegeven voor wie de normen gelden ("voor u, de verpozers"). Deze regel lijkt op het eerste
gezicht door zijn vorm een mededeling zonder normatief karakter.
In feite echter is het een voorschrift voor het gebruik van het
park: om te "verpozen", niet voor andere activiteiten.
De regels 3, 4 en 5 bevatten twee juist geformuleerde permissieve normen: "Alle grasvelden MOGEN als ligweide worden gebruikt" en "Op de grote speelweide MAG vrij worden gespeeld".
Deze twee zinnen drukken een toestemming uit om iets bepaalds
te doen. {Grasvelden als ligweide gebruiken, vrij spelen op de
speelweide.)
Toch doen deze toestemmingen nog iets meer: ze verbieden het
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gebruik van grasvelden en ligweiden voor alle andere doeleinden
te gebruiken.
Regel 6 is een voorbeeld van slecht taalgebruik. Wat er stàät,
is een vaststelling, nl. dat het onmogelijk i.s de bossages
in te lopen. Wat wordt bedoeld is: het is verboden de bossages in te lopen. Het karakter van dit voorschrift is dus een
verplichting.
Verplichtingen kunnen worden verdeeld in geboden (eisen, orders, bevelen) en verboden. We hebben hier dus te maken met
een verplichtende norm en wel een verbod.
Regel 7 en 8 bevatten weliswaar het woord "mogen" wat op een
toestemming lijkt te duiden, maar in het Nederlandse taalgebruik
is de ontkenning van een toestemming, dus "niet mogen" identiek
met een verbod. De norm betekent dus: "Het is verboden fietsen
buiten de paden te plaatsen".
Regel 9 is een afkorting van een verplichtende norm: "Men is
verplicht honden aan de lijn te houden". Voor een verplichtende norm wordt ook vaak de gebiedende wijs gebruikt: "Houdt Uw
hond aan de lijn".
Regel 10 en 11 bevat een hypothetische norm: een toestemming
met daaraan verbonden een voorwaarde voor de toepassing ervan.
De toestemming luidt: "Vissen is toegestaan" en de toepassingsvoorwaarde voor deze norm: "Als men in het bezit is van een speciale vergunning".
In feite is dit een vreemdsoortige constructie: de visvergunning op zich is namelijk al de toestemming van dezelfde autoriteit (nl. het Gemeentebestuur van Eindhoven) om te vissen. De
bedoeling van deze norm is dus kennelijk om de houders van een
visvergunning erop te wijzen dat hier op deze pl~ats hun vergunning van toepassing is.
Voor diegenen die niet voldoen aan de in het tweede deel van de
zin gestelde voorwaarde, geldt de toestemming niet. Een equivalente normformulering zou zijn: "Het is iedereen verboden hier
te vissen met uitzondering van de houders van een speciale vergunning" of" •.• tenzij men in het .bezit is van een speciale vergunning".
Regel 12 en 13. Hoewel hier een gebiedende wijs wordt gebruikt,
is hier geen sprake van een gebod of verbod: de zin drukt een
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verzoek uit.
Verzoeken, waarschuwingen, gebeden, adviezen, enz. bevatten
dikwijls werkwoorden in de gebiedende wijs, maar zijn daarom
nog geen verplichtingen. Bijvoorbeeld: "Geef me de hamer even
aan" of "Vertrouw hem maar niet" of "Geef ons heden ons dagelijks brood". Deze zinnen drukken geen normen uit; het zijn
echter wel norm-verwante categorieën: ze lijken op normen. Ik
kom hierop later nog terug.
IV.4. Norm-componenten.
In de voorafgaande paragraaf zijn een aantal normen geanalyseerd.
Het soort normen dat daarin voorkwam, was het voorschrift.
Deze normen zouden misschien afspraken genoemd kunnen worden,
maar het bezwaar daartegen is, dat de norm-subjecten - de
parkbezoekers - niet hebben deelgenomen aan het rnaken van die
afspraak. Voor een lid van het gemeentebestuur, dat het park
bezoekt,
n het dus wel degelijk afspraken. In feite geldt
dit natuurlijk ook wel voor de gewone parkbezoeker, doordat
middels het politieke systeem in Nederland wetten gemaakt worden overeenkomstig de wil van het volk en waarin gemeenteraden
door de burgers worden gekozen, maar dat lijkt me een nogal geforceerde constructie: de gewone parkbezoeker ervaart deze regels als voorschriften van een autoriteit en hijzelf is het
norm-subject.
Voorschriften bevatten steeds gelijksoortige "ingrediënten" of
componenten. De volgende componenten kunnen worden onderscheiden: ( 3)
1) het karakter van de norm1
2} de norm-inhoud1
3) de toepassingsvoorwaarde1
4) de autoriteit of norm-gever;
5) de ondergeschikte of het norrn-subject1
6) de gelegenheid.
Een volledige formulering van een voorschrift moet steeds al
deze componenten bevatten.
We zullen nu achtereenvolgens al deze componenten bespreken.

148

IV.4.1. Het normkarakter.
Met betrekking tot het norm-karakter kwamen in het geanalyseerde voorschrift twee soorten normen voor:
a) verplichtende normen en
b) toestemmende of permissieve normen.
Normen van de eerste soort worden aangeduid als normen met een
a-karakter (van het Engelse "abligation"). Deze zijn te onderscheiden in a-normen die zeggen dat er iets moet gebeuren (of
zijn): geboden, eisen, bevelen, orders, commando's, en a-normen
die zeggen dat iets niet mag gebeuren (of zijn) : verboden.
De tweede soort noemen we normen met een P-karakter (van het
Engelse "Permission"). P-normen zeggen dat iets mag of niet
moet. (NB. In het Nederlands drukt de ontkennende vorm van
"moeten" een toestemming uit en niet de negatie van een verbod!
Als iets niet moet dan mag het wel en als iets niet mag dan is
het verboden. )
Ook zijn we in het voorbeeld norm-verwante categorieën tegengekomen. Dit zijn echter geen normen en hebben dan ook geen aof P-karakter.
IV.4.2. De norminhoud.
Met de inhoud van een norm wordt globaal datgene bedoeld wat
moet, mag, of niet mag gedaan worden of zijn. De inhoud van een
voorschrift is dus het toegestane ·of het bevalene (toestand of
handeling). Voorbeeld: "Verboden te roken": verbod van een handeling. "Roken toegestaan": permissie van een handeling. "Bedden
mogen niet onder een raam staan": verboden toestand.
"Verboden te roken" is een eenvoudig verbod, maar betekent toch
een aantal dingen tegelijk, afhankelijk van de omstandigheden.
Als er niet gerookt wordt betekent deze norm, dat het verboden
is een sigaret op te steken en als er wel gerookt wordt betekent
deze norm dat het verboden is daarmee door te gaan en dus gebiedt of beveelt de verbodsnorm om de sigaret te doven.
Zo ook met de norm: "Bedden mogen niet onder een raam staan".
Als een bed niet onder een raam staat, verbiedt de norm het
bed daar neer te zetten en als een bed wel onder het raam staat,
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beveelt deze norm het bed ergens anders te plaatsen. Afhankelijk
van de context kan dus de norm in tenminste twee varianten worden u,itgewerkt.
Behalve normen die bevelen of verbieden of toestemmen om iets
te doen of te doen zijn, zijn er ook normen die slaan op een
onthouding: "De deur mag opengelaten worden" is een P-norm die
een onthouding toestaat, nl. het achterwege laten van een handeling die resulteert in de toestand waarin de deur gesloten is.
Normen waarvan de inhoud slaat op een handeling, worden positief
genoemd; normen waarvan de inhoud slaat op een onthouding worden negatief genoemd.
"De deur mag opengelaten worden" is een negatieve P-norm.
"Men is verplicht ramen en deuren te sluiten" is een positieve
0-norm.
"Het raam mag open, maar de deur moet dicht" is een gemengd
voorschrift, dat zowel een positief als een negatief deel bevat.
IV.4.3. De toepassingsvoorwaarde.
De toepassingsvoorwaarde is de voorwaarde waaraan moet zijn voldaan, om de norm van kracht te doen zijn, of het gaat om omstandigheden, die aanwezig moeten zijn om de norminhoud te kunnen
realiseren. Het is evenwel mogelijk daaraan nog extra voorwaarden toe te voegen. Hierop slaat de verdeling in categorische of
onvoorwaardelijke en hypothetische of voorwaardelijke normen.
Een norm is categorisch wanneer de toepassingsvoorwaarde de enige voorwàarde is waaraan moet zijn voldaan om de inhoud van de
norm te kunnen realiseren en er geen andere voorwaarden zijn gesteld.
Een hypothetische norm kent daarnaast nog wel een extra voorwaarde. Voorbeeld: onvoorwaardelijke norm: "Het raam moet gesloten worden". De toepassingsvoorwaarde ligt hierin als vanzelf opgesloten en luidt: "Als het raam openstaat". Dat is de
enig noodzakelijke voorwaarde waaraan moet zijn voldaan, wil de
norm van toepassing zijn. Door de inhoud van de onvoorwaardelijke norm wordt de toepassingsvoorwaarde dus al duidelijk.
Anders is het bij voorwaardelijke of hypothetische normen.
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Voorbeeld: "Als het gaat regenen, moet het raam gesloten worden".
Deze voorwaardelijke norm kent twee toepassingsvoorwaarden.
De eerste is weer de categorische ("als het raam openstaat").
De tweede toepassingsvoorwaarde is de hypothetische: "als het
gaat regenen".
Pas als aan beide voorwaarden is voldaan, is de norm van toepassing.
IV.4.4. De normautoriteit.
D~t

begrip is vooral van toepassing op normen die voorschriften

zijn. Bij spelregels, technische normen, zeden_en gebruiken,
morele principes en ideaalregels is het begrip "autoriteit"
minder of helemaal niet van toepassing.
Onder de normautoriteit of normgever wordt verstaan degene(n)
die een voorschrift geeft (geven) of uitvaardigt (uitvaardigen) .
De autoriteit gebiedt, verbiedt of staat toe dat bepaalde ondergeschikten (normsubjecten) bepaalde dingen doen of zich daarvan
onthouden bij bepaalde omstandigheden of onder bepaalde voorwaarden.
Voorschriften die voortkomen uit een empirische autoriteit worden wel positieve voorschriften genoemd.

(Niet te verwarren met

het gebruik van "positief" in IV.4.2., wat te maken had met doen
of laten.)
Voorschriften van een bovenempirische autoriteit, worden wel
theonome voorschriften genoemd.

(Bijv. morele principes in de

Goddelijke-wet-conceptie.)
Ook kunnen persoonlijke en onpersoonlijke autoriteiten worden
onderscheiden. Onpersoonlijke autoriteiten zijn bijv. rechtspersonen, als een N.V., een overheid, enz.
Een persoonlijke autoriteit kan een menselijk individu of een
groep mensen zijn: een collectief, een groep (bij bijv. afspraken) .

Wanneer een volwassen menselijk individu een bevel of

toestemming geeft aan andere volwassenen, dan gebeurt dit doorgaans in de rol van vertegenwoordiger van een of andere officiële instelling (bijv. als legerofficier of als politieman) of
hij spreekt uit naam-van een groep.
Ook is op het begrip "autoriteit" het onderscheid tussen autonome
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en heteronome normen van toepassing (IV.l,3,)
IV.4.5. Het normsubject.
Onder het norm-subject of de norm-ondergeschikte wordt verstaan degene(n) aan wie .de norm gericht is.
Een norm kan particulier of algemeen zijn met betrekking tot
zijn subject.
Een norm is, particulier m.b.t. zijn subject, als die is gericht
aan één specifiek menselijk individu, bijv. het voorschrift aan
de Heer x. om voor de rechtbank te verschijnen.
Een norm is algemeen m.b.t. zijn subject als die zonder uitzondering geldt voor alle mensen, of voor allen die aan een bepaalde beschrijving beantwoorden.
Staatswetten zijn een voorbeeld van algemene voorschriften, gericht aan mensen die aan een bepaalde beschrijving voldoen,
bijv. alle inwoners van Nederland, of alle automobilisten van
Nederland.
Voorbeeld: "Aan personen beneden 16 jaar mogen geen alcoholhoudende dranken worden verkocht".
"Gij zult niet doden" is een voorbeeld van een norm die voor
alle mensen zonder uitzondering geldt (moreel principe).
Bij normen die ideaalregels zijn kan het normsubject ook een
"ding" zijn: een woning, een stuk gereedschap, een auto-onderdeel) •
IV.4.6. De gelegenheid.
Hieronder wordt verstaan: een plaatsbepaling in ruimte en/of
tijd, die van belang is voor de geldigheid van de norm. "Nu",
"over een week", "binnen een week", "in de ontwerpfase",
"vóór a.s. Vrijdag of nà a.s. Maandag", "eens in de twee jaar",
"ooit", "soms" zijn plaatsbepalingen m.b.t. de tijd waarop of
waarbinnen een norm van kracht is.
"Binnen Nederland", "binnen de bebouwde kom", "in de woonkamer",
zijn plaatsbepalingen m.b.t. de ruimte waarbinnen of waarbuiten
een norm van kracht is.
Een norm die bedoeld is voor één bepaalde gelegenheid (het pro152

tocol voor de koninklijke gasten bij het 25-jarig bestaan van
de afdeling Bouwkunde) of voor een eindig aantal gelegenheden
(elke dinsdag van deze maand) wordt particulier genoemd m.b.t.
de gelegenheid.
Een voorschrift dat is bedoeld voor een ongelimiteerd aantal gelegenheden, is algemeen m.b.t. de gelegenheid.
Binnen een gelimiteerde tijdsspanne kan zich echter een ongelimiteerd aantal gelegenheden voordoen om een bepaalde norminhoud te realiseren. Er wordt dan toch gesproken van een particuliere norm. Een voorschrift om bijv. elk jaar één keer iets
te doen (bijv. het invullen van het belastingformulier) is
m.b.t. de gelegenheid algemeen.
In de vorige paragraaf werden normen ook algemeen of particulier genoemd, maar dan met betrekking tot het subject. In deze
paragraaf slaat dat onderscheid op de gelegenheid.
T.a.v. beide componenten worden normen particulier genoemd als
ze particulier zijn m.b.t. èn subject èn gelegenheid. Normen
worden algemeen genoemd als ze algemeen zijn m.b.t. öf subject
öf gelegenheid of beide. De laatste soort normen worden ook wel
als "eminent algemeen" aangeduid.
IV.S

Normcomponenten en de opbouw van normen.

In IV.4 is gesteld dat normen die voorschriften zijn, steeds
zes componenten bevatten. In de loop van dit hoofdstuk is iedere component uitvoerig besproken. Ook andere soorten normen bevatten steeds een aantal van deze componenten, hoewel meestal
minder dan de zes van de voorschriften. Drie van de componenten
zijn echter wel steeds aanwezig. Ze worden daarom.tesamen ook
wel de norm-kern genoemd. Het gaat hier om:
- het norm-karakter;
- de norm-inhoud;
- de toepassingvoorwaarde.
Ontbreken één of meer van deze componenten uit de norm-kern,
dan geeft de formulering geen norm weer.(4)
Ik zal dit nagaan voor elk van de drie kern-componenten:
- Ontbreekt het norm-karakter (0 of P) ,dan blijft in het gunstigste geval een beschrijving of een vaststelling van een al dan
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niet waar feit over. Wordt bijv. in de positieve 0-norm:
"Al het verkeer in Nederland moet rechts houden" het normkarakter achterwege gelaten, dan blijft een vaststelling over,
dat het verkeer in Nederland rechts houdt.
- Ontbreekt de inhoud, dan blijft er uiteraard niets zinvols
over.
- De toepassingsvoorwaarde kan niet ontbreken bij categorische
normen. Deze is vervat in de inhoud van de norm en kan daarom
niet worden weggelaten zonder de inhoud te doen verdwijnen.
Ontbreekt bij een hypothetische norm de hypothetische voorwaarde, dan blijft een categorische norm over. De hypothetische toepassingsvoorwaarde is daarom de zwak~te van de kerncomponenten {er blijft immers bij weglating een norm over),
maar uiteraard is een categorische norm iets heel anders dan
een hypothetische, zodat om die reden toch de hypothetische
toepassingsvoorwaarde tot de norm-kern wordt gerekend.
De overige drie komen afhankelijk van het soort norm voor.
Het gaat dan om:
- de autoriteit
- het norm-subject
- de gelegenheid.
Nu zal achtereenvolgens worden nagegaan welke componenten in
welke soort normen voorkomen. Het gaat daarbij om norm-soorten
in hun "zuivere" vorm, dus niet om wat dikwijls het geval is:
een willekeurig norm-type wat is omgevormd tot voorschrift.
- de autoriteit: bij voorschriften altijd heel duidelijk aanwezig. Bij (spel-)regels is er doorgaans geen sprake van een
autoriteit. Zijn de (spel-)regels een onderlinge afspraak, dan
zou men de groep waarbinnen de afspraak geldt als autoriteit
kunnen aangeven. Bij morele normen (principes) bestaat verschil van mening over het begrip normgever. Alleen volgens de
Goddelijke-wet-conceptie zijn morele normen voorschriften,
die een duidelijke normgever kennen. Bij zeden en gebruiken
is de gemeenschap uiteindelijk de normgever, maar een duidelijke autoriteit is dit niet. Bij ideaalregels en richtlijnen
tenslotte ontbreekt ook meestal een duidelijk omlijnde autoriteit.
het subject. Dit is, zoals reeds gezegd, de norm-ondergeschik154

te, die de norm-inhoud moet realiseren.
Bij voorschriften is dat weer heel duidelijk: het subject
wordt met name genoemd. Bij morele normen is het subject
meestal iedereen (alle mensen), bij zeden en gebruiken alle
leden van een bepaalde gemeenschap, bij richtlijnen en regels
is er geen sprake van een duidelijk subject en bij ideaalregels is het subject dat- of diegene waarvan sprake is in de
normformulering.
- de gelegenheid, de plaatsbepaling in ruimte en/of tijd is
doorgaans nauwkeurig beschreven bij voorschriften, zeden/
gebruiken en regels, is meestal universeel voor morele normen
(ze spreken graag van altijd en overal) en ontbreekt bij
ideaalregels en technische normen meestal.
In schemavorm ziet de componentenopbouw van de diverse soorten
normen er als volgt uit:
karakter

inhoud

toep.
voorw.

a ut.

subject

gelegenh.

regels

+

+

+

-

-

+

zeden

+

+

+

-

+

+

voorschriften

+

+

+

+

+

+

morele normen

+

+

+

?

univ.

univ.

richtlijnen

+

+

+

-

-

-

ideaalregels

+

+

+

-

+

-

univ. = universeel
Uiteraard bestaan er uitzonderingen op de hier aangegeven samenstelling.
Opvallend is het opk.limmend aantal componenten in de reeks
regels-zeden-voorschriften. Waarschijnlijk hangt dit samen met
het maatschappelijk gebruik van dit soort normen. In kleine gemeenschappen (gezin , team, kleine groep) nemen regels doorgaans
de voornaamste plaats in. Ze worden meestal onderling afgesproken om gedrag t.o.v. elkaar te "regelen". Naarmate gemeenschappen groter worden en een langere geschiedenis hebben, verschuift
dit accent in de richting van zeden en gebruiken, (stamverband,
dorpsgemeenschap). Naarmate de omvang en de institutionalise155

ringagraad van een samenleving toenemen, nemen voorschriften met
de daaraan verbonden sancties een steeds belangrijker plaats in
als regelinstrument. In onze huidige samenleving is deze accentuering van voorschriften duidelijk: de "spel"-regels van het verkeer zijn voorschriften geworden: morele principes vormen de basis voor veel staatswetten die voorschriften zijn, zeden en gebruiken worden vastgelegd in plaatselijke verordeningen.Technische normen gelden als voorschriften in elk bedrijf.Voorschriften
in de vorm van normbladen zijn vaak van oorsprong ideaalregels.
IV.6. Het formuleren van normen.
Een normformulering is het teken of symbool dat wordt gebruikt
om de norm een zodanige vorm te geven, dat deze daardoor kenbaar
en overdraagbaar wordt. Zonder deze koppeling aan een of ander
kenbaar "omhulsel" kan zelfs niet van het "bestaan" van een norm
worden gesproken, juist omdat deze dan niet gekend kan worden.De
normformulering moet de inhoud op ondubbelzinnige, dus eenduidige
wijze overdragen aan de norm-subjecten. Is niet aan het criterium
van eenduidigheid voldaan, dan kunnen verschillende interpretaties aan de formulering worden gegeven: men kan dan achter êén
formulering meerdere, verschillende normen "vermoeden". Dit dient
uiteraard te worden vermeden.
De wijze waarop de norm wordt geformuleerd, moet behalve eenduidig ook (uiteraard) begrijpelijk zijn voor de betreffende categorie van norm-subjecten. De eisen die dit stelt aan de formuleringswijze, kunnen daarmee per categorie gebruikers verschillen.
Ook de specifieke eigenschappen van de gebruiksomstandigheden
spelen hierbij een rol. Immers, de norm moet voor d!e categorie
van gebruikers in d!e situatie toepasbaar zijn. Afhankelijk
daarvan kan, met inachtneming van de eis met betrekking tot eenduidigheid de norm worden geformuleerd met behulp van een voor
die gebruikers, in die omstandigheden geschikt communicatiesystE9em, bijv. een natuurlijke of een kunstmatige taal, een tekensysteem, e.d.
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IV.7. Normformuleringen met behulp van norm-componenten.
De normanalyse in dit hoofdstuk liet zien dat elke norm uit
maximaal zes componenten bestaat. Met behulp van deze componenten moet het dus ook mogelijk zijn om alle soorten normen
te formuleren. De normformuleringen moeten daarbij tevens voldoen aan de eisen die daaromtrent zijn aangegeven in de vorige
paragraaf.
Het gaat hier dus om een normformulering met structurele eigenschappen. (Hoofdstuk III)
Om met behulp van componenten normen te formuleren, is het handig de componenten in verkorte vorm te kunnen schrijven.
Ik zal dat als volgt doen:
1. het normkarakter;
te onderscheiden:
(0+) normen: eis, gebod, bevel
karakter: K(O+)
(0-) normen: verbod
karakter: K(O-)
{P)
normen.: toestemming
karakter: K (P)
2. de inhoud;

te onderscheiden:
handelingen (Tunsollen-norm)
toestanden {Seinsollen-norm)

T-inhoud: I{T( ••••. )}
S-inhoud: I{S{ ••••• )}

3. de toepassingsvoorwaarden;
te onderscheiden:
categorische normen
toepassingsvoorwaarde: V{C)
hypothetische normen
toepassingsvoorwaarde: V(H)
Hypothetische normen bevatten naast de hypothetische ook de
categorische voorwaarde. Daarbij wordt de totale voorwaarde
aangegeven als: V{C+H). De hypothetische toepassingsvoorwaarde { ••• als ••• dan ••• ) wordt in de norminhoud vermeld,
omdat het kan voorkomen dat de norm onder verschillende
voorwaarden een andere inhoud heeft. {zie voorbeeld f op
pag. 160)
De formuleringswijze wordt als volgt:
(norminhoud)/(hypothetische voorwaarde)
I .. is te lezen als: ••• op voorwaarde dat ...
4. de autoriteit wordt aangegeven met
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A(. . . . . )

s ( ..... )

5. het subject wordt aangeduid door

6. de gelegenheid;
te onderscheiden:
plaatsbepaling in ruimte

R ( •••• • )

plaatsbepaling in tijd

T ( ••••• )

zodat de totale gelegenheid wordt aangegeven als:
G{R( ••••• ) ,T( ••••• ) }.
Verder zal de gehele norm worden aangegeven als:

NI •..••..•• I .
Tussen deze

strepen worden dan de componenten ingevuld.

Ter verduidelijking volgen nu enkele voorbeelden.
a) Voorbeeld: Een bord aan de ingang van een Eindhovens park
met als opschrift: "Het is verboden zich tussen zonsondergang en zonsopgang in het park te bevinden. Het Gemeentebestuur van Eindhoven."
De normformulering:
NjK(O-);
I{S(het verblijf in het park)};
V(C);
A(het Gemeentebestuur van Eindhoven);
S(iedere bezoeker);
G{R(in het park),T(tussen zonsondergang en zonsopgang)}j.
b) Voorbeeld: Een ontwerpteam spreekt af dat in de huidige
fase van het ontwerpproces een eenpersoonsslaapvertrek (S 1 )
een minimumbreedte van 1,80 m moet hebben, een minimumlengte
van 1,80 men een minimumoppervlakte van 5 m2

•

Deze afspraak

geldt voor alle leden van het team tot de volgende evaluatiebespreking.
Formulering:
NjK(O+);
I{S(t

V(C);

51 ~1,80

m; Oppg ~5 m2 )};

1

A(Team);
S(ieder lid van het team);
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G{T(huidige ontwerpfase tot e.k. evaluatiebesprekingl}l.
c) Voorbeeld: "Men moet zijn beloften nakomen".
Formulering:
NIK(O+);
I{T(het nakomen van beloften)};
V(C);
A(?);

S(alle mensen);
G{R(overal),T(altijdl}l.
De niet duidelijk aan te geven normgever, en het universele
karakter van subject en gelegenheid duiden op een morele
norm.

A
:W

d) Voorbeeld:
verkeersbord.
Formulering
NIK(O-);
I{T(het inrijden van de straat)};
V(C);

A(overheid);
S(iedere verkeersdeelnemer, behalve voetgangers);
G{R(de straat waar het bord is geplaatst), T(zolang het
bord er staat en de voorschriften van kracht zijnl}l.
e) Voorbeeld: Punt 6 Voorschriften en Wenken 1965: Thermische
isolatie. "De woningen moeten ingevolge het gestelde in
punt 1.1 ten aanzien van de thermische isolatie tenminste
voldoen aan de in de Modelbouwverordening ter zake gestelde
eisen, die afgestemd zijn op het nivo "matig" vermeld in
NEN 1068-1964 (Thermische eigenschappen van woningen)"
(V & W 65, 4e druk, 1969).
In deze norm wordt verwezen naar andere normen, die daarmee
op het onderwerp van dit voorschrift van toepassing worden
verklaard. M.b.t. de tekst dient hier vooraf het volgende
te worden opgemerkt: " •••.• ingevolge het gestelde in punt
1.1 .•• " is een argumentatie voor de normstelling en als
zodanig geen deel van de norm zelf. Ook" •..• die afgestemd
zijn op het nivo "matig", vermeldinNEN 1068-1964 (Thermische eigenschappen van woningen) ••. " is geen deel van de
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norm als zodanig, maar een toelichting.
De formulering met behulp van componenten wordt dan:
NIK(O+);
I{S(thermische isolatie woningen beter dan of gelijk aan
eisen MBV) } ;
V(C);

A(de Minister van VRO);
S(alle gesubsidieerde woningen);
G{ R(in Nederland),T(zolang V & W '65 geldig isl}l.

f} Voorbeeld: Punt 3.2 Voorschriften en Wenken 1965.
"Als minimumbreedte voor de hoofdwoonkamer geldt: 3,85 m.
Een breedte van tenminste 3,55 m is toegestaan:
indien geen schoorsteen aanwezig is;
- bij plaatsing van de schoorsteen tegen een korte wand van
de kamer;
- bij plaatsing van de schoorsteen tegen een lange wand,
in of nabij een hoek van de kamer;
- bij plaatsing van de schoorsteen tegen een lange wand,
indien de oppervlakte van de kamer de minimumoppervlakte
aanmerkelijk overschrijdt.
De vereiste breedte behoeft niet over de gehele kamer aanwezig te zijn, maar in ieder geval over een lengte van tenminste 3 m indien de kamer tenminste 3,85 m breed is en van
tenminste 3,30 m bij een kleinere kamerbreedte dan 3,85 m.
De breedte van de ,kamer mag echter nergens minder zijn dan
3, 5 m."
Formulering:
NIK(O+);
I{S(a) bw.:_2,5 m/{(over een lengte.:_3 mis bw.:_3,85 m) v
(over een lengte.:_3,30 m is 3,55 m.:_bw.:_3,85m)}
(b) bw.:_3,55m/{(schoorsteen afwezig),v(schoorsteen tegen
korte wand),v (<schoorsteen tegen lange
wand)/(afstand schoorsteen tot hoek~~lOm))~
(Oppw>>OPPwmin)};
(c) bw.:.3,85m/{ (<va)A (<vb}}};
V(C+H);

A(de Minister van VRO);
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S(hoofdwoonkamers van alle gesubsidieerde woningen);
G{R(in Nederland),T(zolang V & W '65 gelden)}!.
(toelichting: v= of; A= en;~ = niet.
bw = breedte van de woonkamer; OpPw = oppervlakte van de
woonkamer; 0PPWmin = minimum oppervlakte van de woonkamer)
We hebben hier te maken met een tamelijk gecompliceerde
norm. Het is een drievoudige hypothetische norm van het
type: voorschrift. De inhoud is ofwel a), b) of c) naargelang de hypothetische toepassingsvoorwaarde anders is. De
toepassingsvoorwaarde onder b) bevat in zichzelf weer een
hypothetische voorwaarde, nl. als de schoorsteen tegen de
lange wand staat, dan ••. enz.
De maat van 1,10 m komt niet in de tekst voor, maar is ontleend aan de toelichting bij de norm. Toetsing aan dit deel
van de norm is daardoor niet goed mogelijk. Ook als richtlijn voor het ontwerp is dit bijzonder zwak.
Ook wordt uit de tekst niet duidelijk wat wordt bedoeld met:
" ••• indien de oppervlakte van de woonkamer de minimumoppervlakte aanmerkelijk overschrijdt ••• ". Ook dit is weer enigszins aangegeven in een toelichtingenblad,. waarop schetsjes
voorkomen met een bijschrift waarin staat dat met deze zinsnede wordt bedoeld een oppervlakte die zodanig groot is dat
er twee afzonderlijk te meubileren gedeelten in de hoofdwoonkamer kunnen ontstaan.
g) Voorbeeld: Punt 4 Voorschriften en Wenken '65.
"De bruto verdiepingshoogte, gemeten tussen de bovenoppervlakken van de afgewerkte begrenzende vloeren, moet bedragen:
a) 2,80 m voor bouwlagen die een hoofdwoonkamer bevatten;
b) 2,60 m voor andere bouwlagen, bestemd voor woondoeleinden.
De bruto verdiepingshoogte van een bouwlaag, die aan de bovenzijde wordt afgesloten door het dak of door een kapruimte
is niet voorgeschreven; aanbevolen wordt om, indien de indeling van deze woonlaag dezelfde is als die van de daaronder
gelegen woonlaag, dezelfde netto verdiepingshoogte aan te
houden."
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De zin:"De verdiepingshoogte van een bouwlaag, die, aan de
bovenzijde wordt afgesloten door het dak of ••• enz .•• is
niet voorgeschreven", is een verklaring dat de verdiepingshoogte in kwestie niet is onderworpen aan enige norm, en
geeft een uitzondering op de norm aan.
De aanbeveling die daarop volgt is geen norm. De gehele
norm bestaat dus uit de eerste vier regels plus de aangegeven uitzondering.
De opmerking dat de verdiepingshoogte moet worden gemeten
tussen de bovenoppervlakken van de afgewerkte begrenzende
vloeren, is in termen van normformuleringen een twijfelgeval: enerzijds kan dit worden beschouwd als een voorschrift
dat zegt hoe bruto verdiepingshoogten gemeten moeten worden,
anderzijds kan het worden opgevat als een definiëring van
het begrip "bruto verdiepingshoogte" en maakt dan geen deel
uit van de eigenlijke normformulering. Het is ook nog mogelijk deze zin als een spelregel te beschouwen, die een concept bepaalt. Als definitie komt me dit echter het meest
waarschijnlijk voor. Daardoor blijft als "zuivere" norm
over: De bruto verdiepingshoogte van bouwlagen, die niet
aan de bovenzijde worden afgesloten door het dak of door een
kapruimte, moet bedragen: a) ••••• , b) .•••••
De formulering wordt dan:
NjK(O+);
I{S(bruto verd.h. =2,80m/bouwlaag bevat hoofdwoonkamer) v
(bruto verd.h. =2,60m/bouwlaag bevat geen hoofdwoonk.)};
V(C+H);
A(de Minister van VRO);
S(bouwlagen,van alle gesubsidieerde woningen bestemd voor
woondoeleinden,die niet aan de bovenzijde worden begrensd
door
het
dak of door een kapruimte);
G{R(in Nederland), T(zolang V & W '65 gelden)}j.
Opmerkingen m.b.t. de hierboven uitgewerkte formuleringswijze
voor normen:
- Het voordeel van deze methode is dat alle normen op een overzichtelijke
en vooral eenduidige wijze kunnen worden ge162

formuleerd.
- Het gaat hierbij om een eerste aanzet tot de ontwikkeling van
een formele notatiewijze voor normen.
- Deze wijze van formuleren vraagt om een zo nauwkeurig mogelijke kwantificatie van de normen, die bij formuleringen in
gewone schrijftaal gemakkelijk achterwege kunnen worden gelaten.
- Toetsing aan de hand van op deze wijze geformuleerde normen
is erg eenvoudig, omdat niet een lange tekst behoeft te worden gelezen, maar slechts êén regel.
- Deze formuleringswijze leent zich voor verdere codering, hetgeen bij bijv. computertoepassingen nuttig kan zijn.
- Deze formuleringswijze vergemakkelijkt het opzoeken en ordenen
van normen die in een bepaalde situatie moeten worden toegepast. Worden normen op deze wijze geformuleerd, dan kan op
betrekkelijk eenvoudige wijze worden nagegaan welke normen
bijv. op een bepaald onderwerp betrekking hebben, waar, wanneer en hoe lang ze gelden, onder welke voorwaarden ze moeten
worden toegepast, etc.
Uit een verzameling van normen kunnen op deze wijze alle gewenste deelverzamelingen met een of meer bepaalde kenmerken
worden geselecteerd.
IV.S. Samenvatting.
In dit hoofdstuk worden normsoorten onderscheiden volgens de
classificatie van Von Wright.
Daarin komen zes soorten normen voor:
- regels
- voorschriften
- technische normen
- zeden en gebruiken
- morele normen
- ideaalregels.
- De eerste vijf behoren tot de Tunsollen-groepl de Seinsollengroep kent hierin slechts êên soort: ideaalregels.
- Al deze soorten normen zijn opgebouwd uit maximaal zes componenten, te weten:
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-

-

-

- het karakter
- de inhoud
- de toepassingsvoorwaarde
- de autoriteit
- het subject
- de gelegenheid.
De eerste drie componenten tezamen worden aangeduid als
"norm-kern" omdat ze in (praktisch) alle soorten normen voorkomen.
Het voorkomen van de laatste drie componenten is bij elke
soort normen verschillend.
Een norm kan, m.b.t. de componenten waarin hij is te analyseren, worden beschouwd als een systeem, dat op structurele
wijze is opgebouwd uit elementen.
Deze elementen kunnen dienen als de bouwstenen voor een eenduidige en uniforme formuleringswijze voor normen.
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Hoofdstuk V. Oe norm als ontwerpvraagstuk

V.O. Inleiding.
In het eerste hoofdstuk werden bouwkundige activiteiten geken~
schetst als veranderingen, die in de bestaande ruimtelijke wereld worden aangebracht met het doel een betere aanpassing van
de ruimte aan maatschappelijke behoeften te verkrijgen. Het
ontbreken van deze aanpassing op een bepaald punt werd als een
maatschappelijk probleem omschreven. Het na te streven doel kan
daarom als de oplossing van een dergelijk probleem worden beschouwd.{ 1 ) Het gaat dan om een oplossing voor een probleem
uit de maatschappelijke wereld met behulp van middelen uit de
ruimtelijke wereld. Het ontwerpen en uitvoeren van ruimtelijke
middelen ten behoeve van de maatschappij is de voornaamste taak
van de bouwkundige discipline.
Het gaat daarbij steeds om het bedenken en verschaffen van middelen. Door mensen bedachte en gemaakte middelen met het oog op
het bereiken van een doel worden artefacten genoemd. Artefacten
kunnen zowel materieel als immaterieel van aard zijn. De begrippen met behulp waarvan mensen denken, de klanken waarmee ze
worden verwoord om de begrippen aan elkaar duidelijk te maken,
de tekens waarmee deze klanken worden aangeduid, zodat ze, op
papier gezet, voor langere tijd kunnen worden bewaard en weer
gereproduceerd, zijn evenzeer artefacten, middelen voor een
doel, als het huis waarin beschutting wordt gevonden tegen het
klimaat of de auto waarmee mensen zich kunnen verplaatsen.
Ook handelingen en verrichtingen van mensen die zijn ontworpen
om daarmee een vooropgezet doel te bereiken, kunnen als artefacten worden beschouwd. Ook deze artefacten zijn niet materieel
van aard. ( 2 )
Niet alleen de middelen die worden aangewend om daarmee direct
en rechtstreeks een doel te bereiken, worden als artefacten aangemerkt. Ook de middelen, die worden gebruikt om tussendoelen
te realiser~n, zijn artefacten. Deze categorie wordt wel met de
term "hulpmiddelenn aangeduid. Het gaat daarbij om middelen die
als doel hebben, het realiseren van andere-middelen ter verwe165

zenlijking van het uiteindelijke doel: werktuigen, gereedschappen. ( 3 ) Bezien in de context van een doelen-middelenhiërarchie, zijn uiteindelijk alle middelen hulpmiddelen, uitgezonders die middelen, die rechtstreeks het uiteindelijke of
hoofddoel kunnen realiseren. Ik zal daarom geen onderscheid rnaken tussen middelen en hulpmiddelen, maar beide categorieën met
de term "middelen" aanduiden.
Ook normen kunnen in het kader van een beleid als middelen worden aangeduid. (Zie Hoofdstuk!~ Dit betekent dat normen die in
dit verband worden ontworpen eveneens als artefacten kunnen worden beschouwd. Natuurlijke normen vormen vaak het uitgangspunt
voor het ontwerpen van normen als artefact (zie II.3.).
Daarom zal in dit hoofdstuk allereerst worden gesproken over
artefacten, hun opbouw, substantie en interne organisatie, de
werking van artefacten in relatie tot het doel en de invloed van
het milieu.
Vervolgens zal worden ingegaan op de relatie tussen normen en
het ontwerpen van ruimtelijke artefacten. Normen zijn daarbij
vooral te beschouwen als middelen om ruimtelijke artefacten te
verwezenlijken.
In paragraaf V.2. zal worden gesproken over de betekenis van
normen in het ontwerpproces. Het gaat daarbij voornamelijk om
de communicatieve functie van normen. Deze communicatie vindt
plaats tussen verschillende bij het proces betrokken partijen
en dus tussen verschillende elementen van de maatschappelijke
wereld, maar ook heeft interactie plaats tussen maatschappij en
ruimtelijke wereld. Het gaat daarbij om het tot stand brengen
van aanpassingen van de ruimte, waarbij het ruimtelijk artefact
niet als middel beschouwd kan worden voor het realiseren van
een enkele doelstelling, maar voor het realiseren van meerdere,
vaak strijdige doelstellingen van de bij het ontwerp, uitvoering,
gebruik en beheer van het ruimtelijk artefact betrokken rnaatschappelijke groeperingen.
Normen vervullen daarin de rol van beleidsinstrument, dat keuzevrijheid biedt bij het nemen van beslissingen, maar toch de garantie biedt dat het gestelde doel inderdaad wordt bereikt.
In paragraaf V.3. zal het ontwerpen van normen als synthese van
eisen uit alle voor het ontwerpen relevante ordes, domeinen en
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nivo's worden besproken aan de hand van een voorbeeld.
In paragraaf V.4. tenslotte zal een model voor normen worden
ontwikkeld op basis van de in Hoofdstuk I beschreven domeinentheorie.
Deze paragraaf '.bevat een speculatief element. Er wordt daarin
getracht, bij wijze van gedachtenspel normen, die als artefact
niet tot de ruimtelijke orde behoren, te analyseren in termen
van de "domeinentheorie", die op de eerste plaats een classificatie inhoudt van ruimtelijke elementen op grond van hun functie.
Hoewel dit op dit moment slechts ten dele uitvoerbaar blijkt,
zou dit wellicht een eerste stap kunnen zijn op weg naar een
verdere uitdieping van deze theorie.
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V.l. Artefacten.
Ten behoeve van beschouwingen van de werkelijkheid vanuit verschillende voor het ruimtelijk ordenen relevante gezichtspunten,
is in de voorafgaande hoofdstukken de ons omringende werkelijkheid op een aantal verschillende wijzen onderverdeeld.
In eerste instantie werd een onderscheid gemaakt tussen de ruimtelijke en de maatschappelijke wereld. Dit onderscheid maakt het
mogelijk het bouwkundevak en de onderwerpen waarmee bouwkunde
zich bezighoudt te begrenzen. ( 4 )
Dit deel van de werkelijkheid wordt met de "ruimtelijke wereld"
aangeduid. Daardoor kunnen de relaties van de ruimtelijke wereld met de rest van de werkelijkheid, die dan met "maatschappelijke wereld" wordt aangeduid, worden beschreven.
Een tweede verdeling heeft betrekking op het onderscheid tussen
een natuurlijke en een artificiële wereld. De natuurlijke wereld
is dat deel van de werkelijkheid dat is ontstaan en bestaat zonder het ingrijpen van de mens, te,rwij 1 de artificiële wereld dat
deel van de werkelijkheid is dat geheel is opgebouwd uit door de
mens geconcipieerde en geselecteerde middelen met het oog op te
bereiken doelen (artefacten).
Een derde verdeling van de werkelijkheid vindt plaats in een
tijdsperspectief en heeft betrekking op een bestaande en een
nog-niet-bestaande wereld. ( 5 )
De laatste verdeling is die van een ongewenste en een gewenste
werkelijkheid, waarvan de inhoud afhankelijk is van menselijke
doelstrevingen en de beoordeling en waardering van de situatie
waarin men verkeert. ( 6 )
De activiteit van het ontwerpen speelt zich af op de grenzen
van al deze gebieden, waar zij in de ruimtelijke wereld, uitgaande van zaken die in de bestaande wereld voorhanden zijn,
middelen bedenkt voor het realiseren van een nog niet bestaande
wereld, die door de maatschappelijke wereld wordt gewenst en
verwerkelijkt moet worden.
Het bouwkundig handelen speelt zich in eerste instantie af in
de ruimtelijke wereld, die bestaat uit de ruimte en alle materiële zaken die zich daarin bevinden en die de ruimte vormen.
De relatie van de ruimtelijke en de maatschappelijke wereld
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komt tot uiting in het gebruik dat de samenleving maakt van de
ruimte: de ruimte bevat de middelen die de ruimtelijke behoeften van de maatschappij kunnen bevredigen.
De mogelijkheid tot behoeftebevrediging is echter niet steeds
in gelijke mate voorhanden. Het bouwkundig handelen bewerkstelligt aanpassingen en veranderingen van de ruimte, waardoor deze
beter in de maatschappelijke behoefte kan voorzien.
Aanpassing en verandering van de ruimte vindt plaats op basis
van voorstellingen van de ruimte zoals die zou moeten zijn om
optimaal aan de gestelde eisen te kunnen voldoen.
In de tijd gezien betekent dit dat een ongewenste bestaande wereld door middel van aktie wordt omgevormd in een gewenste wereld, die echter in eerste instantie slechts bestaat in het denken, in de verbeelding van mensen. Een nog niet bestaande ruimtelijke en maatschappelijke wereld die gewenst is, zal door middel van doelgerichte aktie moeten worden gerealiseerd vanuit een
wel bestaande, ongewenste wereld. Daarbij is de in Hoofstuk III
besproken geleding van de maatschappelijke wereld in holons en
nivo's van belang. Elk maatschappelijk halon op elk nivo ken
zijn eigen doelstellingen, die geenszins met elkaar in overeenstemming behoeven te zijn. Realisering van een bepaald doel door
een bepaald holon op een bepaald nivo kan ongewenste neveneffecten vertonen in andere holons van hetzelfde of andere nivo's.
Een voprbeeld daarvan is het autobezit, dat aansluit bij individuele wensen. Auto's zijn kennelijk geschikte middelen voor
individuele doelen~ ze kunnen daarom worden beschouwd als elementen die voor het individu deel uit maken van een gewenste
wereld. Maar doordat de neveneffecten ervan op hogere nivo's de
neiging hebben te cumuleren en er een groot aantal holons voorkomen op lage nivo's in het hiërarchisch maatschappelijk systeem
(vgl. het voorbeeld van de hiërarchische opbouw van de THE door
De Leeuw in III.l. , waarbij op het laagste nivo elk bij de THE
betrokken individu voorkomt), ontstaat op hogere nivo's een wereld die in hoge mate ongewenst is (verkeersongevallen, vervuild
milieu, verkeersopstoppingen, files, enz.), niet alleen door de
samenleving als geheel, maar ook door het individu. De (neven)effecten die ontstaan door activiteiten, gericht op het verwezenlijken van gewenste toestanden op een laag nivo kunnen resulteren
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in een in hoge mate ongewenste wereld op. een hoog nivo, die
echter even ongewenst kan blijken te zijn op een lager nivo.
Er kan dus niet uitsluitend gewerkt worden op basis van individuele wensen, ook de wensen op hogere nivo's (van bepaalde
groepen mensen tot een gehele bevolking), moeten in de beschouwingen worden betrokken.
Effecten en neveneffecten van middelen van een bepaald nivo
moeten daarom ook op alle andere nivo's worden nagegaan en geevalueerd. Dit geldt voor de maatschappij en de ruimte, maar
bovendien voor de tijd, (Wat op korte termijn gewenst is, kan op
lange termijn wellicht bijzonder nadelig blijken te zijn.) en
daarmee voor een hele "hiërarchie van omgevingen". ( 7 )
Kunstmatige systemen zijn volgens Kwee die systemen die door de
mens zelf zijn verwekt. Deze kunstmatige systemen overheersen in
de menselijke leefwereld. Zowel de levende als de dode natuur is
uitgangspunt voor het tot stand brengen van kunstmatige systemen.
Met betrekking tot de levende natuur gaat het daarbij om het selecteren, kweken, domesticeren van verschillende soorten planten en dieren, met het doel ze aan menselijke functies en behoeften dienstbaar te maken. Uit de niet-levende natuur worden uitgangsmater!alen, grondstoffen~ energiebronnen betrokken om daarmee via doelgerichte bewerking en omwerking (techniek) voor de
mens bruikbare dingsystemen te vervaardigen. Het gaat daarbij
volgens Kwee zowel om het maken van gebruiksvoorwerpen als om
het maken van werktuigen. ( 8 ) Deze door de mens bedachte en
gemaakte voorwerpen worden artefacten genoemd. Het gaat daarbij
niet uitsluitend om materiële zaken, maar ook om producten van
niet-materiële aard: artefacten zijn al die zaken die op grond
van een doelstelling zijn ontworpen en gemaakt. ( 9 ) Uiteindelijk zijn alle artefacten terug te voeren tot een natuurlijke
oorsprong. Ze zijn echter alle door de mens in mindere of meerdere mate geselecteerd, bewerkt, omgevormd, samengevoegd of
juist gescheiden om ze geschikt te maken te dienen als middel
om een vooropgesteld doel te bereiken. Om die reden behoort elk
artefact, hoe kunstmatig de verschijning ervan ook mag zijn, in
die zin tot de natuur 1 dat het de natuurwetten "gehoorzaamt".
Sirnon stelt: "Ze hebben geen dispensatie om de natuurwet te negeren of te schenden. Tegelijkertijd zijn zij aangepast aan het
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doel en het streven van de mens. Ze zijn wat ze zijn doordat ze
het menselijk verlangen ( ••••• ) bevredigen. Naarmate 's mensen
doelstellingen veranderen, veranderen ook zijn artefacten - en
vice versa." ( 10 )
Sirnon geeft vier criteria aan, op basis waarvan natuurlijke van
kunstmatige zaken kunnen worden onderscheiden:
1) Kunstmatige zaken zijn (zij het gewoonlijk niet - of niet
altijd met voorbedachten rade) door de mens gesynthetiseerd.
2) Kunstmatige zaken kunnen uiterlijkheden van natuurlijke
dingen nabootsen, terwijl ze in werkelijkheid in een of zelfs
vele opzichten van deze dingen verschillen.
3) Kunstmatige zaken zijn te karakteriseren in termen van functie, doel en aanpassing.
4) Kunstmatige zaken worden, vooral als zij in het ontwerpstadium verkeren, beschreven met imperatieve zowel als descriptieve termen.(ll}
Ten aanzien van het eerste criterium is het belangrijk te weten
dat Sirnon de term "kunstmatig" uitsluitend g~bruikt in de objectieve betekenis van "door de mens gemaakt" en zeer zeker niet in
de betekenis van "onnatuurlijk, gekunsteld, nagemaakt, voorgewend of onecht".
Wat mijns inziens in dit eerste criterium van Sirnon ontbreekt,
is die categorie van kunstmatige zaken, die door selectie uit
de natuur zijn verkregen. Deze selectie heeft plaats op grond
van een doelstelling, waarvoor het te selecteren object op basis
van de eigenschappen die het bezit, een geschikt middel blijkt
te zijn. Gegeven de doelstelling en de daaruit afgeleide eisen
waaraan het middel moet voldoen, kan selectie van het middel
plaatsvinden op basis van de eigenschappen die het bezit. Synthese zal in het algemeen pas volgen als het niet mogelijk of
opportuun is op basis van selectie uit voorhanden zijnde objecten een geschikt middel te verschaffen.
Ten aanzien van het tweede criterium maakt hij een onderscheid
tussen "kunstmatig" en "synthetisch" • Als voorbeeld noemt hij
een stuk glas, dat zo gekleurd is dat het op een saffier lijkt,
en om die reden wel "kunstmatig" wordt genoemd, terwijl een
door mensenhanden gemaakt juweel dat in chemisch opzicht niet
van een saffier te onderscheiden is, wel synthetisch wordt ge171

noemd. Een dergelijk onderscheid noemt hij dat tussen "kunstrubber" die geen rubber is, en "synthetische rubber", die wel
degelijk rubber is, maar niet afkomstig van de rubberboom, doch
uit het chemische laboratorium. (12) Op deze betekenis van
"kunstmatig" slaat het tweede criterium met betrekking tot de
uiterlijkheden van natuurlijke dingen, die door kunstmatige
dingen worden nagebootst, maar die er in wezen sterk van kunnen verschillen.
"Synthetisch" is voor Sirnon een term die verwijst naar het gebied van de techniek, waar deze wordt gebruikt in de zin van
"ontworpen" of "samengesteld".
Ten aanzien van het derde criterium stelt Sirnon dat de verwezenlijking van een streven of de aanpassing aan een doel een relatie veronderstelt tussen drie termen: het streven of het doel,
de aard van het artefact en het milieu waarin het artefact
werkt. Ter illustratie geeft hij het voorbeeld van een klok:
Ten aanzien van het doel kan worden gesteld, dat een klok dient
om aan te geven hoe laat het is. De aard van het artefact is
dan een beschrijving van de klok: een stelsel van overbrengingen
en de toepassing van de spanning van een veer of van de zwaartekracht op een gewicht of een slinger. Het gaat daarbij kennelijk
om de beschrijving van de wijze waarop de klok !Ls opgebouwd.
De derde wijze waarop Sirnon de klok beschouwt is ten opzichte
van het milieu, de omgeving waarin de klok moet werken. Simon:
"Zonnewijzers kunnen in een zonnig klimaat als klokken dienen ze zijn nuttiger in Zuid-Italië dan in Amsterdam, en ze zijn
helemaal niet van nut in de poolwinter. Het ontwerpen van een
klok die op een rollend en stampend schip met voldoende nauwkeurigheid voor de lengtebepaling de tijd moest aangeven, was een
van de grootste avonturen van de 18e-eeuwse wetenschap en technologie. Om in deze moeilijke omgeving te kunnen functioneren,
moest de klok tal van verfijnde eigenschappen bezitten, waarvan enkele grotendeels of geheel irrelevant waren voor de werking van een klok voor landrotten." (13)
Of het doel werkelijk zal worden gerealiseerd ("het werkelijk
aangeven van de juiste tijd") hangt af van de eigenschappen en
de werking van het middel daartoe ("de interne constructie van
het artefact") en van de omstandigheden waaronder of de omgeving
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waarin dat zal moeten geschieden ("de vraag waar het geplaatst
zal worden"}.
Simon: "Of een mes zal snijden (bereiken van het doel} hangt af
van het materiaal van het lemmet (de inwendige opbouw van het
artefact} en de hardheid van de stof die moet worden doorsneden (het milieu waarin het moet werken}". (14}
Sirnon spreekt over "de aard van een artefact", de inwendige opbouw van een artefact in samenhang met de werking en de functie
ervan. In het voorbeeld van de klok werd daarbij aangegeven dat
het bij de "aard van het artefact" ging om een beschrijving van
de onderdelen van de klok en de relaties daartussen. Bovendien
gaf hij aan van welke fysische principes daarbij werd uitgegaan.
Op basis van de eigenschappen van een dergelijke constructie
kan worden gesproken van de "werking" ervan. De werking is dan
niets anders dan het "gedrag" dat de constructie vertoont: eeri
zich ontspannende veer of een dalend gewicht, door de kracht
waarvan de onderdelen van de klok in beweging worden gezt. Die
beweging wordt overgebracht naar de wijzers, die met constante
snelheid langs een cijferplaat bewegen. Daarbij kan dan nog
worden aangegeven welke invloed verschillende uitwendige omstandigheden hebben op deze werking: temperatuur, vocht, uitwendige krachten, etc. Het gaat dan om de relatie tussen de werking
of het gedrag van het object en het uitwendige milieu. Hier is
echter nog geen sprake van een "functie". Van een functie zou ik
slechts willen spreken wanneer deze werking, al of niet beïnvloed door uitwendige omstandigheden, wordt beschouwd in relatie
tot een te bereiken doel. Het dagelijks spraakgebruik is hierin
minder kritisch. Men spreekt wel van "functioneren" in de zin
van "een bepaalde werking vertonen", of "een bepaald gedrag vertonen" of, zoals o.m. in de natuurkunde "een bepaald effect vertonen", zonder dat een verwijzing naar een doel plaatsvindt. Ik
wil de term "functioneren" hier uitsluitend reserveren voor "het
vertonen van een werking, gedrag of effect, met het oog op het
bereiken van een vooropgesteld doel". Daardoor vertonen natuurlijke zowel als kunstmatige zaken een werking, maar zullen
slechts kunstmatige zaken functioneren.
De werking van een (loof)boom bestaat o.m. uit het krijgen van
bladeren in het voorjaar en het verliezen ervan in het najaar.
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Het gaat dan om het gedrag van loofbomen. Van die werking, dat
gedrag kan gebruik worden. gemaakt om een bepaald doel te bereiken: door die werking kan de boom de functie krijgen van zonwering, indien hij aan de zuidzijde van het huis wordt geplaatst.
In de zomer zal de boom schaduw geven, waardoor het huis koel
blijft en in de winter zal hij zonnewarmte doorlaten, die dan
wordt gewenst.
Het vierde en laatste criterium wat Sirnon geeft ter onderscheiding van natuurlijke en kunstmatige zaken is voor deze studie
het belangrijkste: "Kunstmatige zaken worden, vooral als zij in
het ontwerpstadium verkeren, beschreven met imperatieve zowel
als descriptieve termen".
Voor natuurlijke zaken is dit criterium per definitie niet van
toepassing, omdat datgene wat in een ontwerpstadium verkeert of
kan verkeren altijd een kunstmatige zaak is.
Kunstmatige bestaande zaken kunnen wordeh beschreven met descriptieve termen. Dit geldt ook voor natuurlijke zaken. De beschrijving en de analyse van een vogel kan op een gelijksoortige
manier geschieden als die van een vliegtuig, volgens dezelfde in
de natuurwetenschappen gebruikelijke methoden. (15) Bestaande
kunstmatige voorwerpen onderscheiden zich daarin niet van natuurlijke. Wat echter volgens Sirnon niet met behulp van de natuurwetenschappen kan gebeuren, is het tot stand brengen van een
synthese. Dat is volgens hem het terrein van de technische wetenschappen: "De technicus vraagt zich af hoe de dingen moeten
zijn, d.w.z. om bepaalde doeleinden te kunnen verwezenlijken en
om te functioneren." (16)
De vraag hoe iets moet zijn met het oog op het bereiken van een
doel, kan niet binnen de natuurwetenschappen worden beantwoord.
Deze zijn descriptief van aard en houden zich bezig met waarneming, beschrijving, analyse, verklaring. Op grond van waargenomen wetmatigheden kunnen dan voorspellingen worden gedaan over
toekomstig gedrag.
Het ontwerpen houdt zich echter niet zozeer bezig met de vraag
hoe de dingen zijn, maar vooral met het probleem hoe de dingen
moeten zijn. Het gaat dan vooral om de aanpassing van situatie,
doel en middelen aan èlkaar. De klassieke ontwerpvraag is dan:
Gegeven de situatie en het doel, gevraagd te ontwerpen het middel
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Maar ook de andere twee overblijvende vragen zijn veel voorkomende soorten van ontwerpproblemen: Gegeven het artefact en de
situatie, voor welk{e) doel(en) is het artefact in die situatie
een geschikt middel? Of: Gegeven het doel en het artefact, in
welke situatie{s) is het artefact een geschikt middel voor dat
doel?
De eerste vraag, de "klassieke", komt bij het bouwkundig ontwerpen het vaakst voor.
De tweede vraag is echter niet minder relevant. Vooral in de
sfeer van de stadsvernieuwing en de monumentenzorg is deze
voortdurend aan de orde. Het oude kerkgebouw, de grote koopmanshuizen, de karakteristieke negentiende-eeuwse woonwijk zijn als
artefacten gegeven, inclusief de gehele,maar in de loop van de
tijd veranderde, situatie. De vraag is dan waar ze nu, in de
huidige situatie voor zouden kunnen dienen. De doelen waarvoor
ze oorspronkelijk zijn ontworpen en gebouwd, blijken zodanig te
zijn veranderd, dat ze daarvoor geen geschikte middelen meer
zijn: de kerk is te groot, te duur, de gebruikseisen zijn veranderd, enz. Het koopmanshuis is ongeschikt om nog als eengezinswoning te kunnen dienen; de negentiende eeuwse woningen voldoen
niet meer aan de wooneisen van vandaag. Bij de bestaande situatie en het gegeven artefact moet dan een nieuw doel worden ontworpen.

Het te ontwerpen doel is op zich weer een artefact.

Het ontwerp hiervan speelt zich echter veel meer af in de maatschappelijke dan in de ruimtelijke wereld. Aanpassingen in de
ruimtelijke wereld zullen zich bij een dergelijk ontwerpprobleem
pas gaan voordoen, wanneer geen doel kan worden ontworpen, waarvoor het gegeven artefact zonder meer een geschikt middel is,
maar wanneer een doel wordt gevonden waarvoor een middel bruikbaar is, dat sterke gelijkenis vertoont met het gegeven artefact. Hier gaat zich dan een soort van iteratieproces afspelen,
waarbij doel en middel aan elkaar worden aangepast in de gegeven
situatie. De situatie hoeft daarbij niet noodzakelijk buiten beschouwing te blijven. Het kan bijv. blijken dat aanpassing van
artefact aan mogelijke doelen slechts kan plaatsvinden, indien
ook de situatie wordt gewijzigd. Te denken valt daarbij aan een
andere beheersvorm, het opwekken van belangstelling bij omwonenden voor bepaalde .activiteiten die in het bestaande gebouw zou175

den kunnen gaan plaatsvinden, etc. Ook in geografische zin is
wijziging van de situatie in principe mogelijk. (Te denken valt
daarbij aan de egyptische tempels die steen voor steen werden
afgebroken en elders herbouwd.)
Dit brengt ons op de derde ontwerpvraag: Gegeven het doel en het
artefact, in welke situatie is het artefact een geschikt middel
voor het beoogde doel? In de wereld van de commercie is dit een
veel voorkomend ontwerpprobleern: Het product is gegeven, het
doel (de afzet ervan) eveneens, welke markt kan daarvoor worden
aangeboord? Waar en bij wie kunnen behoeften tot gebruik van het
product worden gewekt?
Maar ook de alledaagse ontwerpproblemen zoals: Waar zal in het
huis de wasmachine moeten worden geplaatst? Moet een slaapkamer
aan de noordkant of liever op het zuiden? Waar moet de aansluiting voor het centrale-antennesysteem "Ylorden gemaakt? Waar moeten auto's worden geparkeerd: ieder zijn eigen auto voor zijn
eigen deur, of op een centrale parkeerplaats? Waar moeten wijkontsluitingswegen worden geprojecteerd: om de wijk heen of er
midden door? Hoever moet een nieuwe industrievestiging liggen
ten opzichte van een woongebied: dichtbij met het oog op een
geringe woon-werk-afstand of juist zover mogelijk ervan verwijderd in verband met mogelijke verontreiniging?
Bij deze vragen gaat het steeds om het ontwerpen, het vinden
van een situatie waarin een gegeven artefact met betrekking tot
een eveneens gegeven doel moet kunnen functioneren.
Bij bovenstaande ontwerpvragen gaat het steeds om het beantwoorden van de vraag hoe iets moet zijn. Hoe moet het artefact als
middel zijn, hoe moet het doel zijn, hoe moet de situatie zijn.
Het gaat daarbij om de beschrijving van een nog niet bestaand
artefact als ontwerp-doel, en wel om een beschrijving ervan met
het oog op realisatie. Sirnon stelt: "Kunstmatige zaken worden,
vooral als zij in het ontwerpstadium verkeren, beschreven met
imperatieve zowel als descriptieve termen." (17)
De beschrijving van kunstmatige zaken die in het ontwerpstadium
verkeren, is een beschrijving van een nog niet bestaand artefact.
De beschrijving vindt plaats met het oog op realisatie van dat
artefact. Beschrijving ervan in descriptieve termen is niet in
de letterlijke zin mogelijk, immers er is in het ontwerpstadium
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nog geen artefact wat beschreven kan worden. Hoogstens kan beschreven worden hoe het artefact moet gaan worden. Het gaat
daarbij dan om een beschrijving vooraf, ofwel een vóórschrijving.
Alleen het bestaande kan worden béschreven. De uitspraak van
Sirnon kan dus uitsluitend gelden voor datgene, wat in het ontwerpstadium reeds gegeven is. Dat is voor alle drie de hierboven
afgeleide soorten ontwerpvragen verschillend. In het ene geval
is dat het doel en de situatie, in het andere geval is dat het
artefact en de situatie, of het doel en het artefact, of alleen
het doel, alleen de situatie, alleen het artefact. Of alle drie
de termen zijn gegeven, maar ze blijken niet op elkaar te zijn
afgestemd. Deze zaken kunnen, voor zover ze tijdens het ontwerpen zijn gegeven, worden beschreven. Hetgeen te ontwerpen is, is
echter nog niet aanwezig en kan daarom slechts worden voorgeschreven. Daarbij zou ik niet zoals Sirnon willen spreken van imperatieve termen, maar van normatieve termen, omdat het hier
niet zozeer gaat om de gebiedende vorm van de voorschrijvingen,
maar eerder om het aangeven van eigenschappen van een te ontwerpen object, waardoor het een geschikt middel wordt voor het bereiken van het gestelde doel in de gegeven omstandigheden. Het
gaat daarbij eerder om een specificatie van het nog-niet-bestaande artefact, dan om een gebod (of verbod}.
De taalkundige vorm van de voorschrijving kan echter wel imperatieve termen bevatten, echter ook descriptieve of andere termen.
Onafhankelijk daarvan blijft echter de voorschrijving zijn normatieve karakter behouden.
V.2. De rol van normen bij het ontwerpen van artefacten.
Het ontwerp van een artefact begint met het formuleren van het
probleem. Het artefact is daarbij het middel of een van de middelen die de oplossing van het probleem moeten bewerkstelligen
of daartoe moeten bijdragen door het bereiken van een tussendoel.
In l.S. is reeds betodgd, dat een probleem altijd maatschappelijk van aard is: problemen worden door mensen ervaren als ongewenste toestanden. Een ruimtelijk probleem kan worden omschreven als een ongewenste toestand,veroorzaakt door het ontbreken
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van een gewenste of noodzakelijke afstemming tussen (een deel
van) de ruimtelijke en (een deel van) de maatschappelijke wereld. Afstemming kan worden bereikt door het aanbrengen van
doelgerichte veranderingen in zowel de maatschappelijke als in
de ruimtelijke wereld, waardoor de als ongewenst ervaren begintoestand wordt getransformeerd in een (meer) gewenste toestand.
Normen spelen een rol bij de "erkenning" van een ongewenste
toestand als een probleem. Niet elke ongewenste toestand kan als
een probleem worden beschouwd. Dit zal pas gebeuren indien er
een norm bestaat die op die toestand van toepassing is. Wanneer
deze als criterium wordt gehanteerd ter beoordeling van de toestand, waarbij niet aan de norm wordt voldaan,wordt van een probleem gesproken. Ik zal trachten dit aan de hand van een voorbeeld duidelijk te maken. Wanneer kinderen niet in de directe
woonomgeving veilig kunnen spelen, zal dat door de ouders als
een ongewenste toestand worden beschouwd. Er is hier sprake van
een probleem, wanneer er een norm bestaat ten aanzien van de
directe woonomgeving, waarin wordt gesteld dat de woonomgeving
zodanig behoort te zijn ingericht, dat kinderen daarin veilig
kunnen spelen. Het is evenwel heel goed mogelijk dat een dergelijke norm niet expliciet is gemaakt in die zin, dat hij in een
of ander gezaghebbend document met betrekking tot woonomgevingen is neergelegd, maar dat deze norm algemeen wordt onderschreven in een bepaalde gemeenschap.
De norm bestaat en is geldig in die situatie, in die toestand.
Bij hantering van de norm als criterium ter beoordeling van de
toestand, blijkt deze daaraan niet te voldoen. De ongewenste
toestand is daarmee als probleem erkend.
Niet alle ongewenste toestanden zijn problemen. Iemand kan het
feit dat hij geen zeewaardig jacht bezit weliswaar als een ongewenste toestand beschouwen: het is echter niet als probleem
aan te merken, tenzij er een norm bestaat die van toepassing
is op de toestand, die stelt dat hij een dergelijk jacht behoort te hebben (doordat hij deel uitmaakt van een maatschappelijke groep waarin dat "hoort" en waarin de norm daartoe als
criterium wordt gebruikt).
Normen zijn dus van belang bij het formuleren van problemen.
{18) Het gaat daarbij om normen die aanwezig zijn in de be178

staande wereld en die een criteriumfunctie vervullen bij het
beoordelen van toestanden, van situaties. (Zie ook II.l.)
Bij dit soort problemen, waarbij slechts ~én norm in het geding
is die door de betrokken maatschappelijke groeperingen ook als
geldig wordt erkend, is deze norm tegelijk de basis voor het
na te streven doel. In het geval van de onveilige woonomgeving
kan de norm als principe gehanteerd, tot doelstelling voor aktie
worden verheven, indien het besluit wordt genomen dit beginsel
als toekomstige toestand te realiseren. (Zie ook II.l.)
In het geval dat de betrokken partijen verschillende, niet met
elkaar in overeenstemming zijnde normen hanteren als beginsel,
is het probleem complexer van aard. Er zal dan eerst overeenstemming moeten worden bereikt over de als beginsel te hanteren
norm. In het voorbeeld van de onveilige woonomgeving is het
denkbaar dat een partij de norm aanhangt die stelt dat kinderen
in de woonomgeving zonder gevaar moeten kunnen spelen, terwijl
een andere groep betrokkenen van het principe uitgaat, dat het
verkeer in de buurt niet door spelende kinderen in gevaar mag
worden gebracht, waarbij het in opvoedkundige zin van belang
wordt geacht, dat kinderen wennen aan het verkeer. De besluitvorming zal er dan op gericht zijn een van de twee principes als
algemeen geldig aanvaard te krijgen, of te komen tot compromisoplossingen, bijvoorbeeld door in de ruimte of in de tijd spelende kinderen en verkeer te scheiden. In het laatste geval
(het compromis) wordt aan elk van de normen een eigen geldigheidsgebied toegekend in ruimtelijke en/of tijdelijke zin. Het
is ook mogelijk een geheel nieuwe norm te ontwerpen als een synthese van de oorspronkelijk strijdige normen.(l9) De inhoud van
een dergelijke norm zou kunnen zijn dat zowel veilig spelen als
verkeer mogelijk moeten zijn, maar dat zowel de spelende kinderen als de verkeersdeelnemers hun gedrag aan elkaar behoren aan
te passen. Wordt deze norm als algemene doelstelling geaccepteerd, dan kunnen door specificatie hiervan allerlei middelen
worden ontworpen, die het gewenste gedrag bevorderen, of die ongewenst gedrag tegengaan. Deze middelen kunnen worden gevonden
in allerlei ordes. In de ruimtelijke orde kan daarbij worden gedacht aan bijvoorbeeld de inrichting van de woonomgeving als
woonerf, of het aanbrengen van verkeersdrempels, in de sociaal179

politieke orde aan het opleggen van een maximum-snelheid aan
verkeersdeelnemers. Hierbij worden nieuwe normen ontwikkeld, die
als middelen fungeren om de gestelde doelen te realiseren. Wanneer de uitspraak, dat met het oog op de verkeersveiligheid in
elke woonstraat in de buurt verkeersdrempels moeten worden aangebracht, door de betrokken partijen als norm wordt gehanteerd,
d.w.z. wordt beschouwd als een voor die situatie en voor de betrokken partijen bindende uitspraak met een voorschrijvend karakter, is daarmee een middel gecreëerd waarmee ~et gestelde
doel kan worden bereikt.
Het artefact waarvan in de norm sprake is, de verkeersdrempel,
moet daarna nader worden gespecificeerd.
Verkeersdrempels zijn echter niet de enig mogelijke ruimtelijke
middelen om het gestelde doel te bereiken. Er moet bij de besluitvorming voor worden gewaakt, niet in een te vroeg stadium
reeds zeer gespecificeerde uitspraken te doen, aangezien daarmee het aantal mogelijkheden voor het ontwerp onnodig worden beperkt. In feite gaat het namelijk niet om het al dan niet hebben
van verkeersdrempels, maar van middelen, die bijdragen tot een
verkeersveilige situatie in de buurt. In eerste instantie kan
dan ook in de norm worden gesproken over "verkeersveiligheid
bevorderende middelen", waarin elke mogelijkheid voor uitwerking
wordt opengelaten en slechts in functionele zin het soort van
middelen wordt voorgeschreven. Daarbij is de keuze van mogelijke
middelen met dezelfde functie dan nog maximaal. Deze behoeft dan
zelfs niet beperkt te blijven tot de ruimtelijke orde. Of met
andere woorden: de werking en de aard van de verschillende middelen mag sterk verschillen, zolang de functie, d.w.z. de relatie tussen werking en het daadwerkelijk realiseren van het doel,
dezelfde blijft. De werking van een verkeersbord dat verbiedt
harder te rijden dan 10 km/u is een geheel andere dan van een
hoge verkeersdrempel in het wegdek (ander mechanisme (20}}; de
functie ervan t.a.v. de verhoging van de verkeersveiligheid kan
hetzelfde zijn, nl. het verminderen van de snelheid, waardoor de
veiligheid wordt verhoogd. Ook in deze zgn. functionele beschrijvingen is specificatie mogelijk (21) Een categorie van middelen,
die behoort tot de verzameling van "verkeersveiligheid bevorderende middelen" is de categorie van de "snelheidsverlagende
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middelen". Ook binnen deze categorie kan weer worden gespecificeerd. Daarvoor kunnen zowel ruimtelijke als andere middelen
worden toegepast. Tot de ruimtelijke middelen behoren: bochtige,
onoverzichtelijke straatjes, uitzichtbelemmerende bossages op
hoeken van straten, oneffenheden in het wegdek, zoals verkeersdrempels, materiaalkeuze van de bestrating (kinderkopjes), enz.
Middelen die niet tot de ruimtelijke orde behoren zijn bijvoorbeeld: langs de weg geplaatste borden met de tekst :"Rijdt voorzichtig. Denk aan onze kinderen. Dank u •.. ", al dan niet gecombineerd met afschuwwekkende affiches, verbodsborden m.b.t. de
maximumsnelheid, de aanwezigheid van een verkeersagent, een opvallende tv-camera of borden met bedreigende teksten als: "Radarsnelheidscontrole" en dergelijke. De werking van al deze middelen is erg verschillend. Sommige maken hard rijden fysiek onmogelijk (gedragsblokkering), sommige doen een beroep op het
verantwoordelijkheidsgevoel van de weggebruiker (geïnternaliseerde norm), andere boezemen angst in voor straf, weer andere veroorzaken onaangename trillingen of geluiden, die men wil vermijden, enz.
De functie van al deze middelen ten opzichte van het te bereiken doel is dezelfde: ze zijn alle functioneel in het reduceren
van snelheid van weggebruikers en daarmee een middel tot verho~
ging van de verkeersveiligheid.
Het voordeel van een dergelijke stap-voor-stap-specifièatie in
termen van doelen en middelen is dat de keuzevrijheid van mogelijke middelen voor het bereiken van het beoogde doel wordt verruimd, doordat gaandeweg ook oplossingen voor het probleem de
revue passeren, waaraan in andere gevallen niet zou worden gedacht.(Zie ook II.7.)
Ook ten aanzien van de wijze waarop normen met betrekking tot
het te ontwerpen middel worden gesteld en gehanteerd, heeft deze
manier van ontwerpen consequenties. Bezien we de hierboven beschreven gang van zaken tegen de achtergrond van het door Habraken beschreven cyclische model van het ontwerpproces (zie ook
II.6.), dan zal een procesgang van voortdurend specifieker wordende cycli met betrekking tot zowel de varianten als de in elke cyclus gehanteerde uitgangspunten voor de hand liggen. Aan
het begin van het proces kan worden volstaan met algemene infor181

rnatie en algemene, globale normen. De varianten die in de eerste ontwerpcycli worden ontworpen, zullen eveneens globaal van
karakter zijn. Het gaat daarbij eerder om het ontwerpen van een
bepaalde categorie van middelen op basis van de gestelde, globale uitgangspunten, dan om het ontwerpen van

~~n

specifiek middel.

De normen die in de eerste cycli deel uitmaken van de uitgangspunten dienen daarom ook algemeen van aard te zijn. In het hierboven gegeven voorbeeld zouden deze betrekking hebben op "verkeersveiligheid bevorderende middelen", waarbij als variant-oplossingen kan worden gedacht aan "snelheidsverlagende middelen",
of "middelen om de verkeersintensiteit te verlagen" of "middelen
die de scheiding van de verschillende soorten verkeer bevorderen"
enz. Na evaluatie van deze variant-oplossingen worden een of meer
categorieën van middelen gekozen, die in de daaropvolgende cycli
worden gespecificeerd. Dit houdt in dat aan een gekozen categorie nadere eisen worden gesteld, waarna wordt nagegaan welke
varianten binnen die categorie op basis van de gestelde eisen
mogelijk zijn, waarna deze weer worden geëvalueerd, enz.
De normen waaraan het te ontwerpen artefact moet voldoen, worden
op deze wijze gaandeweg het proces steeds specifieker van karakter. Deze werkwijze is geheel in overeenstemming met de gang van
z"'aken zoals die door Habraken in zijn zgn. "cyclische model" van
het ontwerpproces is uiteengezet.(22) Er wordt daarbij bewust
gestreefd naar een procesgang die op voortdurende specificatie
is gericht. Normen zijn daarbij op de eerste plaats een middel
om varianten te genereren. Ze schrijven voor waaraan een oplossing moet voldoen, wil het beoogde doel ermee worden bereikt.
Het is echter mogelijk dat het proces wordt gestart met een aantal normen waarvan men de verwachting had dat ze tot het gewenste resultaat zouden leiden, maar dat uit de varianten die op basis van die normen konden worden gegenereerd, blijkt dat dat niet
of niet in voldoende mate het geval is. Ook kan bij evaluatie
blijken, dat met de verkregen varianten weliswaar het doel kan
worden bereikt, maar dat zodanige ongewenste neveneffecten optreden, dat om die reden de oplossing niet acceptabel is. Habraken maakt ten aanzien van de evaluatie een onderscheid tussen
"objectievé evaluatie" en "subjectieve evaluatie". Onder objectieve evaluatie verstaat hij eenvoudigweg de controle die wordt
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uitgevoerd om na te gaan of de ontwikkelde varianten voldoen
aan de in de uitgangspunten gestelde eisen. Het resultaat van
een dergelijke controle kan slechts inhouden dat een bepaalde
variant "goed" of "fout" is met betrekking tot de gestelde normen. De normen zelf staan daarbij niet ter discussie. Blijken
bij een dergelijke controle bepaalde varianten niet aan de gestelde normen te voldoen, dan worden ze geschrapt of er moet
aan de hand van dezelfde normen nogmaals worden getracht andere
varianten te ontwikkelen. Het gaat daarbij dus om een eenvoudige
toetsing van varianten aan normen.
Belangrijker in dit cyclische proces is echter het tweede, door
Habraken onderscheiden soort evaluatie: de zgn. "subjectieve
evaluatie". Deze subjectieve evaluatie is meer dan een toetsing
van varianten aan gestelde normen. Hierbij wordt, in termen van
Habraken, "eenvoudig nagegaan of het gebodene ons bevalt, of dat
we het niet anders zouden willen hebben. Daarover kunnen we dan
discussiëren met elkaar en uit deze discussies komen uitspraken
waarover we het wederom eens kunnen zijn. Er ontstaan nieuwe
normen die nauwer formuleren wat we gezamenlijk willen. Of we
verwerpen normen waar we het eerder over eens waren." (23)
Tijdens de "subjectieve evaluatie" vindt volgens deze uitspraak
het volgende plaats:
Nagegaan wordt "of het gebodene bevalt". Het gaat daarbij kennelijk om een soort beoordeling van de gegenereerde varianten,
maar deze beoordeling wordt wel nadrukkelijk onderscheiden van
die welke plaatsvindt tijdens de "objectieve evaluatie". Het onderscheid heeft betrekking op de normen die als beoordelingscriteria worden gehanteerd. In het geval van de "objectieve
evaluatie" werden als beoordelingscriteria uitsluitend die normen gehanteerd, die expliciet waren geformuleerd door de deelnemers aan het proces, en die bij de uitgangspunten waren ondergebracht.
Bij de ~ubjectieve evaluatie' is dat niet het geval. Hier wordt
geoordeeld aan de hand van normen, die niet als zodanig in het
kader van het proces als beoordelingscriterium zijn ingevoerd,
maar die wel gelding bezitten voor tenminste êén van de deelnemers.
Met behulp van de beschikbare varianten kan nu een dergelijke
183

norm in het proces worden ingevoerd. De norm moet daartoe eerst
worden geformuleerd op een wijze die communicatie met de andere
partijen mogelijk maakt. Vervolgens moet overeenstemming worden
bereikt of deze norm al dan niet als zodanig binnen het kader
van het proces zal worden geaccepteerd. Ik kon zodadelijk terug
op de besluitvormingsaspecten daarvan.
De betreffende norm kan behoren tot hetzelfde domein als waarin
de varianten zijn ontworpen, tot andere domeinen, of mogelijk
zelfs tot een geheel andere orde dan de ruimtelijke. De varianten kunnen bijv. zijn ontworpen op grond van normen uit de domeinen van gebruik en constructie. Het gaat dan in feite om een
deelontwerp. De norm die door de deelnemers bij de subjectieve
evaluatie wordt ingebracht, kan bijv. betrekking hebben op andere
gebruiksoverwegingen (zelfde domein) ,
op de uitvoerbaarheid van
het ontwerp (domein van de techniek) of op het beschikbare budget (norm uit de economische orde), enz.
Daarnaast kan de norm betrekking hebben op het nivo of de nivo's
waartoe de te beoordelen variant behoort, maar ook op hogere of
lagere nivo's. Heeft de norm betrekking op lagere nivo's, dan is
het een norm voor een of meer delen waaruit de betreffende variant is opgebouwd. Is het een norm voor de hogere nivo's, dan
slaat de norm op de situatie waarin de variant moet worden geplaatst, ofwel heeft betrekking op een groter geheel, waarvan de
variant deel uitmaakt.
De afstemming van de nieuwe norm op de reeds in het kader van het
ontwerpproces geformuleerde en gehanteerde normen is een van de
belangrijkste activiteiten bij het wijzigen en aanvullen van de
uitgangspunten bij de aanvang van een nieuwe ontwerpcyclus.
Ik kom daarmee op de besluitvormingsaspecten van de formulering
en invoering van een nieuwe norm in het proces.
Aan het proces nemen meerdere partijen deel. Er is een opdrachtgever, die zelf de toekomstige gebruiker is of deze representeert, een architect, een aannemer, een constructeur, vertegenwoordigers van de overheid, enz. De samenstelling van de groep
deelnemers zal verschillen afhankelijk van de aard van het te
ontwerpen artefact. Er zal echter altijd van meerdere deelnemers sprake zijn, die gezamenlijk beleid voeren. Elk van de partijen heeft daarbij eigen doelen, die hij nastreeft. Voor elk
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van die doelen is het ontwerpproces een middel. Het is ofwel
een middel dat bijdraagt tot de rechtstreekse realisering van
ieders doel, dan wel een middel om een tussendoel, namelijk het
te ontwerpen artefact, te bereiken. Het artefact is dan te beschouwen als een middel, dat ten aanzien van de betrokken partijen gemeenschappelijk is voor ieders individuele doelen. Zo
is het te ontwerpen huis een gemeenschappelijk doel voor alle
betrokkenen, maar het is tegelijk voor de opdrachtgever een
middel voor een geheel ander doel dan voor de architect of de
aannemer. We hebben hier te maken met een zgn. meer-actorsbeleid, waarvan de structuur door Kuypers (24) is beschreven.
Een van de belangrijkste kenmerken van een meer-actorsbeleid
is volgens Kuypers het feit, dat het gemeenschappelijke doel
dat door de actors gezamenlijk wordt nagestreefd, altijd voor
elke actor apart niet meer is dan een tussendoel: "Twee actors
die een gemeenschappelijk doel nastreven, zullen dat nooit doen
zonder eigen oogmerken. Zolang A en B twee actors zijn, zal het
gemeenschappelijke doel gdAB (het gemeenschappelijke doel van
de actors A en B, aut.) nooit meer zijn dan een partiële situatie. Dat wil zeggen, dàt het voor elk hunner slechts een onderdeel vertegenwoordigt van alles wat zij uiteindelijk nastreven.
Iedere actor houdt zijn eigen meer omvattende einddoel { •••.• )
Anders gezegd: een gemeenschappelijk doel van twee of meer actors is altijd een tussendoel." {25)
Aangezien een tussendoel in een doelen-middelen-hiërarchie altijd weer een middel is om een verder gelegen doel te bereiken,
moet het gemeenschappelijke doel van meerdere actoren eveneens
als een middel worden beschouwd voor het eigen doel van iedere
actor afzonderlijk. Het gemeenschappelijke doel krijgt om die
reden dan ook altijd het karakter van een compromis. Niemand
van de betrokken partijen is er helemaal tevreden mee. Ieder
van de deelnemers vindt het in meerdere of mindere mate acceptabel, omdat ieder verwacht dat het gemeenschappelijke doel, gezien als middel voor individuele doelen, voor zijn doel inderdaad effectief zal zijn. Bovendien zal het middel ten aanzien
van alle individuele doelen, eigenschappen moeten bezitten, zoals uiteengezet in I.7. Om dat te bereiken, zal tijdens het pro185

ces voortdurend geëvalueerd en onderhandeld moeten worden, teneinde overeenstemming te bereiken.
Evaluatie is een essentieel deel van een beleid, omdat het noodzakelijk is om de ontwerpresultaten van elke ontwerpcyclus te
kunnen beoordelen op hun geschiktheid ten aanzien van de gemeenschappelijke doelen. Tevens is het voor iedere deelnemer afzonderlijk van belang om na te gaan of het voorliggende resultaat
een bruikbaar middel is voor zijn individuele doelen. De normen
die in het kader van het proces zijn gehanteerd en waarover overeenstemming is bereikt, moeten het bereiken van beide soorten
doelen garanderen. Wordt slechts één daarvan gegarandeerd, dan
zal in het algemeen onderhandeling (of in termen van Habraken:
"discussie") noodzakelijk zijn om de in de volgende ontwerpfase
te hanteren normen zodanig te wijzigen of aan te vullen, dat de
individuele doelen van elke actor optimaal worden veilig gesteld.
Er moet dus evenwicht worden bereikt. Maar dit zal ongetwijfeld
een gewogen evenwicht zijn, waarbij de gewichtsfactoren een
functie zijn van de macht, de invloed en de overredingskracht
van de ene deelnemer over de andere. In feite moet dus een politiek evenwicht tot stand worden gebracht. Het uiteindelijke ontwerpresultaat is dan ook niet te beschouwen als een summum van
ruimtelijke mogelijkheden, maar veeleer als het beste compromis
iri een bepaald machtsevenwicht.
Het ontwerpresultaat van elke cyclus informeert iedere deelnemer
over de gevolgen die de bij de aanvang van de cyclus overeengekomen normen hebben voor zowel het bereiken van het gemeenschappelijke doel als voor het realiseren van zijn individuele
doel. Vooral de kwaliteiten van het gemeenschappelijke doel als
middel voor de individuele doelen van de diverse deelnemers zullen de bereidheid om opnieuw te onderhandelen en eerder aanvaarde normen te herzien, aan te vullen of te verwerpen, beïnvloeden.
Blijkt bij evaluatie dat op basis van een overeengekomen normenpakket de individuele doelen van een bepaalde participant zijn
gegarandeerd, dan zal hij daardoor moeilijk te bewegen zijn,
wijzigingen in het normenpakket aan te brengen. Wanneer echter
dit niet het geval is, zal hij voortdurend trachten de normen
in een voor hem gunstige zin te wijzigen. Pas als na onderhandeling de voorgestelde wijzigingen door alle deelnemers zijn ge186

accepteerd, kan aan een volgende cyclus worden begonnen.
De uitspraken van Habraken: "Uit deze discussies komen uitspraken waarover we het wederom eens kunnen zijn" en "Er ontstaan
nieuwe normen die nauwer formuleren wat we gezamenlijk willen",
zouden een al te rozig beeld van saamhorigheid kunnen suggereren, als ze niet tegen de achtergrond van de uiteenlopende doelstellingen van de deelnemers aan het proces worden beschouwd.
Het gezamenlijk willen van de participanten is slechts een kleine overlap in een grote verscheidenheid van "individueel willen",
waarbij dit laatste in de loop van het proces beïnvloed wordt
door de wederzijdse invloed die de deelnemers op elkaar kunnen
uitoefenen, afhankelijk van hun relatieve machtspositie.(26)
Een norm is dus ook een afspiegeling van een machtsevenwicht.
Zouden in dezelfde groep deelnemers met dezelfde ontwerptaak de
machtsverhoudingen anders liggen, dan zou een andere norm worden bereikt. Daardoor zal een ander artefact het resultaat van
het proces zijn. In zijn afscheidsrede

heeft Habraken het ver-

band tussen macht en de aard van ruimtelijke artefacten geanalyseerd. Daarin heeft hij aangetoond dat verschillende machtsverhoudingen resulteren in verschillende ruimtelijke artefacten.
In zijn analyse van de gebouwde omgeving komt tot uiting, dat
dit niet alleen geldt voor de verschillende ordes en domeinen,
maar eveneens voor de verschillende nivo's van macht zowel als
van de ruimte.

(27)

V.3. Normen als synthese van deelnormen.
Aan het maken van een

a~tefact

gaat het ontwerpen ervan vooraf.

Aan het ontwerpen van een artefact gaat het ontwerpen van normen
vooraf.
In de vorige paragraaf is een beeld geschetst van een ontwerpproces waarin normen worden ontworpen, toegepast en getoetst in
direct verband met het ontwerpen van ruimtelijke artefacten.
Ook werd daarin aangegeven dat binnen elke ontwerpcyclus eerst
normen worden geformuleerd, die vervolgens als

mi~~len

bij het

ontwerpen worden gebruikt. Normen vormen daarbij de grenzen van
verzamelingen van gewenste oplossingen voor een (deel)probleem.

lP-7

T.a.v. natuurlijke normen die binnen het kader van een ontwerpproces moeten worden toegepast, of andere nor.men die om welke
reden dan ook niet door de deelnemers aan het proces kunnen of
mogen worden gewijzigd, kent het model in feite slechts één
cyclus: de normen worden wel geformuleerd en toegepast, maar
blijven bij toetsing ongewijzigd. De toetsing kan slechts dienen
om na te gaan of de ontworpen varianten aan de betreffende norm
voldoen. Daarbij blijft toetsing van de norm zelf achterwege.
Wel kunnen andere varianten worden bedacht binnen de grenzen van
de onveranderbare norm. Het is daarbij mogelijk op een lager
ruimtelijk nivo meerdere uitwerkingen aan de norm te geven en
op die wijze toch tot meerdere oplossingen te komen. Ook is het
mogelijk aan de "externe" norm andere normen toe te voegen (uit
hetzelfde domein, uit andere domeinen of uit andere ordes).
Uiteraard dienen wel de door specificatie van de norm afgeleide
normen en de toegevoegde normen tijdens het proces te worden getoetst.
In het verdere verloop van deze paragraaf zal ik trachten het
ontwerpen van normen aan de hand van een voorbeeld te verduidelijken.
Ter wille van de overzichtelijkheid zal ik mij bepalen tot een
eenvoudig ruimtelijk artefact, namelijk een tafel, en een overzichtelijke maatschappelijke groepering die daarop is betrokken:
een "standaard"-gezin, bestaande uit vader, moeder en twee kinderen, die in gemeen overleg tot een ontwerp voor een tafel moeten komen.
Daar de meest directe relatie tussen maatschappij en ruimte tot
uiting komt in het gebruik (zie Hoofdstuk I) ligt het voor de
hand te beginnen in dit domein. Noodzakelijk is dit echter niet.
Wanneer uit andere domeinen concrete gegevens aanwezig zijn,
kan dit een reden zijn daarmee te beginnen. Zo ligt het voorbeeld voor de hand in het domein van de techniek te beginnen,
wanneer in de initiatief-fase een bevriende timmerman aanbiedt
voor een zacht prijsje de tafel te vervaardigen. Daarmee wordt
dan wel een belangrijke uitspraak gedaan t.a.v. het te ontwerpen
artefact. Dit zal dan namelijk uitsluitend uit "timmerwerk" bestaan, waarmee globaal de vervaardigingswijze en het soort materiaal vastligt.
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Wordt vanuit overwegingen van duurzaamheid, sterkte, onderhoud,
e.d. begonnen, dan is het domein van de constructie het eerst
aan de orde. In principe maakt dit geen verschil, aangezien in
de loop van het proces alle domeinen zullen worden behandeld.
Binnen elk domein zullen normen worden geformuleerd, die met
elkaar in overeenstemming moeten worden gebracht. Met behulp van
deze normen zal dan worden ontworpen. De volgorde waarin dit gebeurt is van minder belang. Wel is het van belang dat gewicht
aan de afzonderlijke domeinen wordt toegekend.
Ten aanzien van de nivo's die met betrekking tot het te ontwerpen artefact zijn te onderscheiden, geldt dat in principe wordt
gewerkt van globaal naar specifiek. De redenen daarvoor zijn gegeven in II.7. Voor dit geval betekent dit dat eerst de tafel
wordt beschouwd als deel van een groter geheel, dus als bijv.
onderdeel van het woonkamermeubilair. Het gaat daarbij om de
beschouwing van de tafel als element, dat geplaatst moet worden
in een situatie. Vervolgens kan de tafel worden beschouwd als
situatie, opgebouwd uit elemente.n (tafel bestaande uit bijv.
blad en poten). Afhankelijk van het doel waarvoor het onderscheid
wordt gemaakt, kan aan de onderscheiden nivo's een andere inhoud
worden gegeven.
Omdat de beschouwingen van de tafel op verschillende nivo's het
ontwerp ervan wederzijds kunnen beïnvloeden, verdient het aanbeveling deze gang van zaken meerdere malen te herhalen, ook in
omgekeerde volgorde, dus van specifiek naar globaal. Dit laatste
dient om na te gaan wat de invloed is van de de~en op het geheel.
Voor het ontwerpen van normen heeft dit een bijzondere betekenis. (I! I. 4.)
Indien begonnen wordt in het domein van het gebruik, zullen in
eerste instantie gebruiksoverwegingen moeten leiden tot een eerste norm. Het gaat daarbij om het formuleren van al die overwegingen die betrekking hebben op eigenschappen van het artefact
die een door de normstellers gewenst gebruik van het artefact
moeten realiseren.
Daartoe zal allereerst een algemeen gebruiksdoel moeten worden
aangegeven: de tafel zal worden gebruikt door het gezin om gezamenlijk aan te eten en om spelletjes te doen.
Uit dit doel kan een eerste globale norm m.b.t. de gebruikseigen-

l
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schappen van de tafel worden geformuleerd: "De tafel moet als
eettafel en als speeltafel bruikbaar zijn voor vier personen."
Deze norm houdt in dat de tafel een instrument is dat bepaalde
soorten van activiteiten van een maatschappelijke groep mogelijk moet maken. Het gebruik van een tafel daarbij is evenals
de wijze waarop de betrokken activiteiten worden uitgevoerd,
cultureel bepaald. In principe is voor de activiteit van het
eten, of dat nu in groepsverband of individueel gebeurt, natuurlijk geen hulpmiddel als een tafel noodzakelijk. Dit geldt eveneens voor de activiteit van gezamenlijk spelletjes doen.
Het is echter in ons cultuurpatroon gebruikelijk om bij het eten
de te nuttigen spijzen op een tafel te plaatsen, waarbij voor
de activiteit van het eten zowel als voor de plaatsing van de
eters aan tafel normen gelden (gedragsregels, etiquette) die
van belang zijn voor het gedrag van de mensen die aan tafel zitten. Het is echter heel goed denkbaar dat t.a.v. de activiteit
"eten" binnen het gezin afwijkende regels worden gehanteerd,
waarvan dan bij het ontwerpen van de tafel moet worden uitgegaan. Deze verbijzondering kan ook gelden t.a.v. de algemene
maten die vanuit de ergonomie en de antropometrie voor bewegingsruimte en menselijke afmetingen bekend zijn.
Uit gegevens over gewenst of verwacht gedrag, de bewegingen en
maten van de personen die aan de activiteit deelnemen, kan het
ruimtebeslag voor iedere eter worden vastgesteld. Daarop kan een
norm voor de afmetingen van de tafel worden gebaseerd.
Uit gegevens omtrent het aantal personen en hun gewenste positie {plaats) rond de tafel kan de individuele norm voor ruimtebeslag tot een algemene worden herleid, geldend voor de gehele
groep.
Hetzelfde geldt voor de attributen die bij het eten worden gebruikt {stoelen, bestek, serviesgoed, enz.).
Op deze wijze kan een norm worden gesteld voor de afmetingen van
de tafel, waarin het voornamelijk gaat om de tafelhoogte, de
bladafmetingen en bladvorm.
Voor de activiteit "spelen" kan op soortgelijke wijze een norm
voor dezelfde eigenschappen van de tafel worden vastgesteld.
Deze beide normen zullen niet vanzelfsprekend op dezelfde maten
uitkomen, omdat de tafel vanuit verschillende gezichtspunten is
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beschouwd. Beide normen zullen echter met elkaar in overeenstemming moeten worden gebracht, omdat ze, hoewel middelen. voor
verschillende doelen, toch tot ê~n en hetzelfde artefact moeten
leiden.
Daarbij zal - op bescheiden schaal - beleid moeten worden gevoerd. Er moeten prioriteiten worden gesteld, gewichten moeten
worden toegekend. Is de activiteit van eten belangrijker dan
die van spelen? Indien de norm voor "eten" wordt gehandhaafd,
is dan "spelen" nog mogelijk? Er moet nu een norm worden gevonden, die beide activiteiten mogelijk maakt, rekening houdend met
de gestelde prioriteiten. Deze norm is als een synthese te beschouwen van de beide voorgaande. Hij maakt beide activiteiten
in de gewenste mate mogelijk.
In het fysiologisch sub-domein gaat het om normen, die aanpassing van het artefact "tafel" moeten garanderen aan de mens als
biologisch organisme dat leeft in voortdurende wisselwerking met
zijn omgeving (stofwisseling, indrukken via zintuigen, etc.).
Hoewel dit sub-doméin bij een tafel slechts in beperkte mate
aan de orde komt, zijn toch een aantal zaken in dit gebied ook
voor een simpele tafel van belang.
Er vindt contact plaats tussen armen en handen en de tafel. Dit
stelt vooral - gezien het te verwachten gedrag - eisen aan het
tafelblad. Een blad met een grote warmtecapaciteit en goede
warmtegeleiding zal altijd koud aanvoelen, terwijl kleine warmtecapaciteit en slechte geleiding een warm aanvoelend blad opleveren. Ergens in de "range" tussen warm- en koud-aanvoelend zal
een punt te vinden zijn wat bij aanraking de meest behaaglijke
ervar.ing geeft.
De afwerking van het blad zal stroefheid en gladheid moeten paren. De hygroscopische eigenschappen van het blad zijn van belang
(klamme handjes).
Het tafelblad mag geen stoffen afgeven die (door oplossen, verdampen, dissociatie, o.i.d.) de huid irriteren.
Het blad mag niet zodanig refecterend zijn, dat verblinding kan
optreden.
Ook de kleur van het blad kan onaangenaam en aangenaam zijn voor
de ogen.
Het materiaal van het tafelblad is ook van belang i.v.m. het ge191

luid dat wordt geproduceerd wanneer voorwerpen op de tafel worden geplaatst of wanneer aan tafel bepaalde activiteiten worden
verricht (typemachine!).
Ten aanzien van al deze aspecten hebben de materialen die in
principe als tafelblad kunnen dienen, verschillende eigenschappen.
De keuze van het materiaal kan worden gemaakt aan de hand van
normen, die ten aanzien van de verschillende eisen zijn gesteld,
waarbij weer gewicht aan de diverse aspecten moet worden toegekend alvorens een norm voor het gehele gebied kan worden ontworpen.
In het psychologische sub-domein gaat het om de aanpassing van
ruimtelijke artefacten aan mentale activiteiten van de mens
bijvoorbeeld

te verdelen naar begrijpen, voelen en willen.(28)

In eerste instantie gaat het om het ontwerpen van artefacten die
door het verstand te "vatten" zijn.
De tafel moet als zodanig waarneembaar, herkenbaar en begrijpelijk zijn. Daardoor krijgt de tafel zijn identiteit. Deze identiteit, maar ook de samenhang van de afzonderlijke delen die tesamen de tafel vormen kan tot uitdrukking worden gebracht door
middelen als de grootte en maatverhoudingen (te onderscheiden
van bijv. de bladmaat uit het fysiek sub-domein), kleur, textuur,
positie, etc. en de verhoudingen daartussen. Door het aanbrengen
van verschillen of overeenkomsten

met andere ruimtelijke elemen-

ten kunnen identiteit van de tafel en samenhang met ander meubilair worden verduidelijkt. Ook op grond hiervan is het mogelijk
normen

voor een tafel te formuleren.

Ten aanzien van de gevoelsmatige aspecten van de tafel gaat het
om het beeld wat door de tafel wordt opgeroepen. Het gaat er
daarbij om of de tafel er "zakelijk" moet uitzien, of "knus" of
"stoer", etc. Ook kan worden gestreefd naar de expressie van een
bepaald vorm-concept. De tafel moet daar bijvoorbeeld zoveel mogelijk het beeld van het "zwevende blad" oproepen, waarbij poten
zo onopvallend mogelijk moeten zijn, terwijl bij de tafel als
"blok" naar een zo gesloten mogelijke vorm zal worden gestreefd.
Wordt de tafel als "stijlmeubel" gezien, dan kan dit bijv. worden
bereikt door bij het ontwerp de nadruk te leggen op een of meer
van de onderscheiden domeinen of sub-domeinen: een functionele
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of functionalistische tafel, een constructivistische tafel,
etc. (zie ook !.14)
Ook kan uitdrukking worden gegeven aan de symbolische betekenis van de tafel. De tafel kan dan bijvoorbeeld worden beschouwd
als het symbool van alles wat gezamenlijk in het gezin gebeurt,
als symbool van welstand of als teken van goede smaak.
De gelijkwaardigheid van de mensen die aan de tafel plaatsnemen
kan bijvoorbeeld tot expressie worden gebracht door een ronde
bladvorm (29), terwijl een langgerekte vorm de gelegenheid geeft
personen naar hun relatieve importantie te onderscheiden (aan
het hoofd van de tafel, enz.).
In het derde deel van dit psychologische sub-domein gaat het om
het "willen" van mensen. Het gaat daarbij, zoals reeds in I.14
is uiteengezet om het beïnvloeden en beheersen van de ruimtelijke elementen door mensen, waardoor het element bruikbaar blijft
ondanks een veranderende gebruiksvraag. Voor de tafel is het
vanuit dit gezichtspunt van belang dat deze kan worden aangepast
aan veranderende omstandigheden. Bij sommige gelegenheden is het
gewenst de bladafmetingen
van de tafel te kunnen veranderen,
bijv. wanneer meer mensen aan de tafel willen eten, dan het aantal waarvoor de tafel "normaal" wordt gebruikt (door middel van
een uitschuifbaar blad, of aanzetbladen e.d.). De tafel moet
verplaatsbaar zijn. Dit stelt bijv. eisen aan het gewicht, de
bevestiging van de poten aan het blad, dernontabel onderstel, e.d.
Vanuit al deze aspecten kunnen normen voor de tafel worden geformuleerd.
Hiermee is het domein van het gebruik compleet. Alle normen die
in de verschillende sub-domeinen zijn gesteld, dienen met elkaar
in overeenstemming te worden gebracht. Omdat daarin vaak strijdige normen zullen voorkomen, is het toekennen van gewichten aan
de diverse deel-normen noodzakelijk en zal voor de synthese van
al deze deel-normen tot een algemene norm t.a.v. gebruik wederom
beleid moeten worden gevoerd, zoals dat in de vorige paragraaf
en in Hoofdstuk II is beschreven.
De in dit domein gestelde normen zullen echter op dezelfde wijze
gevolgen hebben voor normen in andere domeinen en voor normen
die op het hogere en lagere nivo worden gesteld. Ook daartussen
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zal weer afstemming moeten plaatsvinden.
In het domein van de techniek gaat het om normen met betrekking
tot de vervaardiging van het artefact.
In dit domein wordt uitgegaan van de beschikbare vaardigheden,
werkwijzen en materialen, om de gewenste aanpassing van de ruimte aan de maatschappij te bewerkstelligen.
Wanneer in dit domein wordt begonnen, kunnen normen ten aanzien
van de tafel worden gesteld, die het veld van technische mogelijkheden met betrekking tot de vervaardiging van de tafel bepalen, bijvoorbeeld in de vorm van een typologie: de tafel moet
door een doe-het-zelver te vervaardigen zijn, etc.
In het constructieve domein gaat het om normen met betrekking
tot de weerstand die de tafel moet kunnen bieden tegen verandering. Het gaat daarbij om normen t.a.v. sterkte, stijfheid en
stabiliteit van de tafel en de onderdelen ervan, maar ook om de
duurzaamheid van de gebruikte materialen onder de omstandigheden die gedurende het gebruik van de tafel zijn te verwachten.
Normen in dit domein hebben ook betrekking op maatregelen die
het artefact in de gewenste toestand moeten houden: dagelijks
onderhoud en reparatie (hoewel de maatregelen zelf strikt genomen tot het domein van de techniek behoren).
Ook gaat het om normen met betrekking tot eenmaal ingestelde
toestanden: zo zal het tafelblad horizontaal moeten zijn om
voorwerpen die eenmaal op de tafel zijn geplaatst erop te doen
blijven staan.
Ook de normen die binnen deze domeinen worden gesteld, dienen
weer afgewogen te worden tegen normen uit de andere (sub)domeinen. Bij deze afweging kan niet steeds worden volstaan met de
door herleiding verkregen algemene normen uit ieder domein, maar
vaak zal naar de deel-normen moeten worden teruggegaan.
Ook ten aanzien van de ruimtelijke nivo's gelden per nivo verschillende normen. Op elk nivo komen weer alle domeinen aan de
orde, en per domein kunnen weer normen worden geformuleerd. Zo
kan op vertreknivo de tafel worden beschouwd als een element,
dat in de situatie (het vertrek zelf) moet worden geplaatst.
Ook hier kan weer worden gedifferentieerd naar gebruik, techniek en constructie.
Ook zullen normen van verschillend nivo, maar uit hetzelfde do194

mein elkaar beïnvloeden. In het fysieke sub-domein van het gebruik bijvoorbeeld zal op vertreknivo de tafel êén van de elementen zijn die volgens de daar geldende regels van het gebruik
geplaatst moeten worden, terwijl op "meubilair-nivo" het tafelbla~ de situatie is waarin gebruikselementen {bestek, serviesgoed, schaakbord) geplaatst moeten kunnen worden. Beschouwd vanuit het vertreknivo zullen normen met betrekking tot de afmetingen van het tafelblad eerder betrekking hebben op maximaal
toelaatbare afmetingen, terwijl op het "meubilair-nivo" de norm
eerder minimaal gewenste afmetingen zal bevatten.
Er kunnen echter op het hogere nivo ook aspecten aan de orde komen, die voor het lager nivo niet of minder relevant zijn. Zo
zal het gewicht van de tafel op vertreknivo van belang zijn in
verband met de wens om de tafel te kunnen verplaatsen, terwijl
daarvan op tafelnivo geen sprake is.
Deze norm kan weer consequenties hebben voor normen op andere
nivo's en in andere domeinen.
Bij wijziging van één norm in de loop van het proces, zullen
daarom de invloeden ervan in alle andere gebieden moeten worden
nagegaan. In verband met deze voor het ontwerpen essentiële mechanismen zijn de normen hier dan ook in een systematisch verband genoemd.
V.4. De norm als artefact.
Normen worden ontworpen, gemaakt en gebruikt binnen het kader
van een beleid als middelen om een bepaald doel te bereiken.
Dit betekent dat normen als artefacten kunnen worden beschouwd.
In het voorgaande is betoogd, dat normen tevens middelen zijn
voor het ontwerpen van artefacten.
Indien nu normen zowel artefacten zijn als wel middelen voor het
ontw~rpen ervan, moeten normen dus op strikt logische gronden
middelen zijn waarmee weer andere normen kunnen worden ontworpen.
In Hoofdstuk II is reeds uiteengezet hoe uit algemene normen
d.m.v. specificatie naar concrete situaties specifieke normen
kunnen worden afgeleid. Ook werd aangetoond dat het mogelijk is
specifieke normen door generalisatie te herleiden tot algemene.
Daarbij werd gebruik gemaakt van de structurele eigenschappen
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van normen, waarbij ten aanzien van afleiding en herleiding het
nivobegrip als hulpmiddel fungeerde (Hoofdstuk III).
Wanneer normen artefacten zijn, dan zullen ze moeten voldoen
aan de eisen die in het algemeen aan artefacten worden gesteld.
Normen zullen daarom moeten voldoen aan de door Sirnon (30) gegeven criteria (V.l.).
De domeinentheorie, die conceptuele elementen aanreikt als instrument voor het ontwerpen van artefacten binnen de ruimtelijke
orde, heeft betrekking op aspecten van artefacten die zodanig
typerend zijn voor het verschijnsel "artefact", dat deze waarschijnlijk ook van toepassing is op artefacten die niet tot de
ruimtelijke orde behoren. Op grond van deze veronderstelling is
het interessant bij wijze van gedachtenspel na te gaan of normen
met betrekking tot de afstemming van maatschappij en ruimte, die
eveneens als artefacten kunnen worden beschouwd, ook met behulp
van de domeinentheorie kunnen worden beschreven.
Globaal gaat het daarbij om de aspecten bruikbaarheid, duurzaamheid en veivaardigbaarheid van normen.
De criteria van Sirnon ter onderscheiding van kunstmatige zaken
zijn, toegepast op normen als artefact:
1) "Kunstmatige zaken zijn door de mens gesynthetiseerd (al dan
niet met voorbedachten rade)". Normen zijn inderdaad door de
mens gesynthetiseerd. Ze worden ontworpen op grond van voorstellingen van gewenste toestanden die vanuit de bestaande,
ongewenste toestand moeten worden gerealiseerd.
Het gaat daarbij uitdrukkelijk om normen m.b.t. kunstmatige
zaken. Indien en voorzover natuurlijke systemen deel uitmaken
van een kunstmatig systeem, zijn er tevens in die natuurlijke
systemen functionerende natuurlijke normen aanwezig, waaraan
dan zal moeten worden voldaan. Deze natuurlijke normen zijn
geen artefacten: ze zijn aanwezig en kunnen door de mens worden ontdekt, maar niet veranderd. Het "al dan niet met voorbedachten rade" is ook voor normen van toepassing. Daarbij
valt vooral te denken aan normen, die bij het ontwerpen dermate triviaal worden gevonden, dat ze niet of zelden expliciet worden geformuleerd. In het voorbeeld van het ontwerpen
van een tafel bijvoorbeeld: de norm dat alle tafelpoten even
lang moeten zijn; een norm die is afgeleid uit een al even
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triviale, nl. dat het tafelblad horizontaal moet zijn.
2} "Kunstmatige zaken kunnen uiterlijkheden van natuurlijke
dingen nabootsen, terwijl ze in werkelijkheid in een of zelfs
vele opzichten van deze dingen verschillen."
Hier is een vergelijking te maken tussen kunstmatige normen
enerzijds en natuurlijke normen anderz.ijds, zoals dat in II. 3
is gebeurd. Kunstmatige normen vertonen overeenkomst met natuurlijke, echter qua oorsprong, veranderbaarbeid en het milieu waarin ze voorkomen, zijn ze geheel verschillend.
3} "Kunstmatige zaken zijn te karakteriseren in termen van
functie, doel en aanpassing."
Deze uitspraak behoeÎt hier nauwelijks nog betoog, aangezien
tot nu toe normen voortdurend in termen van middelen, doelen
en aanpassing van ruimte aan maatschappij, zijn besproken.
Ik verwijs hiervoor vooral naar V.2.
4) "Kunstmatige zaken worden, vooral als zij in het ontwerpstadium verkeren, beschreven met imperatieve zowel als descriptieve termen."
Dit geldt, behoudens de opmerkingen die daarover aan het einde van V.l. zijn gemaakt, voor normen in het bijzonder. De
wijze waarop besluitvorming over normen plaatsvindt (zie V.2.}
en daarmee de wijze waarop normen worden ontworpen, toegepast
en geëvalueerd, geeft weer dat tijdens het ontwerpproces niet
alleen kan worden aangegeven hoe de eenmaal vastgestelde en
overeengekomen normen zijn, maar dat ook standpunten worden
ontwikkeld door alle deelnemers m.b.t. de vraag hoe normen
moeten zijn en welke normen er in het pakket uitgangspunten
aanwezig moeten zijn.
Ten aanzien van de door Sirnon aangelegde criteria kan dus worden
geconcludeerd, dat normen tot de wereld van de artefacten behoren. Met betrekking tot beschrijving van normen in termen van de
domeinentheorie, is in de vorige paragraaf een voorbeeld gegeven
hoe vanuit de verschillende domeinen, waarin normen kunnen worden
ontworpen voor ruimtelijke elementen per domein of sub-domein, op
een hoger nivo door het tot stand brengen van een synthese van
deze "deel"-normen, normen voor complexe ruimtelijke artefacten
kunnen worden ontworpen.
Ik zou nu willen nagaan of het mogelijk is normen met behulp van
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de domeinentheorie te analyseren op dezelfde wijze als dat in
Hoofdstuk I voor ruimtelijke artefacten is gedaan.
In het gebruiksdomein gaat het daarbij om de bruikbaarheidsaspeeten van normen.
Het gaat daarbij om die eigenschappen van normen, die ze voor
een bepaalde gebruiker of categorie van gebruikers tot een adequaat middel maken om daarmee een bepaald, tevoren beoogd doel
te bereiken, waarbij tevens de situatle moet worden betrokken
waarin de norm als middel voor het doel door die gebruiker wordt
aangewend.
Het inderdaad bereiken van het gestelde doel is natuurlijk de
belangrijkste toets voor een norm als middel. Het gaat daarbij
dan om de effectiviteit van het middel. Dit is echter slechts
één van de eigenschappen die een norm moet hebben, wil deze als
middel bruikbaar zijn. Verder zal de bruikbaarheid van een norm
afhangen van de andere eigenschappen, die deze als mlddel
heeft (zie !.7.).
Een norm moet kenbaar, overdraagbaar, begrijpelijk zijn. Dit is
een eis m.b.t. de algemene toepasbaarheid van een norm. Voorwaarde voor kenbaarheid is dat de norm is geformuleerd en wel zodanig dat subjecten er kennis van kunnen nemen. Om daaraan te voldoel moet de norm in een communiceerbare, dus gecodeerde vorm
worden gegoten.
Voor een bepaalde ca'tegorie van gebruikers betekent dit, dat een
norm bijvoorbeeld de vorm van een formule kan hebben, terwijl
deze vorm voor andere categorieën geheel onbruikbaar kan zijn.
Wil een norm bruikbaar zijn voor meerdere categorieën gebruikers,
dan zullen vaa'k verschillende "vertalingen" noodzakelijk zijn.
Een geschreven of gesproken norm veronderstelt dat de gebruiker
de in de norm gebezigde taal kan verstaan. Dit mag triviaal lijken, maar voor de gemiddelde bewoner als normgebruiker in ons
land zal een norm met betrekking tot geluidsisolatie van zelf
aan te brengen scheidingswanden, waarin de isolatiewaarde wordt
uitgedrukt in aantallen dB niet een norm zijn die een boodschap
in verstaanbare taal bevat. Voor zulke gebruikers zal "vertaling"
van de norm noodzakelijk zijn. Mogelijk is die vertaling uit te
voeren door aan te geven wat het resultaat is van het aanbrengen
van een wand met dergelijke eigenschappen, zoals: bij een isola198

tiewaarde van x dB is een normaal gesprek in het aangrenzende
vertrek nog juist te verstaan, bij y dB is dat nog te horen,
maar niet meer te verstaan, en bij een isolatiewaarde van z dB
heeft men zelfs geen hinder meer van de 2 x 25 Watt geluidsinstallatie van de buurjongen.
Ook is het mogelijk een dergelijke vertaling te maken door het
geven van voorbeelden van constructies, die aan de in de norm
gestelde eisen voldoen. Daarbij moet echter wel worden overwogen, dat een dergelijke vertaling een specificatie van de oorspronkelijke norm inhoudt en daardoor de mogelijkheden voor de
gebruiker worden beperkt {tenzij de rij voorbeelden volledig is
t.a.v. de mogelijke oplossingen). Om deze reden is het in het
algemeen niet aan te bevelen normen te vertalen door specificatie, aangezien hiermee in feite al een deel van het eigenlijke
ontwerpen doör de "vertaler" wordt uitgevoerd. Een andere wijze
van verduidelijking kan worden gevonden in het kiezen van een
andere grootheid uit hetzelfde systeem. Indien bijvoorbeeld voor
geluidsisolatie de eigenschap massa per vierkante meter van de
scheidingswand verantwoordelijk is, dan kan deze eigenschap de
grootheid zijn, waarover in de norm wordt gesproken. Kilogrammen en vierkante meters worden geacht wel tot het "instrumentarium" van de doe-het-zelver te behoren. Ook hierbij moet echter
worden opgepast niet een grootheid te kiezen, die specificatie
inhoudt en in feite al tot het ontwerpen van een ruimtelijk artefact behoort.
Uit het bovenstaande wordt tevens duidelijk dat de bruikbaarheid
van normen ook wordt bepaald door de vaardigheden van de normgebruiker en de mogelijkheden waarover hij in de gebruikssituatie
kan beschikken. Zo zal een norm die bruikbaar moet zijn als
criterium voor het vaststellen van het al dan niet eetbaar zijn
van uit het bos meegebrachte paddestoelen,voor gebruik in de
keuken geen betrekking mogen hebben op grenswaarden van concentraties van giftige stoffen, omdat hetuitvoerenvan een chemische
analyse in die situatie 'niet mogelijk is.
De resultaten van
een dergelijke analyse zullen de betreffende categorie van gebruikers waarschijnlijk ook weinig "zeggen". Als maatstaf is in
die situatie het gebruik van een zilveren lepeltje, hoewel misschien niet zo betrouwbaar, een middel met een grotere bruikbaar199

heid. (31) Hetzelfde gold voor het gebruik van het lichaamsgewicht als maatstaf bij heksenprocessen of het nemen van de levensduur van de schuimkraag van bier als criterium voor de kwaliteit ervan.
De hierboven genoemde bruikbaarheidsaspecten van normen zijn
m.b.t. de domeinentheorie hoofdzakelijk gelegen in het psychologische sub-domein, waarbij het in dit geval gaat om begrijpelijkheid, herkenbaarheid en waarneembaarheid van normen.
Voor het fysieke sub-domein geldt dat normen, vooral voor wat
betreft hun vorm, moeten aansluiten bij het menselijk gedrag.
Daarbij kan dan slechts het materiële omhulsel van normen (namelijk de wijze waarop ze zijn geformuleerd) worden betrokken omdat normen op zich immateriële artefacten zijn. Vgl. bijvoorbeeld verkeersborden die middel zijn om aan te geven dat op de
plaats waar ze staan aan een bepaalde norm m.b.t. het verkeer
moet worden voldaan. De vorm ervan is aangepast aan het gedrag
van mensen: verkeersdeelnemers die snel op de "boodschap" moeten
kunnen reageren. Bij andere vormen, bijvoorbeeld geschreven
tekst, zou dat in veel mindere mate mogelijk zijn.
Soortgelijke opmerkingen kunnen ook worden gemaakt t.a.v. de
eigenschappen van normen m.b.t. het fysiologische sub-domein,
waarin het t.a.v. het "materiële omhulsel" van normen vooral
gaat om aanpassing ervan aan eisen die het menselijk organisme
stelt m.b.t. zintuiglijke waarneming.
In het domein van de techniek gaat het om de vervaardiging van
normen. Het dient middelen te bevatten waarmee normen tot stand
kunnen worden gebracht. Te denken valt daarbij aan procedures
die leiden tot overeenstemming binnen de op het ontwerpen van
de norm betrokken groep, aan de materiële middelen waarmee normen tot stand kunnen worden gebracht (de als kwaliteitsmaatstaf
te gebruiken grootheden), en de keuze van een communicatiesysteem, met behulp waarvan de norm kan worden geëxpliciteerd.
In het domein van de constructie gaat het om de duurzaamheid
van normen. Het gaat daarbij om al die middelen, die verandering
in een bestaande norm moeten .tegengaan.
De wijze waarop de norm kan worden overgedragen is daarbij van
belang. Het schriftelijk of anderszins vastleggen van normen
is een middel waarmee de norm ongewijzigd aan anderen kan wor200

den overgedragen. Mondelinge overlevering kan gemakkelijk aanleiding geven tot veranderingen. Is men daarop aangewezen, dan
is het gebruik van bijv. ritme en rijm een mogelijkheid om de
duurzaamheid veilig te stellen. (Vroeger werd bijv. gelovigen
de "Tien Geboden Gods" in rijmvorm onderwezen, waardoor men ze
gemakkelijker kon onthouden, met minder kans op ongewenste veranderingen in de tekst.) Ook sancties, aan de norm verbonden in
de vorm van beloningen of straf, zijn een middel voor de instandhouding van de norm via de toepassing, evenals (sociale)
controle, enz.
In het voorbeeld van het ontwerpen van een tafel {in de vorige
paragraaf) bleek dat normen konden worden ontworpen op grond
van eisen die vanuit de verschillende domeinen aan de tafel werden gesteld.
Op soortgeltjke wijze zou het mogelijk moeten zijn normen te
ontwerpen voor normen op grond van eisen die in de verschillende domeinen aan een te ontwerpen norm worden gesteld. Het gaat
daarbij dan echter nog steeds om een deelontwerp, aangezien ook
hierbij sprake is van invloed op en vanuit andere ordes {normen
worden bij deze beschouwing geacht te behoren tot een "normenorde") en andere nivo's. {Elke norm is binnen deze "orde" op te
vatten als een element van een hiërarchisch normensysteem en
dus is elke norm zowel een specificatie van een norm van een hoger nivo als zelf specificeerbaar op een lager nivo.)
Het probleem bij de hierboven beschreven poging normen te analyseren in termen van de domeinentheorie is voortdurend dat normen immateriële, conceptuele artefacten zijn, terwijl de domeinentheorie in de huidige vorm is gericht op materiële, ruimtelijke artefacten.
Voor mogelijke toepassingen buiten het kader van de ruimtelijke
orde is het noodzakelijk dat de domeinentheorie op een principiële wijze wordt uitgediept en getoetst.

v.s.

Samenvatting

- Artefacten zijn door mensen bedachte en gemaakte middelen die
dienen om een tevoren beoogd doel te kunnen bereiken. Ze kunnen zowel materieel als immaterieel van aard zijn. Jl,_rtefacten
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kunnen als kunstmatige systemen worden opgevat. Daarin kunnen
echter wel natuurlijke systemen (als subsysteem). voorkomen.
Ook normen die in het kader van een beleid door mensen worden
ontworpen, kunnen als artefacten worden beschouwd.
Bouwkundig handelen gaat uit van een bestaande ongewenste situatie en is gericht op het realiseren van een nog-niet-bestaande gewenste situatie.
In beide situaties kunnen zowel natuurlijke als kunstmatige
normen voorkomen.
In de situatie voorkomende normen moeten, voor zover ze niet
expliciet zijn gegeven, worden ontdekt. Dit geldt daarin niet
alleen voor de natuurlijke normen, maar ook voor de aanwezige normen met een kunstmatige oorsprong. Het verschil daarbij
is echter, dat de natuurlijke niet veranderbaar zijn en de
kunstmatige (in zekere mate) wel.
De vier door Sirnon aangegeven karakteristieke kenmerken van
artefacten, kunnen als criterium worden gebruikt ter onderscheiding van kunstmatige en natuurlijke zaken.
Aan deze criteria dient nog één categorie van kunstmatige zaken te worden toegevoegd: namelijk die zaken die door middel
van selectie door de mens uit de natuur zijn verkregen en als
middel voor een doel worden aangewend.
Of een artefact het beoogde doel inderdaad zal bereiken, is
volgens Sirnon van drie factoren afhankelijk, te weten: de
aard van het doel zelf, de inwendige organisatie van het artefact en het milieu waarin het moet werken.
Op basis van het bovenstaande zijn drie categorieën van ontwèrpproblemen te onderscheiden:
a) Gegeven:de situatie en het doel: gevraagd:te ontwerpen het
middel (de middelen).
b) Gegeven: het artefact en de situatiei gevraagd: voor welk(e)
doel(en) is het artefact in die situatie een geschikt middel?
c) Gegeven: het doel en het artefact; gevraagd: in welke situatie(s) is het artefact een geschikt middel voor dat
doel?
Bij het oplossen van ontwerpproblemen moet rekening worden gehouden met neveneffecten in een "hiërarchie van omgevingen",
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die zowel betrekking heeft op de maatschappij, de ruimte als
de tijd.
- Stap-voor-stap-specificatie van doelen en middelen (en dus
ook van normen) vergroot in belangrijke mate de keuzevrijheid
m.b.t. mogelijke middelen voor het bereiken van een beoogd
doel.
M.b.t. het cyclische procesmodel van Habiaken betekent dit,
dat opeenvolgende cycli van algemeen naar specifiek moeten
verlopen.
- In termen van Kuypers is een ontwerpproces te karakteriseren
als een zgn. meer-actorsbeleid.
Daarin is het gemeenschappelijke doel dat door de acters gezamenlijk wordt nagestreefd, voor elke actor afzonderlijk niet
meer dan een tussendoel. Om die reden krijgt het gemeenschappelijke doel het karakter van een compromis.
- Een overeengekomen norm is in het kader van een beleid een
afspiegeling van een machtsevenwicht: verandering in de
machtsverhoudingen tussen de leden van de groep leidt tot veranderingen van de norm.
- Bij het ontwerpen van normen m.b.t. een artefact kunnen op elk
nivo vanuit elk domein deelnormen worden ontworpen. Deze deelnormen worden door middel van synthese, waarbij rekening wordt
gehouden met gestelde prioriteiten, herleid tot een algemene
norm, die het gehele gebied bestrijkt.
- Bij wijziging van één (deel)norm in de loop van het proces
waarin normen worden ontworpen, dienen de invloeden van die
wijziging in alle andere gebieden (ordes, domeinen, nivo's)
te worden nagegaan.
- Kunstmatige normen blijken aan alle door Sirnon gestelde criteria m.b.t. artefacten te voldoen.
- Het lijkt in principe mogelijk kunstmatige normen te analyseren in termen van de domeinentheorie. Het probleem daarbij is
echter dat deze normen immateriële, conceptuele artefacten
zijn, terwijl de domeinentheorie in de huidige vorm is gericht
op materiële, ruimtelijke artefacten.
Beschouwingen van normen in deze context bevatten dan ook een
speculatief element: analyse van normen in termen van domeinen
heeft,door de wijze waarop domeinen thans zijn gedefinieerd,
203

nog teveel betrekking op het "materiële omhulsel" van de onderzochte norm.
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INLEIDING.
1) Kluyver, A. e.a. "Woordenboek der Nederlandsche Taal",
Groningen, 1913, Deel 9, kolom 2164.
2) Leslie, G.R., Larson, R.F. en Gorman, B.L.:"Order and Change",
New York, 1973, p. 101-103.
3) Lautmann, R.: "Wert und Norm",
Köln und Opladen, 1969, p. 65.

( 4) Verkeersborden (vnl. gebods- en verbodsborden)
niet de norm zelf,
maar zijn aanduidingen die tot doel hebben er op
wijzen dat op de
plaats waar ze staan een bepaalde norm (uit het verkeersreglement) van
kracht is en moet worden toegepast.
De vorm is gekozen op grond van overwegingen m.b.t. de gebruiksomstandigheden.
( 5) Een zwaaiende agent "regelt" wel het verkeer, maar "beregelt" het niet;
hij maakt geen verkeersregels. Hij past ze juist toe:-Door zijn functie
maakt hij deel uit van een subordinatiesysteem, waarin hij verplicht
is deze regels toe te passen, tot uitvoering te brengen in bepaalde
situaties. Hij is daarmee norm-subject. Anderzijds heeft hij (daardoor)
de bevoegdheid om binnen het verkeersreglement gestelde grenzen als
(mede-)autoriteit op te treden m.b.t. verkeersdeelnemers. (Zie Hoofdstuk III en IV)
( 6) Soms wordt wel een onderscheid gemaakt tussen "voorschrijvende normen"
en "statistische normen".
Deze laatste categorie betreft dan gemiddelden die in de werkelijkheid
zijn waar te nemen. (Bijv. dat de gemeten maximum-snelheid van automobilisten in de bebouwde kom gemiddeld 60 km/u. bedraagt.)
Ik zal "statistische normen" in deze studie niet met "norm" aanduiden
(maar bijv. met "de bestaande toestand"). Er kan echter wel een verband
worden gelegd tussen "statistische" en "voorschrijvende normen". Dit
gebeurt namelijk wanneer d.m.v. een voorsbhrijvende norm wordt bepaald
dat de werkelijk bestaande, waargenomen toestand in de toekomst gehandhaafd moet blijven. De voorschrijvende norm is dan echter toch
weer op de toekomst gericht.
7) Zie: De Graaf, J.: "Elementair begrip van de ethiek",
Haarlem, 1972, pag. 24 e.v.
8) Williams, Jr., R.M.: "The Concept of Norms",
in "The International Encyclopedia of the Social Sciences"
Vol. 11, p. 205.
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I.

BELEID EN BOUWKUNDIG HANDELEN.

( 1) Habraken, N.J.: Diktaat voorjaarscollege 1975.

In bewerkte vorm verschenen onder de titel:
"Genera! principles about the way built environments exist",
Open House, BCB Series No. 1, Maart 1979.
( 2) Het onderscheid tussen de beide in dit hoofdstuk gebruikte tijdsbegrippen bestaat hierin dat het "abstracte tijdsbegrip" steunt op een waarnemingsstandpunt (de tijd wordt daarin beschouwd als "een bestendige
stroom van veranderde toestanden"), terwijl het "psychologische tijdsbegrip" uitgaat van een actiestandpunt (waarin de tijd wordt beschouwd
als een proces van veranderende toestanden). Volgens dit laatste tijdsbegrip kan men de toekomst beschouwen als "een pötent.iële stand van
zaken die op voorhand kan geanticipeerd worden".
Deze tijdsbegrippen zijn ontleend aan:
Albrechts, L.: "De factor tijd: een bepalend element voor de structuur
van het planningsproces",
Stedebouw en Volkshuisvesting, juni 1975,
p. 227-232.
( 3) Kwee, S.L.: "Denken in Systemen". Diktaat nr. 1.145.

Technische Hogeschool Eindhoven.
( 4) Alles wat is "gegeven" m.b.t. een ontwerpprobleem wordt hier als
"situatie" beschouwd, dus inclusief toekomstbeelden en verwachtingen
van mensen. Wat mensen verwachten, willen bereiken of juist willen ontwijken m.b.t. de toekomst, is gegeven in de situatie, zoals die zich
als startpunt voor aan te brengen veranderingen voordoet en is daarmee van invloed op de mogelijkheden en beperkingen t.a.v. die veranderingen.
( 5)

Kuypers, G. : "Grondbegrippen van Politiek" •
Aula-boeken nr. 490, Utrecht, 1976, pag. 19.

6) Kuypers, op.cit. pag. 44-55.

7) Kuypers, op.cit. pag. 40.

8) Kuypers, op.cit. pag. 42.
9)

Bax, M.F.Th., "Domeinentheorie, cmvang en geleding van het vakgebied
der Bouwkunde", VCW-colloquium, afd. Bouwkunde, Technische Hogeschool
Eindhoven, 7 juni 1978.
In enigszins bewerkte vorm verschenen in:
Bax, M.F.Th., "Domain theory. The scope and structure of building
science".

Open House, Vol. 4, nr. 2., 1979.
(Verwijzingen hebben uitsluitend betrekking op de eerstgenoemde bron.)
(10) Bax, op.cit. pag. 8.
(11) Bax, op.cit. pag. 7.

(12) Bax, op.cit. pag. 9.
(13) Het onderscheid tussen "werking" en "functie" wordt nader uitgewerkt

in V.l.
(14) Uiteraard kunnen ook "constructie" en "techniek" in extrinsieke zin

worden beschreven. Het gaat dan echter om de relatie tussen de maatschappelijke wereld en constructie en techniek. Daarmee worden dan
toch weer gebruiksaspacten aan de orde gesteld. Duurzaamheidsaspacten
kunnen daarbij in extrinsieke zin als veiligheidsaspacten in het ge207

bruik worden herkend; vervaardigbaarheidsaspecten zijn daarin bijv.
o.a. in de zin van arbeidsvoorwaarden terug te vinden.
Beide domeinen voorzien uiteraard in een maatschappelijke behoefte.
Ze kunnen echter in intrinsieke zin worden beschreven, hetgeen t.a.v.
het gebruiksdomein niet mogelijk is.
(15) Bax, op.cit. pag. 13.
(16) Van deze complexiteit kan sprake z~Jn op allerlei maatschappelijke
zowel als ruimtelijke nivo's: het gedrag van individuen in stedelijke
omgevingen; het gedrag van groepen (bijv. gezinnen) in woningen;
het gedrag van mensenmassa's in stedelijke omgevingen, enz. Er kan
bij al deze combinaties van verschillende maatschappelijke en ruimtelijke nivo's (zie daarvoor III.1. over hiërarchische systemen) worden
gesproken van min of meer specifieke activiteitenpatronen, die ook in
fysieke termen zijn te karakteriseren.
(17) Een beknopt overzicht hiervan wordt gegeven in Dinjens, P. en Mollen,
F,: "Maat en Regel". Diktaat nr. 7. 903, Afdeling Bouwkunde, Technische
Hogeschool Eindhoven, Maart 1978.
(18) Deze benaderingswijze is door een groot aantal sprekers gebruikt op
het Seminar: "The Question of Value in Architecture", Afd. Bouwkunde,
Technische Hogeschool Eindhoven, mei 1978.
(Syllabus verschijnt binnenkort)
(19) Bok, S.T., "Cybernetica".
Aula-boeken nr. 4, Utrecht 1972.
(20) Voor een beschrijving van het onderscheid tussen statische en dynamische evenwichten, zie Bok (19), pag. 26 en 27.
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II.

NORMEN EN BELEID,

1) Kuypers, G.: "Grondbegrippen van Politiek",
Aula~boeken nr. 490, Utrecht, 1976, pag. 117.
2) Kuypers, op.cit. pag. 116.
3) Met de "realisatie van een<beginsel" wordt hier niet bedoeld: het gestalte geven, tot stand brengen van een beginsel als zodanig. Het gaat
hier om de toepassing van een beginsel, zodat de inhoud ervan realiteit wordt, M.b.t. het in de tekst gegeven voorbeeld: toepassing van
het profijtbeginsel heeft in de realiteit bijv. verhoogde toegangsprijzen, enz. tot gevolg.
4) Zie ook: Inleiding, par. 0.4. over deontologische ethiek.
5) Hoewel daarop aan het einde van dit hoofdstuk nader op zal worden ingegaan, is het wellicht zinvol hier reeds te wijzen op het onderscheid
dat kan worden gemaakt tussen twee soorten normen:
1) normen die betrekking hebben op dingen, situaties, toestanden,
(zgn. Seinsollen-normen) en
2) normen m.b.t. handelingen (zgn. Tunsollen-normenl.
Bij het ·~sturen" gaat het allereerst om de beoordeling van een begintoestand aan een Seinsollen-norm. Op grond van de daarbij gevonden afwijking tussen de bestaande en de gewenste toestand moet actie worden
ondernomen. Een Tunsollen-norm kan daarbij de "te volgen weg" voorschrijven en is daarmee richtlijn voor het handelen. Na het verrichten
van de voorgeschreven handeling(en) kan deze norm weliswaar ter beoordeling van de uitgevoerde handeling worden gebruikt, maar meestal
zal de kwaliteit van het resultaat van groter belang zijn, zodat dan
weer de oorspronkelijke Seinsollen-norm wordt gebruikt om de dan bereikte toestand te beoordelen. Indien afwijkingen worden gevonden, begint de gehele cyclus opnieuw.
( 6) Simon, H.: "The Sciences of the Artificial".
Cambridge, USA, 1969.
In het Nederlands verschenen onder de titel:
Simon, H.: "Psychologie en Systeemtheorie".
Aula-boeken 569, Utrecht, 1976.
(Verwijzingen hebben betrekking op de Nederlandse uitgave.)
7) Simon, op.cit. pag. 13.
8) Bok, S.T.: "Cybernetica".
Aula-boeken nr. 4, Utrecht, 1972, pag. 245.
9) Bok, op.cit. pag. 245.
(10) Kuypers, op.cit. pag. 26.
(11) M.b<t. normen die in héc ontwerpproces voorkomen, zou een onderscheid
kunnen worden gemaakt naar een aantal 'hdrdhcid~qLaden", d.w.z. naar
de mogelijkheid of onmogelijkheid tot wijziging ervan.
In de reeks opklimmend van onveranderbaar naar vrij veranderbaar kunnen zo worden onderscheiden:
oe-graadsnormen : natuurlijke normen. (Niet door mensen te veranderen)
1e-graadsnormen : normen, die in de loop van de geschiedenis zijn gevormd (tradities, zeden, gebruiken, gewoonten, etc.).
Deze zijn moeilijk te veranderen, zijn vaak ongeschreven, impliciet. Worden overgedragen in een socialiseringsproces, zijn vaak sterk geïnternaliseerd,
waardoor ze leiden tot routinematig (werktuiglijk)
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2e-graadsnormen

3e-graadsnormen

gedrag. (moeilijk veranderbaar)
normen die (recent) zijn voorgeschreven door een
autoriteit (overheid, bijv.).
Deze normen zijn expliciet, vastgelegd, gesanctioneerd. Kunnen onder zeer bepaalde voorwaarden worden gewijzigd, maar (bijna) niet in het kader van
ontwerpprocessen. (Soms kan m.b.t. bepaalde normen
ontheffing worden verkregen. De norm blijft dan ongewijzigd bestaan, maar behoeft niet te worden toegepast in de betreffende situatie.)
Normen die in het kader van een ontwerpproces worden ontworpen (bijv. door ontwerper en gebruiker,
opdrachten tesamen).
Deze kunnen in overleg met de betrokkenen worden gewijzigd.

( 12) Habraken, N.J.: "Communicatie in het Ontwerpproces"
Diktaat nr. 7.750. ~deling Bouwkunde, Technische Hogeschool Eindhoven, 1972.
(13) Habraken, op.cit. pag. 3.
(14) Habraken, op.cit. pag. 4.
(15) Habraken, op.cit. pag. 4.
(16) Habraken, op.cit. pag. 4.
(17) Bax, M.F.Th.: "Meten met twee Maten"
Dissertatie Technische Hogeschool Eindhoven, 1976, pag. 210-218.
(18) Voorschriften en Wenken (1977) bevat t.a.v. thermische isolatie van
met pame buitenwanden, daken, vloeren, ramen en deuren aanzienlijk
hogere eisen dan V en W 1965.
a) Voorschriften en Wenken. Ministerie van Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening, 's-Gravenhage, 1977.
b) Voorschriften en Wenken voor het ontwerpen van woningen, (V en W 1965)
Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,
's-Gravenhage, 1969.
(19) Er is dus steeds sprake van een benedennorm (ondergrens) en een bovennorm (bovengrens), ook ingeval er slechts één maat is gegeven. In het
laatste geval moet er steeds een tolerantiegebied worden aangegeven,
dat opnieuw de boven- en ondergrens aangeeft en daarmee een gebied
van toegestane oplossingen creëert.
(20) Dit kan zich zelfs beperken tot het vastleggen van de eigenschappen
van het te ontwerpen object in termen van zijn organisatie en functie.
Sirnon geeft daarvan een voorbeeld. Het gaat daarbij om een functionele
beschrijving van een uitvinding in een octrooibrief, waarbij uitsluitend wordt gesproken in termen als: "Een motorregelaar, bevattende een
combinatie van omkeermiddelen, normaal werkende veldverzwakkende middelen en middelen die met genoemde omkeermiddelen samenwerken om genoemde veldverzwakkende middelen bij het starten van de motor onwerkzaam te maken en daarna weer te activeren in verschillende graden, die
door de inschakeling van genoemde omkeermiddelen bepaalbaar zijn •••• "
(Simon, op.cit. pag. 20)
Wordt een dergelijke formulering gebruikt om voor te schrijven hoe een
object moet werken met het oog op het bereiken van een bepaald doel,
dan wordt daarmee een grote keuzevrijheid gelaten bij het ontwerpen,
omdat slechts het allernoodzakelijkste is omschreven.
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(21) Von Wright, G.H.: "Norm and Action",
Londen, 1963, pag. 14.
(22) Het verschil komt voornamelijk tot uiting in de strafmaat, niet in de
strafbaarheid.
(23) Het gaat hier slechts om een voorbeeld. Voor de bouw gelden andere
normen. Zie bijv. NEN 5702. Een nieuwe norm (NEN 2881) is in voorbereiding.
(24l NEN 2880: Modulaire Coördinatie bij het bouwen.
Nederlands Normalisatie Instituut, Rijswijk, 1977.
(25) Zie o.m. Trum, H.M.G.J.: "De knikkers of het spel".
De Architect, 6 (1975) 11, pag. 27-32.
(26) Kwee maakt in zijn boek "De mens tussen mythe en machine" onderscheid
tussen spelregels en speelregels. Hij zegt daarvan op pag. 83 en 84:
"Spelregels zijn constitutief, speelregels zijn meer communicatief.
De meest geliefde spelen hebben strakke, expliciet gedefinieerde spelregels. Door de spelregels moeten de kansen formeel zoveel mogelijk
gelijk zijn. ( •• )
Met deze betrekkelijk eenvoudige spelregels kan men het spel echter op
een niet te overzien aantal variabele manieren spelen. ( •• )
Het spelen zelf vraagt een grote mate van ervaring en geleidelijk op
te bouwen strategisch en tactisch inzicht. Het leren van het spelen,
in tegenstelling tot het leren van het spel, wordt bevorderd door het
aangeven van speelregels. Zeer goede spelers, meesters en grootmeesters, proberen dergelijke speelregels uiteen te zetten aan de hand van
partijen, diagrammen, manoeuvres, combinaties. Speelregels zijn veel
moeilijker te leren en te definiëren dan spelregels. Slechts een zeer
klein percentage van de spelers komt in de beheersing ervan zover, dat
het de middelmaat achter zich laat."
(27) Bax, op.cit. pag. 217 en pag. 223-225.
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III, STRUcrURELE EIGENSCHAPPEN VAN NORMEN.
1) Leach, E.: "Lévi-Strauss".
Glasgow, 1978, pag. 21.
2) Sirnon, H.: "The Sciences of t.he Artificial".
Cambridge, USA, 1969.
In het Nederlands verschenen onder de titel:
Simon, H.: "Psychologie en Systeemtheorie".
Aula-boeken nr. 569, Utrecht, 1976.
(Verwijzingen hebben betrekking op de Nederlandse uitgave.)
3) Simon, op.cit. pag. 104-105.
4) Koestler, A.: "The Ghost in t.he Machine".
Londen, 1975, pag. 48.
5) De Leeuw, A.C.J.: "Hiërarchische Systemen".
Intreerede Technische Hogeschool Eindhoven, 1976, pag. 11.
( 6) Ter onderscheiding duidt Simon systemen, waarin elk van de subsystemen
door een autoriteitsrelatie ondergeschikt is aan het systeem waartoe
het behoort, aan als een "formele hiërarchie". Simon, op.cit. pag. 101.
7) "Bijna separeerbaar" in de Nederlandse uitgave.
Simon, op.cit. pag. 112.
8) Koestler, op.cit. o.m. pag. 341.
9) Leslie, G.R., Larson, R.F., Gorman, B.L.: "Order and Change".
New York, 1973, pag. 47-48.
(10) Koestler, op.cit. pag. 53.
(11) Koestler, op.cit. pag. 53.
(12) Koestler, op.cit. pag. 54.
(13) Koestler, op.cit. pag. 54.
(141 Koestler, op.cit. pag. 54.
(15) Koestler, op.cit. pag. 55.
( 16) Foqué, R. : "On twerpsys temen" •
Aula-paperback 31, Utrecht, 1975, pag. 18.
(17) Bax, M.F.Th.: "Meten met twee Maten".
Dissertatie Technische Hogeschool Eindhoven, 1976, pag. 101-138.
(18) Bax, op.cit. pag. 131-133.
(19) Bax, op.cit. pag.

73.

(20) Bax, op.cit. pag. 283.
(211 Koestler, op.cit. pag. 198.
(22) Bax, op.cit. pag. 283.
(23) Ik volg hier slechts ten dele het door Bax gemaakte onderscheid tussen
"reg&.~." en "norm". Een regel is een van de normsoorten, die ik in
Hoofdstuk IV zal beschrijven. Een regel (vgl. spelregel) is constitutief: hij definieert als het ware het spel. Spelregels worden om die
reden tijdens het spelen van het spel niet veranderd. Het, gaat dus gezien vanuit het spel inderdaad om "fixed rules", of in termen van Bax:
" .... Regels zijn in hoge mate invariabel ••• " (p. 122-123), maar aange-
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zien het spel op zich in het kader van een beleid moet worden ontworpen
als een middel, waarmee een tevoren beoogd doel moet worden bereikt,
kunnen de regels van het spel worden aangepast, zodra het spel niet het
gewenste doel (de gewenste doelen) blijkt te realiseren. Door wijziging
van spelregels ontstaat echter wel een ander spel.
(24) De "Voorschriften en Wenken" kunnen in hiërarchisch verband worden beschouwd als een specificatie (met een eigen doelstelling) van algemenere normen, die ten aanzien van woningen zijn gesteld in de Model Bouw
Verordening (MBV). Normen m.b.t. woningen uit de MBV kunnen op hun
beurt weer worden gezien als een specificatie van nog algemenere normen,
die met betrekking tot woningen zijn gesteld in de Woningwet; de Woningwet als een element van een (overigens nog niet bestaandel algemene,
overkoepelende Bouwwet. De plaatselijke bouwverordeningen van de afzonderlijke gemeenten zijn weer andere specificaties van de MBV.
(25) voorschriften en Wenken, Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening, 's-Gravenhage, 1977, pag. 41-42.
(26) Verder zou een norm-object kunnen worden onderscheiden. Het norm-object
zou dan datgene zijn waarop de norm betrekking heeft. In dit geval zijn
dat woningen die door de overheid worden gesubsidieerd.
Omdat het onderscheiden van een norm-object verwarrend kan overkomen,
vooral waar het Tunsollen-normen betreft en het bovendien steeds al
in de norm-inhoud wordt aangeduid, is het normobject niet opgenomen
als norm-component in Hoofdstuk IV.
(27)

B~,

op.cit. Deel III, Hoofdstuk I, pag. 101 e.v.

(28)

B~,

op.cit. pag. 280.

(29)

B~,

op.cit. pag. 104-105.

(30)

B~,

op.cit. pag. 107.

(31)

B~,

op.cit.pag. 109-110.

(32)

B~,

op.cit.o.m. pag. 124.

(33) In dit verband wil ik wijzen op:
Carp, J.C.: "Inspraak en Zeggenschap", Eindhoven, 1979.
Het boek is een pleidooi voor bewonerszeggenschap. ("Beslissingen dienen daar te liggen waar tevens de lusten en lasten worden ondervonden.")
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N.

NORMEN ALS SYSTEEM 1 DE ANATOMIE VAN NORMEN

(1)

Von Wright, G.H.: "Norm and Action",
London, 1963, pag. 1-16 en pag. 70-92.

(2) Von Wright, op.cit. pag. 3:"Sometimes, however the authority alters
the laws - perhaps in order to make them conform more to the capacities
and demands of "human nature".
(3) De hier onderscheiden norm-componenten zijn eveneens van Von Wright
afkomstig;
Von Wright, op.cit. pag. 70-92.
{4) Von Wright is op dit punt enigszins terughoudend, waar het andere normen dan voorschriften betreft. Hij zegt daarvan dat de normkern een logische structuur is die voorschriften gemeen hebben met andere soorten
normen, maar dat er specifieke verschillen kunnen bestaan tussen de
normkernen van de verschillende soorten.
Von Wright, op.cit. pag. ~0.
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V. DE NORM ALS ONTWERPVRAAGSTUK.
( 1) "De oplossing van een probleem" kan op twee manieren worden beschouwd:
a) Een reeks handelingen {de "daad" van het oplossen) die tot de gewenste eindtoestand leidt (het proces).
b) Die gewenste eindtoestand zelf (het product) •
Met betrekking tot normen is een soortgelijk onderscheid gemaakt,
zie II.10.
2) Kwee, S.L.: "Denken in systemen"
Technische Hogeschool Eindhoven, Dictaat nr. 1.145, pag. 99.
3) Middelen kunnen worden onderscheiden in
al materiaal (wat in het artefact wordt verwerkt) en
b) gereedschap (waarmee het.materiaal wordt bewerkt).
Bet materiaal wordt wel in het eindresultaat teruggevonden, het gereedschap niet.
Normen beschouwd als middelen, zijn op grond hiervan als gereedschap
aan te merken (vgl. de "winkelhaak" in de Inleiding).
( 4) Hiermee wil ik geenszins beweren dat bouwkunde de enige discipline is
die zich met de ruimtelijke wereld bezighoudt.
Het gaat bij een bouwkundige benadering van de ruimte om dat deel van
de ruimtelijke wereld dat als fysieke ruimte kan worden aangeduid en
d.m.v. materiaal kan worden ingedeeld onder invloed van menselijk
handelen op grond van maatschappelijke behoeften (zie ook: Voorwoord).
Ook is deze verdeling all~~n niet voldoende. Verderop in de tekst worden nog drie andere verdelingen gemaakt met betrekking tot bouwkundig
handelen.
( 5) Deze verdeling kan nog worden aangevuld met een niet-meer-bestaande
wereld. Deze is historisch gezien van belang.
( 6) "De laatste verdeling •••• "in deze alinea heeft uitsluitend betrekking op de verdelingen die in vorige hoofdstukken zijn gemaakt.
Er zijn uiteraard veel meer indelingen mogelijk.
( 7) Koestlar : "Organisms and societies operate in a hierarchy of environments, from the local environment of each holon to the "total field",
which include imaginary environments derived from extrapolation in
space and time."
uit: Koestlar, A. : "The Ghost in the Machine",
Londen, 1975, pag. 346.

( 8) Kwee, op.cit. pag.

47.

9) Kwee, op.cit. pag.

99.

(

(10)

Simon, B.: "Psychologie en Systeemtheorie",
Aula-boeken 569, Utrecht 1976, pag. 13.

(11)

Simon, op.cit. pag. 15.

(12)

Simon, op.cit. pag. 14.

(13) Simon, op.cit. pag. 16.

(14) Simon, op.cit. pag. 16.
(15) Simon, op.cit. pag. 17.
(16) Simon, op.cit. pag. 15.
(17) Simon, op.cit. pag. 15.
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(18) Daarnaast kan als kenmerkend voor een probleem worden genoemd:
- het niet beschikbaar zijn van middelen waarmee het probleem kan worden opgelost.
het niet beheersen van de manieren (vaardigheden) om met behulp van
bepaalde middelen het probleem op te lossen.
het ontbreken van de kennis en/of het inzicht dat met behulp van bepaalde middelen op bepaalde manieren toegepast, het probleem kan worden opgelost.
(19) Strijdige factoren zijn kenmerkend voor ontwerpproblemen (zie I.15.}.
Zie ook: Bax, M.F.Th.: "Domeinentheorie, omvang en geleding van het
vakgebied der Bouwkunde", VCW-colloquium, afd. Bouwkunde, Technische
Hogeschool Eindhoven, 7 juni 1978, pag. 4.
(20} Zie volgende bladzijde: over de werking van deze middelen.
(21} Zie noot (20} bij Hoofdstuk II m.b.t. octrooibrieven (Simon).
(22} Habraken, N.J.: "Kommunikatie in het Ontwerpproces",
Diktaat nr. 7.750, Afdeling Bouwkunde, Technische Hogeschool Eindhoven,
1972, pag. 4.
(23) Habraken, op.cit. pag. 19.
(24) Kuypers, G.: "Grondbegrippen van Politiek",
Aula-boeken 490, Utrecht, 1973, pag. 67 e.v.
(25) Kuypers, op.cit. pag. 69.
(26) Ook wanneer het ontwerpproces zich voltrekt als een "eenmansspel"
waarbij de ontwerper alleen op de tekenplank het spel speelt, zal dit
op een vergelijkbare wijze gebeuren. Het verschil is dat daarbij dan
"factoren" de plaats van "actoren" innemen.
Maar ook hier is sprake van het bereiken van een gewogen evenwicht,
omdat aan de diverse factoren die een rol spelen in het ontwerp
"gewicht" wordt toegekend~ ten dele van buitenaf opgelegd, ten dele
door de ontwerper zelf bepaald.
(27) Habraken, N.J.: "Over de gebouwde omgeving en de grenzen van de vakbeoefening",
Afscheidsrede, Technische Hogeschool Eindhoven, 1975.
(28) Zie ook I.14.
(29) Dit kwam bijvoorbeeld tot uiting in het schier eindeloze geschuif met
tafels, voorafgaand aan de Amerikaans-Vietnamese vredesonderhandelingen in Parijs.
(30) Simon, op.cit. pag. 15"
(31) Dit is karakteristiek voor ontwerpproblemen: het vinden van het gewenste evenwicht tussen in principe strijdige factoren. In dit geval
gaat het om betrouwbaarheid (precisie, nauwkeurigheid) en.bruikbaarheid: uiterst betrouwbare middelen blijken hier onbruikbaar; uiterst
bruikbare onbetrouwbaar.
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BEGRIPPENLIJST
1)

Van algemene norm tot bouwkundige norm

1.1. Norm
Een beleidsultspraak betreffende een eenduidig, echter
specificeerbaar geheel van eisen, waaraan middelen moeten
voldoen om, uitgaande van bepaalde situaties, beoogde
doelen te bereiken.
(Het gaat hier om een specificatie van een nog algemener
normbegrip, waarin naast de hierboven gedefinieerde te~
leelogische of doelnorm zgn. deontologische of plichtnormen worden onderscheiden.
Deze laatste worden in de inleiding weliswaar genoemd,
maar maken geen deel uit van de eigenlijke studie.)
1.2. Beleid
Plan·m.b.t. het realiseren van gestelde doelen,uitgaande
van een gegeven situatie. Voor het bereiken van die doelen
worden door degene die het beleid voert (actor) middelen
gekozen, gebruikt, resp. verschaft. Het verschaffen van
middelen kan op zich worden gezien als een (deel-)beleid,
gericht op het bereiken.van een (tussen- of sub-)doel.
Elk doel is middel voor het bereiken van een "hoger" doel
(m.u.v. het uiteindelijke doel). Op deze wijze is een
doelen-middelen-hiërarchie opgebouwd.
1,3, Middel
Al datgene waarover in een gegeven situatie kan worden beschikt, al datgene dat kan worden gedaan, verschaft of
bedacht om een tevoren beoogd doel te bereiken.
1.4. Doel
Al datgene wat wordt nagestreefd; een bestaande toestand
die gewenst is en gehandhaafd moet worden, resp. een nietbestaande toestand die gewenst is en gerealiseerd moet
worden (gewenste toekomst) .
l.S. Situatie
Het geheel van gegevenheden, mogelijkheden en beperkingen
van zowel maatschappelijke als ruimtelijke aard, dat het
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uitgangspunt vormt voor een ruimtelijk beleid.
In termen van tijd gedefinieerd:
Al het in het heden bestaande, datgene wat in het verleden
tot stand is gekomen en wat relevant is voor het realiseren van een gewenste toekomst.
1. 6. Ruimtelijke norm
Norm, eisen bevattend die berusten op overeenstemming tussen maatschappelijke groepen en waaraan ruimtelijke elementen dan wel maatschappelijke activiteiten moeten voldoen om, uitgaande van een bepaalde maatschappelijke en
ruimtelijke situatie, als middelen te kunnen dienen in
een
dat is gericht op het bereiken van aanpassing
van de ruimtelijke wereld aan maatschappelijke behoeften.
Deze normen zijn te beschouwen als elementen met structurele eigenschappen, behorend tot een bepaald nivo van een
hierarchisch normensysteem.
1.7. Hiërarchisch. normensysteem
Systeem waarvan de elementen: normen zijn en dat een gelaagde opbouw vertoont. Elke laag wordt "nivo" genoemd.
Op elk nivo komen normen als elementen voor, die zijn te
beschouwen als generalisaties van normen van het lagere
nivo en als specificaties van normen van het hogere nivo
onder invloed van de specifieke omstandigheden en doelen
op die nivo's.
Een norm op een bepaald nivo (x) is als een generalisatie
van een aantal normen van nivo (x-1) te beschouwen. Deze
laatste verzameling normen wordt met "programma" aangeduid.
1.8. Maatschappelijke wereld
Dat deel van de werkelijkheid dat bestaat uit mensen en
al hun onderlinge relaties, teaamen met regels en wetmatigheden, die eigenschappen en gedrag van de maatschappelijke wereld bepalen.
1. 9. Ruimtelijke wereld
Dat deel van de werkelijkheid dat bestaat uit de ruimte
en alle materiële zaken die zich daarin bevinden en die
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de ruimte vormen, tesamen met alle natuurwetten die de
eigenschappen en het "gedrag" van de ruimte en de materiële zaken daarin bepalen.
1.10 .Maatschappelijke groepen
Delen van de maatschappelijke wereld, die kunnen worden
beschouwd als de bouwstenen van een op hiërarchische wijze
opgebouwd maatschappelijk systeem en die het vermogen hebben de ruimtelijke wereld te belnvloeden.
(Voor de betekenis van de term "hiërarchisch" zie:
Hiërarchisch normensysteem.)
(Een hiërarchisch maatschappelijk systeem is slechts dan
een baas-boven-baas-systeem, indien de systeembeschrijving
het doel heeft subordinatierelaties in de maatschappij te
beschrijven.)
1.11.Ruimtelijke elementen
Delen van de rUimtelijke wereld, die kunnen worden beschouwd als de bouwstenen van een op hiërarchische wijze
opgebouwd ruimtelijk systeem, en die belnvloedbaar zijn
door maatschappelijke groepen.
1.12.Programma
Norm die geldig is op een bepaald nivo van het ruimtelijk
systeem en betrekking heeft op:
a) het soort ruimtelijke elementen;
b) het aantal elementen;
c) de relaties tussen die elementen onderling;
d) de relaties tussen elementen en de op dat nivo onderscheiden situatie.
Een programma kan worden herleid tot een algemene .!!.2!:!!!
(van êên nivo hoger) m.b.t. eigenschappen van de situatie,
die op het hogere nivo weer als element kan worden beschouwd.
1.13. Bouwkundige norm
Ruimtelijke norm m.b.t. uit het doel afgeleide subdoelen,
gelegen in de ruimtelijke wereld en gericht op het in algemene zin tot stand brengen en in stand houden van een
gewenste, te ontwerpen ruimtelijke constellatie.
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2}

Normcategorieën

2.l.a. Deontologische norm (plichtnorm}
Norm m.b.t. datgene wat men verplicht is te doen of te
laten op grond van besef van onvoorwaardelijke plicht
zoals deze door het geweten wordt gekend.
2.l.b. Teleologische norm (doelnorm}
Norm m.b.t. datgene wat (al dan niet} moet of kan worden
gedaan om een bepaald doel te bereiken.
2.2.a. Natuurlijke norm
Norm die processen in natuurlijke systemen bestuurt, in
die systemen aanwezig is en daarin doelgericht functioneert. Een natuurlijke norm kan worden ontdekt, maar
niet van buitenaf door menselijk ingrijpen worden veranderd.
2.2.b. Kunstmatige norm
Norm m.b.t. het functioneren van kunstmatige systemen.
Een kunstmatige norm moet op grond van doelstellingen
door mensen worden ontworpen en kan door mensen worden
veranderd.
2.3.a. Tunsollen-norm
~ waarmee voorwaarden worden gesteld aan de wijze
waarop handelingen moeten worden uitgevoerd.
2.3.b. Seinsollen-norm
~ waarmee voorwaarden worden gesteld aan situaties,
middelen, doelen, personen.
2.4.a. Procesgerichte norm
~ waarmee divergente processen (o.m. besluitvormingsprocessen) kunnen worden gestructureerd. Bevat Seinsollen-normen m.b.t. (spel}attributen en spelers, en
Tunsollen-normen (spelregels) waarmee het handelen, bevoegdheden e.d. van spelers (actoren in het proces) worden geregeld.
2.4.b. Productgerichte norm
~waarmee convergente processen (bijv. productieproces) kunnen worden geleid. Bevat Seinsollen-normen m.b.t.
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eigenschappen van te fabriceren producten en (soms)
Tuns·ollen-normen m.b.t. de productiewijze.
3)

Anatomie van normen

3.1.

Norm:- formulering
Uitdrukking die gegeven wordt aan de norm en die gericht
is op:
- kenbaarheid
- eenduidigheid
- toepasbaarheid
- specificeerbaarbeid

3. 2.

Norm-component
Bouwsteen waarmee een norm, beschouwd als samenhangend
geheel, op structurele wijze is opgebouwd.
Er kunnen zes componenten worden onderscheiden:
a) norm-karakter
b) norm-inhoud
c) norm-toepassingsvoorwaarde
d) norm-autoriteit
e) norm-subject
f) norm-gelegenheid.

3.3.

Norm-karakter
De gebiedende, verbiedende dan wel toestemmende aard van
een norm.

3.4.

Norm-inhoud
Datgene wat de norm gebiedt, verbiedt of toestaat te
doen of te zijn.

3.5.

Norm-toepassingsvoorwaarde
Voorwaarde waaraan moet zijn voldaan, wil de norm van
toepassing zijn.
Naar toepassingsvoorwaarde zijn normen te onderscheiden
in:
a) categorische normen: hebben betrekking op een ongewenste, bestaande toestand, die in een gewenste,
niet-bestaande toestand moet worden getransformeerd
dan wel een gewenste bestaande toestand die gehand221

haafd moet worden. Bestaat in de norm genoemde te
transformeren of te handhaven toestand niet in de
werkelijkheid, dan is de norm niet van toepassing.
b) hypothetische normen: dit zijn categorische normen
waaraan nog een extra voorwaarde m.b.t. de toepassing is verbonden.
3. 6.

Norm-autori te i t
Degene(n) die de bevoegdheid heeft (hebben) een norm
van kracht te verklaren.(Ook normgever)

3.7.

Norm-subject
Die- of datgene waarop de nörm-inhoud betrekking heeft.
Bij Tunsollen-normen: degene(n) die moet(en) doen wat
de ~ voorschrijft1
Bij Seinsollem-normen: datgene wat moet zijn zoals de
norm voorschrijft.

3. 8.

Norm-gelegenheid
- Bepaling van tijdstip(pen) en/of tijdsduur waarop of
waarbinnen de ~ moet worden toegepast1 en
- Bepaling van ruimte (plaats) waar de norm moet worden
toegepast.

4)

Normsoorten

4.1.

Afspraak
Voorschrift waarvan de norm-autoriteit wordt gevormd
door het collectief van norm-subjecten.

4.2.

Criterium
Norm die voorschrijft waaraan een behaald resultaat
(van handelen) of een product moet voldoen, ter toetsing
waarvan deze wordt gebruikt.
(Toetsings-, evaluatie-, beoordelings-, selectie-,
vergelijkings-, keuzecriterium, enz. ook: maatstaf,
graadmeter)

4.3.

Ideaalregel
Seinsollen-norm m.b.t. eigenschappen van zaken en personen die tot een bepaalde categorie behoren, op grond
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waarvan deze als "goed" of "ideaal" kunnen worden bestempeld.
4.4.

Morele principes
Normen de moraal betreffende, die als uitgangspunt
worden gehanteerd voor het ontwikkelen van doelstellingen (teleologische opvatting)
Soort voorschrtf·ten, waarvan de norm-autoriteit dan van
bovennatuurlijke aard is.
(Deontologische opvatting: Goddelijke-wet-conceptie)
(Ook: morele normen, principes)

4.5.

Richtlijn
Norm waarin (.een) handelingen (reeks) wordt voorgeschreven die gevolgd moet (kan) worden om een bepaald doel
te bereiken.(Ook: technische norm, gebruiksaanwijzing,
richtsnoer, leidraad.)

4.6.

(Spel)regel
Norm die constitutief is t.a.v. een spel (of proces):
hij definieert het spel als zodanig, de spelattributen
en de bevoegdheden van de spelers (toegestane "zetten" in
het spel). Is in zoverre invariabel dat deze tijdens
het spelen van het spel niet (dan tenzij na bereiken Vpn
overeenstemming tussen alle spelers en eventuele autoriteiten) mag worden gewijzigd. Andere spelregels constitueren een ander spel ("fixed rules").
Binnen het kader van vaste spelregels is het echter wel
mogelijk op meerdere wijzen het spel te spelen ("flexible
strategies").

4.7.

Standaard
Vergelijkingsobject dat dient als criterium ter beoordeling van andere objecten m.b.t. één of meer eigenschappen van dat object.
(Standaardmeter, -kilogram, kaliber, enz.)

4.8.

Voorschrift
Norm, door een daartoe bevoegde autoriteit (normgever)
uitgevaardigd, bindend verklaard en opgelegd aan normsubjecten (zowel zaken als personen). Meestal gesanctio223

neerd.
Het voorschrift bevat bovendien voorwaarden waaraan moet
zijn voldaan, wil de norm van toepassing zijn, en informatie m.b.t. het toepassingsgebied (gelegenheid) in termen van ruimte zowel als tijd.
4.9.

Zeden en gebruiken
Normen m.b.t. gedrag van leden van een bepaalde gemeenschap. Ze hebben betrekking op datgene wat behoort, wat
betamelijk is, resp. wat gebruikelijk is.
Normgever is de gemeenschap zelf~ gesanctioneerd door
die gemeenschap. Sociale controle is het bewakingsmechanisme. (Beleefdheidsregels, omgangsvormen, etiquette,
usanties, conventies, leefregels, gedragsregels, enz.)
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SUMMARY

This study introduces a theoretical model for design and application of norms in the field of spatial organization.
In this context norms concern both the spatial order (or the
structure of spacel, and the social activity of ordering space,
within the bounds of natural and cultural conditions.
The social as well as the spatial elements involved, may be
considered as a hierarchical system, consisting of several
levels.
By relating elements of both systems, more complex elements are
generated. The elements may be considered as the components of
a new system, to be indicated as "process", in which desired
adjustments of space are achieved based on social needs.
Norms may be "translated" into spatial elements.
Norms play an important role in cantrolling these systems,
whereby every deviation found with respect to a discovered or
designated norm is a trigger for action.
This principle of feedback is found in living (natural) systems
as well as in designed and man-made (artificial) systems.
As far as the study of existing systems is concerned norms have
to be discovered (the field of the "natural sciences").
On behalf of the establishment of new systerns, norms have to be
designed with respect to objectives (the field of the "sciences
of the artificial", to which building science belongs.)
In spatial organisation this distinction is of importance: for
the investigation of the "situation", i.e. the existing social
and spatial order, norms have to be discovered:these norms set
natural and cultural boundaries to the activity of ordering
space.
Norms for new spatial artifacts have to be designed with respect
to social objectives.
Norms designed this way, may be specified successively in a
choice-rnaking process by means of a means-and-ends-hierarchy,
in which continuously "the desirable" (the realisation of objectives and derived ends) has to be compared to "the possible"
(available means or means to be provided) •
Policy is pursued within every spatial level.
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Norms function as politica! instruments, as on the one hand
they provide freedom of choice in decision-making processes,
and on the ether hand they guarantee the realisation of pursued
objectives.
Preedom of choice can be provided by the norm because of its
structural properties, in two principally different ways: the
first based on the possibility of deriving more specific norms
from the original one; the secend based on the possibility of
generating different spatial solutions within the boundaries
set by the norm.
A new norm designed within the framewerk of a policy may be
considered as an established equilibrium in a field of principally conflicting social forces.
Changes in the relative proportions between these forces result
in alteratien of the norm.
In the above-mentioned process in which adjustment is pursued
between the social and spatlal world, norms perferm an important communicative function, as they are expresslons about space,
based on social objectives.
Norms can only perferm this function as far as they contain
and transmit information: for that reason the formulation of
norms is part of the study.
The main conclusion of this study is that norms within the
framewerk of "sciences of the artificial" are artifacts themselves and may therefore be considered as means to be designed
in order to attain objectives.
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1.

Bouwkundige normen vervullen een brugfunctie tussen de
maatschappelijke en de ruimtelijke wereld.
(Dit p~oefaahrift, H.I)

2.

Bouwkundig ontwerpen kan op een bepaald nivo van abstractie
geheel worden beschreven in termen van beleid, waarin normen
zowel worden ontworpen als toegepast.
Een norm, ontworpen in het kader van een beleid dat is
gericht op het verschaffen van ruimtelijke middelen voor
het realiseren van maatschappelijke doelen, kan worden
beschouwd als de instelling van èen evenwicht in een veld
van in principe tegenstrijdige factoren uit de ruimtelijke
zowel als de maatschappelijke wereld.
Veranderingen in de verhoudingen tussen die factoren hebben
veranderingen van de norm tot gevolg.
(Dit proefsahrift, H.I. en B.V.)

3.

Een norm, ontworpen met het oog op toepassing bij het bouwkundig ontwerpen, dient zowel:
1) op een gewenst nivo van algemeenheid ondubbelzinnige,
doelgerichte bepalingen te bevatten, waardoor beoogde
kwaliteiten kunnen worden gegarandeerd, als
2) uitwerkingsmogelijkheden te bieden op
a. lagere nivo•s, waardoor uit een algemene norm meer
specifieke normen kunnen worden afgeleid, en
b. hetzelfde nivo, waardoor in ruimtelijke zin meerdere
variant-oplossingen kunnen worden gegenereerd op basis
van een en dezelfde norm.
(Dit proefsahrift, H.III)

4.

Bouwkundige normen kunnen de bruikbaarheid van ruimtelijke
elementen slechts garanderen voor zover potentiële gebruikers
betrokken zijn bij het ontwerpen van die normen. om deze
reden verdient deelname van potentiële gebruikers hierbij de
voorkeur boven het gebruik van gegevens uit onderzoek naar
gebruikerswensen.
Van gebruikersparticipatie kan slechts sprake zijn, wanneer
(potentiële) gebruikers beslissingsbevoegdheid bezitten.
Inspraak kan slechts als een vorm van onderzoek naar gebruikerswensen worden beschouwd.

5,

Het heeft slechts zin over de maatschappelijke relevantie
van architectuur te spreken, wanneer deze wordt beschouwd als
middel voor het realiseren van maatschappelijke doelen,
die zijn gebaseerd op behoeften die in de loop van de tijd
kunnen veranderen.
In dit opzicht kan architectuur slechts op zinvolle wijze
worden beschouwd vanuit een dynamische conceptie, waarin
architectuur aan verandering onderhevig is en waarbij de
krachten die de veranderingen veroorzaken, in de beschouwing
worden betrokken.

6.

Volgens Herbert Sirnon *] heeft onderzoek in het kader van
de natuurwetenschappen voornamelijk betrekking op de vraag
"hoe iets is", terwijl onderzoek in de sfeer van •wetenschappen
van het kunstmatige" zich bezighoudt met de vraag •hoe iets
moet zijn" met het oog op het bereiken van een doel in een
gegeven situatie.
In dit licht gezien kan ieder bouwkundig ontwerp worden
beschouwd als resultaat van onderzoek in het kader van
•wetenschappen van het kunstmatige".
*] Simon.H.: "The eciencee of the
CambPidge~

aPtificia~".
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7.

De door Vitruvius (le eeuw v.Chr.) geformuleerde eisen met
betrekking tot de opleiding van architecten *] kunnen nog
steeds dienen als uitgangspunten voor het opstellen van bouwkundige onderwijsprogramma's.
*] VitPuvius: "The ten books on aPchitectuPe"~ NerJ YoPk, 1980

8.

Stiptheidsacties zijn unieke gelegenheden voor het evalueren
van dienstvoorschriften.

9.

Ieder gebruik van de middenberm van een autoweg of
autosnelweg is verboden*].
Dit verbod houdt echter geen ontkenning van de functie
van middenbermen in. In termen van de in dit proefschrift
besproken "domeinentheorie" gaat het hier om een constructieve
functie.
*) Reglement Verkeerspegels en VerkeePstekens, art.88.3

10.

Het verdient aanbeveling bij stellingen die de zinsnede
"Het verdient aanbeveling .••. " bevatten, aan te geven
welk doel met de aanbeveling wordt beoogd.
Het in deze stelling gestelde geldt overigens ook voor
deze stelling.

11.

Het verantwoord kunnen toepassen van vuistregels vereist
vaak wel "Fingerspitzengefühl".

