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VOORWOORD

De Nederlandse sociologie wordt bij deze wederom een tak rijker, te

weten: de sociale ekologie. Voor sommige personen  zal  dit een bewijs temeer

zijn. dat de sociologie nog steeds niet in staat is geweest om tot 66n koherente

theorie over de samenleving te komen. Anderen zullen hun mening, dat er in

feite niet 66n sociologie is, maar een reeks van verschillende onderling wed-

ijverende benaderingswijzen, ondersteund zien.
In de Nederlandse sociologie is de sociale ekologie nooit eerder als deel-

discipline naar voren gebracht. Dit in schrille tegenstelling tot de Amerikaanse

sociologie-beoefening, waar de sociale ekologie sinds de jaren twintig een vaste

plaats in de onderwijs- en onderzoeksprogramma's inneemt.
Deze studie is bedoeld als een overzicht en evaluatie van het ontstaan, de

ontwikkeling, het begrippenkader, de methoden, de technieken en het toepas-

singsterrein der sociale ekologie. Speciale aandacht wordt gevraagd voor de

ideologische implikaties, de logische samenhang en de vruchtbaarheid van het

referentiekader. Hopelijk kan deze studie tevens een bescheiden bijdrage vor-
men voor de diskussies in de sociologie rondom centrale vraagstukken als haar

achtergronden en wetenschapsopvattingen.
De koncept-tekst werd van kritische kanttekeningen voorzien door mijn

kollega's Dr.Theo M.G. Guffens, Drs. Frans J. Ligtvoet en Drs. H.Geert Hama-

ker. Het is met alle reden, dat ik hen hiervoor dank. Bij het typen van de
koncept-tekst, het verzorgen van de voetnoten, de opstelling van de bibliogra-
fie en de kontrole der drukproeven heb ik assistentie gehad van Toos Fransen,
Ans de Wildt, Erica Kuin, Jos6 Evertse, Jef Theunissen, Ton Peeters en Rob

Kraakman; gaarne wil ik deze personen danken voor de opofferingen die zij

zich hebben willen getroosten. Tenslotte een woord van oprechte dank aan
mijn ouders, mijn broers en konfraters Drs.Willie L. Nelissen en Drs.Piet L.

C.Nelissen, die steeds met belangstelling de vordering van deze studie hebben
gevolgd en Ellie. mijn echtgenote. die op de geLigende momenten in staat was

om de absoluutheid en relativiteit van deze studie te benadrukken.
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INLEIDING

Ruim dertig jaar geleden noemde Milla Alihan de sociale ekologie een
van de meest duidelijke en invloedrijke scholen van de Amerikaanse sociologie

(1). Haar studie markeerde echter tevens het begin van een periode van felle

kritiek op de sociale ekologie. Gedurende de jaren twintig en dertig was deze

discipline als een raket opgestegen. "Der ausserordentliche Einfluss der 6kolo-

gischen Richtung war wiihrend der Zwischenkriegszeit in der Tat vorhanden

und die Uebersch8tzung ging manchmal soweit, die Soziologie Oberhaupt und
Teile der Geographie einfach mit der Oekologie gleichzusetzen" (2).

Scherpe kritiek, korrekties op de theoretische uitgangspunten, kontrole

op de onderzoeksresultaten, nieuwe ontwikkelingen; dit alles kenmerkte de

situatie van de sociale ekologie in de loop van de jaren veertig en het begin van
de jaren vijftig. Op het ogenblik lijkt het alsof er een hernieuwde belangstel-
ling te bespeuren is voor deze richting in de Verenigde Staten. Het wekt
echter verbazing, dat deze ontwikkeling slechts een geringe weerklank vindt in
de Europese sociale wetenschappen. Mogelijk moet hiervoor een verklaring

worden gezocht in het feit, dat de typische benadering van de sociale ekologie

in Europa reeds ten dele door andere (of anders genoemde) wetenschappelijke

richtingen is ondernomen. De sociale morfologie in Frankrijk, de sociografie

in Nederland, de antropogeografie en de meer praktisch gerichte Raum-

forschung in Duitsland hebben reeds het terrein in beslag genomen (3). On-

danks dit lijkt het alsof er in het grensgebied tussen geografische en sociale

wetenschappen in Europa een kloof bestaat, die mogelijk kan worden over-
brugd door de in de Verenigde Staten tot hoge ontwikkeling gekomen sociale

ekologie. Mede in verband met de betekenis die de sociale ekologie voor het
Europese denken over de relatie tussen de menselijke samenleving en de ruim-

telijke dimensie hiervan kan hebben, is in deze studie een poging ondernomen

om het ontstaan, de ontwikkeling, de begrippen, methoden en het belangrijk-
ste studieterrein van de sociale ekologie nader te omschriiven.

In  hoofdstuk  I  wordt een verhandeling gegeven over de relatie van de
algemene ekologie tot de sociale ekologie en worden de gebeurtenissen op

wetenschappelijk en maatschappelijk terrein vermeld. die aan het ontstaan van

de sociale ekologie voorafgingen. Hoofdstuk 2 zal gewijd zijn aan de Chicago-

school, een groep van wetenschapsmensen, die hun sporen verdiend hebben

bij het tot ontwikkeling brengen van de sociale ekologie. In hoofdstuk 3
wordt het begrippenapparaat van de sociale ekologie behandeld. Een onder-

scheid wordt gemaakt tussen het klassieke referentiekader, de neo-orthodoxe

en de sociaal-kulturele benaderingswijze. Vervolgens komen in hoofdstuk 4 de

methoden en technieken der sociale ekologie ter sprake. In hoofdstuk 5 komt

1



het belangrijkste studieterrein der sociale ekologie aan de orde, te weten: de
stad. Nadat het ontstaan, de ontwikkeling, de begrippen, de methoden en de
technieken en het belangrijkste studieterrein der sociale ekologie aan de orde
zijn geweest, zal in hoofdstuk 6 een evaluatie van het referentiekader der
sociale ekologie plaatshebben.

Uit deze opsomming blijkt reeds voor wie dit geschrift van betekenis kan
zijn. Vooreerst zijn dit de mensen die geihteresseerd zijn in de geschiedenis
van de sociologie. Deze immers zullen in deze studie een authentieke Ameri-
kaanse denkrichting in de sociologie ontmoeten, waarvan tot voor kort nau-
welijks iets in de Nederlandse sociologie bekend was. De onlangs verschenen
dissertatie van Guffens (4) heeft op uitdrukkelijke wijze de aandacht gevraagdvoor de sociale ekologie. Deze studie had echter niet de behandeling van het
ontstaan en de inhoud van de sociale ekologie als afzonderlijke wetenschap-pelijke richting tot doel. Het is overigens Guffens' verdienste geweest, dat hij
als eerste in Nederland een illustratie heeft gegeven van de manier waarop de
sociale ekologie mede van betekenis kan zijn bij de beschrijving en verklaring
van een aantal ontwikkelingen die zich voordoen in het achterland van een
centrumgemeente. De onderhavige studie beoogt een leemte te vullen in de
Nederlandse sociologie (immers er is, voor zover mij bekend, in Nederland
geen enkele studie. waarin de sociale ekologie als deeldiscipline integraal in
beschouwing wordt genomen).

Behalve voor de geihteresseerden in de geschiedenis van de sociologie,kan dit boek tevens betekenis hebben voor de vakgenoten, die interesse aan de
dag leggen voor de theorievorming in de sociologie (met name het hoofdstuk
dat gewijd is aan het referentiekader der sociale ekologie). Mogelijk is er ook
iets naar de gading van wetenschapsmensen, die hun aandacht richten op de
methoden en technieken van sociaal onderzoek. De zo bij uitstek op het
sociaal onderzoek gerichte wetenschap van de sociale ekologie, heeft belang-rijke bijdragen geleverd tot de uitbouw van waarnemings- en analysetech-
nieken. Zij verder vermeld, dat de toepassing van de begrippen en methoden
der sociale ekologie vooral heeft plaats gehad bij de bestudering van steden.
Daarom kan deze studie ook van betekenis zijn voor diegenen, die geboeid
worden door de struktuur van de stad en de processen die zich hierbinnen
afspelen. Wie echter meent, dat in deze studie oplossingen worden geboden
voor aktuele sociale vraagstukken in de stad. loopt het risiko een teleurstellingrijker te worden; immers deze studie is primair van theoretische aard. Tenslot.
te wordt opgemerkt, dat naast bovengenoemde kategorieLn wetenschaps.
mensen ook de bioloog (in het bijzonder de ekoloog). de sociaal-geograaf, de
demograaf en de sociograaf iets van hun interessen zullen kunnen terugvinden.

2



HOOFDSTUK 1. SOCIALE EKOLOGIE: OPVATTINGEN, INHOUD EN
ONTSTAAN

1. INLEIDING

In dit eerste hoofdstuk zullen we trachten om enkele algemene vraag-

punten rondom de sociale ekologie en een aantal uitgangspunten voor de
verdere studie wat meer genuanceerd te formuleren.

De eerste vragen die zich opdringen zijn: Wat is ekologie?  Wat is sociale

ekologie? Wat is de relatie tussen deze beide? Wordt er over de sociale

ekologie 66nstemmig gedacht of zijn er verschillende opvattingen?  Hoe ver-
houdt de sociale ekologie zich tot de sociologie? Hoe is de sociale ekologie
ontstaan? Welke wetenschappelijke voorvaders heeft de sociale ekologie?  Is
de sociale ekologie beinvloed door ontwikkelingen in de maatschappij?  Deze
en andere vragen zullen in dit hoofdstuk aan de orde komen.

2. ALGEMENE EKOLOGIE EN SOCIALE EKOLOGIE

Het wordt aan de Duitse bioloog Ernst Haeckel toegeschreven, dat hij in

een studie over de plantenwereld, getiteld History   of  creation. in 1866 de

term ekologie heett geihtroduceerd. De term ekologie is afkomstig van het
Griekse woord o/kos en heeft betrekking op een huis of plaats om in te
wonen, met inbegrip van de bewoners en de aktiviteiten van deze bewoners.

Door Charles Darwin verkrijgt het begrip ekologie in de biologie een

belangrijke betekenis, daar dit begrip een centrale plaats in zijn theorie over

de strijd om het bestaan inneemt. Darwin zag het verloop van het levensproces

in een drietal fasen, die nauw met elkaar zijn verweven. te weten: onderlinge

aanpassing van de organismen,de hierbij aan de dag tredende strijd om het

bestaan en tenslotte de invloed van de omgeving op deze aanpassing. Dit

levensproces werd (en wordt) door biologen bestudeerd in de planten- en
dierenwereld. Zo ontstonden een plantenekologie en een dierenekologie.

Nadat deze benaderingswijze in de biologie zo vruchtbaar was gebleken,

ontstond een algemene ekologie, die de studie omvatte van alle levende we-

zens, dus zowel planten, dieren als mensen. Deze algemene ekologie probeerde
alle betrekkingen tussen alle organismen tot hun omgeving te bestuderen (1),

daar leven zonder omgeving niet mogelijk en denkbaar is (2). Zo ontstond een

holistische opvatting der ekologie, waaronder een hele reeks van wetenschap-

pen te rangschikken zouden zijn. Een dergelijke Dachwissenschaft Oekologie

(Bodzenta) moet echter voorlopig als niet-realistisch worden beschouwd. Een

opsplitsing in afzonderlijke disciplines bleek praktisch noodzakelijk, wilde
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men niet vervallen in een zo vage aanduiding van het studieterrein als: het
gehele leven in relatie tot de omgeving. Derhalve is het zinvol om de algemene
ekologie opgebouwd te zien uit een drietal disciplines. te weten: de planten-
ekologie, de dierenekologie en de ekologie van de mens(en).

Behalve de bovenvermelde holistische benadering van de algemene ekolo-
gie, die er naar streeft om een algemene theorie over de relatie van de levende
organismen tot hun omgeving te formuleren. zijn er ook aanzetten om tot een
algemene leer te komen over de relatie van de mens(en) tot Zijn (hun) omge-
ving. Pogingen in deze richting zijn echter schaars. Toch is de volgende studie
beslist het noemen waard. Zipf heeft  in zijn studie Human behaWour and the
principle of least effort, met a\s ondertitel an introduction to human ecology,
een poging gedaan om te komen tot een algemene theorie ter verklaring van
het menselijke individuele en groepsgedrag, zoals dat verloopt onder invloed
van de omgeving. Als algemene wet volgens welke alle gedragingen van hetindividu en de aktiviteiten van groepen plegen te verlopen, noemt Zipf het
principe van de least effort oftewel het principe van de weg van de minste
weerstand. Volgens Zipf heeft de aanpassing van de mens en van de menselijkegroeperingen aan zijn of hun omgeving zodanig plaats. dat het individu of de
menselijke groepen de problemen op di6 manier proberen op te lossen, dat zo
weinig mogelijk werk verricht moet worden om zowel de direkte, als de
toekomstige problemen op te lossen. "That in turn means that the person will
strive to minimize the probable average rate of his work-expenditure (over
time)" (3). Alhoewel deze leer zeker een grotere bekendheid verdient, lijkt
deze benaderingswijze voor onze studie een minder geschikt uitgangspunt.De beschouwing van de mens in relatie tot zijn omgeving heeft een
tweetal aspekten, die men van elkaar dient te onderscheiden, te weten:
a) de relatie van de individuele mens tot de omgeving;
b) de relatie van de menselijke groep tot de omgeving.

 
Het eerste aspekt zullen we de mensekologie noemen en het tweede aspekt de
sociale ekologie (het onderwerp van deze studie).

De sociale.akelogieongegalats.destudielan.dn£ejaiie van de menselijke
groep  tot de orpgeving iseen bij uitstek sociale wetenschap en heeft belang-
Fijke raakvlakken met de sociologie. In de Anglo-Amerikaanse literatuur tref-
fen we voornamelijk het gebruik van het begrip human ecology aan en slechts
zelden het begrip social ecology. Dit neemt overigens niet weg, dat in deze
literatuur het begrip human ecology hoofdzakelijk wordt gebruikt voor watWij noemen de sociale ekologie en slechts sporadisch opvattingen zijn te be-
speuren, die de human ecology beschouwen als, wat wij noemden, mensekolo-
gie. Door de jaren heen zijn de opvattingen over de sociale ekologie (resp.
human eco/ogy) nogal verschillend van aard geweest, reden waarom wij de
volgende paragraaf aan deze problematiek zullen wijden.
4



3. VERSCHILLENDE OPVATTINGEN OVER DE SOCIALE EKOLOGIE

I n  de afgelopen jaren  zijn  er een aantal diskussies geweest  over  de defi-
nitie, de plaats en de inhoud van de sociale ekologie. De eerste formele defi-
nitie van de sociale ekologie is te vinden in McKenzie's artikel uit het verza-

me\werk: The city, getite\d The ecological approach to the study of the
human community (4) en deze luidt dat de sociale ekologie de studie is van de
aan tijd en ruimte gebonden sociale betrekkingen, zoals deze tot stand komen
door de selektieve, distributieve krachten der omgeving. Vele auteurs hebben
echter modifikaties en korrekties op McKenzie's definitie aangebracht. Park
bijvoorbeeld was de mening toegedaan, dat niet alle sociale betrekkingen tus-
sen de mensen tot het studieobjekt van de sociale ekologie gerekend konden
worden, maar alleen "the relationships of symbiosis, or the factors involved in
living together, independent of communication" (5). De konsensus-relaties
zouden volgens Park tot het terrein der sociale psychologie gerekend moeten
worden. Dit onderscheid tussen symbiotische relaties en konsensus-relaties
zou 6dn van de belangrijkste hinderpalen zijn bij het zoeken naar een unifor-
me definitie van de sociale ekologie. In feite heeft men dit probleem in de
sociale ekologie niet tot een oplossing kunnen brengen. Als een rode draad is
het in de gehele ontwikkeling van de sociale ekologie te bespeuren. Het is ook
geen gemakkelijk probleem, daar het in de sociaal-ekologische theorie gekon-
strueerde analytisch onderscheid tussen symbiotische en konsensus-relaties in
de  praktijk  van het onderzoek moeilijk hanteerbaar is.  I mmers beide aspekten
van de sociale relaties zijn in de realiteit zodanig met elkaar verweven, dat ze
daar moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn.

Naast de diskussie over de definitie van de sociale ekologie zijn er ook
heel wat verschillende meningen in de literatuur te vinden over de plaats, die
de sociale ekologie in het kader der wetenschappen inneemt en met name is
de vraag vaker aan de orde geweest of de sociale ekologie een onderdeel is van
de biologie, de geografie of de sociologie. Bovendien is er het probleem of de
sociale ekologie de relatie van het individu tot Zijn omgeving of de relatie van
de menselijke samenleving tot haar omgeving bestudeert. (Konform de af-
spraak die wij maakten, beschouwen we de algemene ekologie als opgebouwd
uit planten-, dierenekologie en ekologie van de mens(en), waarbij de laatste is
opgebouwd uit de mensekologie en de sociale ekologie). James Quinn heeft
een inventarisatie gemaakt van de verschillende opvattingen over de plaats van
de human eco/ogy in het gehele wetenschappelijk bestel (6). Men kan bij
Quinn's uiteenzetting een kritische kanttekening plaatsen. Immers hij brengt
een aantal opvattingen over de human ecology naar voren, waarbij het onder-
scheid tussen wat wij noemden de algemene ekologie, de mensekologie en de
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sociale ekologie niet is aangebracht. Dit betekent dan ook, dat in zijn uiteen-
zetting een aantal stromingen naar voren komen, die men vanuit een oogpunt
van de sociale ekologie gevoeglijk buiten beschouwing kan laten. Zo kan men
richtingen als de human ecology,opgevat als een alomvattende synthese, of de
human ecology beschouwd als een toepassing van biologische beginselen. in
feite buiten beschouwing laten, indien men over de sociale ekologie wenst te
spreken. Om echter ook deze opvattingen tot hun recht te doen komen, volgt
een korte opsomming van deze opvattingen, waarna we de verschillen binnen
de sociale ekologie aan de orde zullen stellen.

a.Human ecology als een alomvattende synthese

· Vooreerst is er de opvatting, die onder meer door J.W. Bews (7) wordt
voorgestaan, dat de human ecology moet worden gezien als een synthese.
welke "unifies all the human sciences and enables one to find its proper place
in a generalized study of the man" (8). Soms, aldus Bews, vestigt de human
ecology de aandacht op de omgeving, soms op de mens en soms op de inter-
aktie tussen beide, maar per slot van rekening streeft ze altijd naar een inzicht
in de triade van omgeving, funktie en organisme, gezien als een geihtegreerd
geheel. Deze wei zeer brede visie over de human ecology omvat zowel elemen-
ten van anatomie als van de fysiologie, eugenetica, embryologie, geologie,
geografie, psychologie, anthropologie en sociologie. De human ecology zou de
taak hebben om al deze kennis van de mens en zijn fysisch-geografische,
technologische en demografische omgeving en de relaties hiertussen te syn-
thetiseren.

I n  dit verband  maakt  Bews  een  onderscheid tussen autecology en syne-
cology, waarbij de autecology de relatie bestudeert tussen het individuele
organisme en de omgeving en de synecology de relatie tussen de organismen
en de omgeving. Over het algemeen, aldus Quinn, zijn de human ecologists,
het eens met Bew's stelling, dat de mens en zijn omgeving onafscheidelijk zijn,
maar hebben de sociaal-ekologen toch weI bezwaar tegen deze al te ruime
konceptie over de omvang en inhoud van de ekologie als studieterrein voor de
sociale wetenschappen. Zo'n door Bews naar voren gebrachte wetenschappe-
lijke synthese kan wei beschouwd worden als een lofwaardig ideaal, dat be-
oogt een zekere integratie tussen de verschillende wetenschappen tot stand te
brengen. maar is van de andere kant waarschijnlijk te ambitieus, omdat bij de
huidige stand van zaken in de verschillende wetenschappen over de relatie van
de mens tot zijn omgeving nog teveel onbekendheden en te weinig algemeen
formuleerbare resultaten aanwezig zijn. Bovendien loopt een algemene syn-
these het risiko van een overmatige abstraktie en een eventueel daaraan gekop-
pelde vaagheid.
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b. Human eco/ogy als identiek aan de sociale geografie

Een andere opvatting over de human eco/ogy die men in de literatuu,
tegenkomt, is de mening dat zij identiek zou zijn aan de sociale geografie. Met
name Barrows (9), White en Renner (10) hebben deze stelling verkondigd. De
sociaal-geografen bestuderen echter niet het hele domein van de onderlinge
relaties tussen de mens(en) en zijn (hun) omgeving. White en Renner bijvoor-
beeld richtten vooral hun aandacht op fysisch-geografische verschijnselen zo-
als weer, klimaat, bodemgesteldheid, waterhuishouding etc. en de invloed van
deze op de mens en de menseliike groepsvorming. Dit neemt niet weg dat in
het kamp der sociaal-geografen verschillen in opvattingen zijn over hun objekt
van studie. (In paragraaf 6 komen we hierop terug).

Verzamelwerken op het gebied van de sociale geografie en vele geogra
fische monografieLn besteden vaak geen of weinig aandacht aan ekologische

processen, welke door vele auteurs als fundamenteel in de sociaal-ekologische
studie worden beschouwd. Waarschijnlijk hangt hiermee samen, dat bovenge-
noemde auteurs de human ecology vooral gezien hebben als wat wij noemden
mensekologie en in feite het terrein der sociale ekologie buiten beschouwing
hebben gelaten. Met name ook hier treedt het probleem aan de dag dat het
Angelsaksische begrip human ecology beide benaderingswijzen dekt, te weten
die der mensekologie en die der sociale ekologie.

c.Human ecology als een toepassing van biologische beginselen

Een derde opvatting over de plaats van de human eco/ogy in het weten-
schappelijk bestel is die, welke door biologen wordt gehuldigd. De biologen
beschouwen de human ecology a\s een direkte toepassing van de biologische
beginselen op de mens en wei met name did beginselen. die stammen uit de
planten- en dierenekologie. Zij gaan van de stelling uit, dat. evenals de studie
van de eenvoudige vormen onder de organismen bijdraagt tot het begrijpen
van het komplexe menselijk lichaam, de studie van de wetten welke in de
planten- en dierengemeenschappen opgaan, inzicht kan verschaffen in het
komplexe sociale leven van de mens (11). De biologen hebben namelijk be-
grippen ontwikkeld, zoals kompetitie, successie, invasie, ko8peratie, web of
life, voedselketen, niche, die zij direkt toepasbaar achten op de menselijke
samenleving.

Zij beschouwen aldus de human ecology a\s een uitbreiding van de alge-
mene ekologie tot het domein van de mens en de menselijke samenleving. Dit
gezichtspunt negeert echter de betekenis van de faktor kultuur in de mense-
lijke samenleving, waardoor de sociale ekologie zich tot op bepaalde hoogte
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onderscheidt van de planten- en dierenekologie en zoals Quinn terecht op-
merkt, is deze opvatting niet in staat om de human ecology een theoretisch
raamwerk te verschaffen, dat een analyse van komplexe samenlevingen toe-
laat.

d. Human ecology beschouwd eis sociale ekologie

Naast hen, die de human ecology als een alomvattende synthese, of een
onderdeel van de biologie of van de geografie beschouwen, zijn er een aantal
auteurs, die de human ecology zien als een wezenlijk onderdeel van de socio-
logie. De human ecology opgevat als de studie van de relatie van de menselijke
samenleving tot haar omgeving wordt een bij uitstek sociale wetenschap.
Immers indien de samenleving beschouwd wordt als een grootheid, die niet los
te denken is van de haar omringende omgeving, dan is de studie over de wijze
waarop deze omgeving invloed uitoefent op, of invloed ondergaat van de
samenleving, een vraagstuk, waar de sociologie niet aan voorbij kan gaan.
Voegen we hieraan toe, dat de sociologie met name gericht is op de struktuur
en het funktioneren van de menselijke samenleving, dan kunnen we de sociale
ekologie voorlopig omschrijven als een onderdeel van de sociologie, waarin de
struktuur en het funktioneren van de samenleving in de haar omringende
omgeving in het centrum van de belangstelling staat. Deze opvatting wordt
onder andere gehuldigd door Park, Burgess, McKenzie, Zorbaugh, Wirth,
Frazier, Anderson, Sjoberg, Mukerjee; om slechts enkele namen te noemen.

Toch zijn er ook bij deze auteurs verschillen te konstateren in de wijze
waarop zij de sociale ekologie beoefenen. Sommige auteurs leggen het accent
op de theoretische benaderingswijze, andere op de konkrete studieterreinen
en weer andere op de methodische aanpak. Zonder volledigheid na te streven,
wijzen we op een drietal verschillende opvattingen:

d.1. Sociale ekologie  als de studie van de subiociale relaties tussen de
mensen                                                                     1/" "«-UJ   C  ·.  ir

Sommige auteurs beschouwen de sociale ekologie als een wetenschap,
die zich richt op de sub-sociale aspekten in de menselijke samenleving (12).
Onder deze sub-sociale aspekten verstaat men dan een geheel van niet-per-
soonlijke relaties tussen de mensen, die voortvloeien uit een soort gemeen-
schappelijk lot en die derhalve niet te verklaren zijn uit bewuste interakties
tussen de mensen. Zo betekent bijvoorbeeld het feit, dat iemand inwoner is
van stad A, dat hij in een - zij het voor hem latente . relatie staat tot de andere
inwoners van stad A. Immers, samen met hen, vormt hij de totale populatie,
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de beroepsbevolking, de konsumenten etc.. Deze onpersoonlijke orde wordt

gereguleerd door het onbewust werkend mechanisme van de kompetitie. Door
dit proces verkrijgt iedereen in de samenleving een bepaalde plaats en positie,
waardoor een funktioneel en ruimtelijk (onbewust) georganiseerde eenheid in
stand blijft.

I n deze opvatting schuilt een belangrijk theoretisch element van de soci-

ale ekologie, namelijk de aandacht die wordt gevraagd voor de biotische of
sub-sociale aspekten van de menselijke samenleving. Alhoewel de sociaal-

ekologen, vrijwel zonder uitzondering, deze aspekten van de samenleving bij-
zonder belangrijk achten. verschillen ze onderling toch in het gewicht, datze
aan deze variabelen willen toekennen bij de konkrete bestudering van de

samenleving. In het vervolg van deze studie zal dan ook blijken, dat er in de
sociale ekologie rondom dit thema zich een drietal richtingen hebben gefor-

meerd, te weten de klassieke richting, de neo-orthodoxe en de sociaal-kultu-

rele benadering.

d.2. Soeiale ekologie als de studie van sociaal-kulturele gebieden
"

- I.-.-i-I..(   r. T.,  . -/"Aw

Quinn zegt ten aanzien van deze opvatting, dat op het tijdstip dat de
sociale ekologie onderkend werd als een onderdeel van de sociologie, reeds

een aantal sociologen met de studie van sociaal-kulturele gebieden van de stad
waren begonnen. Sommige van deze studies maken expliciet gebruik van het
ekologisch referentiekader (13), andere op meer indirekte wijze en houden

zich vooral bezig met het sociaal-kulturele komplex van bepaalde gebieden.

Zeer bekend zijn de buurtbeschrijvingen van Zorbaugh (14) over de slum en

de goudkust in Chicago; van Wirth (15) over de ghetto's rn Chicago (16).
Kenmerkend voor deze studies is, dat zij een bepaald sociaal-kultureel gebied

(bijvoorbeeld buurt, stad) als eenheid bestuderen en beschrijven in termen van

het ruimtelijke, sociale en kulturele leven. In deze gebieden zijn de menselijke

samenleving en de omgeving in een zodanig samenspel betrokken, dat het een
niet zonder relatie tot het ander kan bestaan en kan worden begrepen. De

specialisaties, die als objekt van studie een bepaalde lokale samenleving heb-

ben (bijvoorbeeld stad, buurt, platteland, regio), worden noodzakelijkerwijs
gekonfronteerd met onder andere de fysisch-geografische, technologische en

demografische omgeving, waarin en waarop zo'n samenleving is gebouwd en
moeten uiteraard aandacht besteden aan de onderlinge relaties tussen de men-

sen, zoals die zich in een bepaalde omgeving manifesteren. Onder andere

Mukerjee (17), Odum (18) en Galpin (19) hebben gewezen op deze noodzaak.
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d.3. Sociale ekologie als methodiek voor het wepjg-eve!Ivan de ruimte-
lijke distributie van sociale verschijnselen 4-L --

Voor sommige sociologen is de sociale ekologie gelijk aan de methodiek
voor het weergeven van de ruimtelijke distributie van sociale verschijnselen.
Het moet toegegeven worden, dat de image van de sociale ekologie hoofdza-
kelijk wordt bepaald door deze visie op de sociale ekologie. Dit image wordt
gedragen en ondersteund door het veelvuldig gebruik, dat sociaal-ekologen
maken van kartogrammen en diagrammen als uitbeeldingstechnieken voor de
wijze waarop bepaalde sociale verschijnselen over een duidelijk omschreven
gebied gespreid zijn. In dit verband wordt dan wei eens gewezen op het feit,
dat de sociale ekologie mogelijk beter kan worden beschouwd als een metho-
de bij het sociaal onderzoek dan als een bepaalde theorie. Deze methode zou
dan zijn gericht op het opsporen en in kaart brengen van de ruimtelijke
distributie van bepaalde sociale verschijnselen.

Indien de sociale ekologie op deze manier omschreven zou worden, dan
waren hiertoe ook te rekenen al die wetenschappelijke aktiviteiten, die op de
een of andere wijze gebruik maken van technieken voor het in kaart brengen
van verschijnselen, zoals bevolking, instituties, geestesgestoordheid, grond-
soorten, hydrografische toestanden etc.. Deze konceptie omtrent de sociale
ekologie is inadekwaat; op basis hiervan zou de sociale ekologie ook niet als
een aparte deeldiscipline verdedigd kunnen worden. De sociaal-ekologische
studies zijn meer dan enkel een beschrijving en het in kaart brengen van de
ruimtelijke distributie van sociale verschijnselen.

Terwijl opvatting d. 1. een vrij principi*le opvatting is over de formele
benadering van de samenleving, in dit geval de sub-sociale of het community-
aspekt der samenleving, heeft opvatting d.2. met name betrekking op het
materidle studieterrein der sociale ekologie. De opvatting d.3. heeft betrek-
king op de veelvuldig gehanteerde methoden in de sociale ekologie. Het blijkt
hier reeds (in paragraaf 5 komen we hierop terug) hoe nauw in de sociale
ekologie het formele objekt, de methoden en technieken en het materi6le
studieterrein met elkaar verbonden zijn.

4. DE COMMUNITY ALS OBJEKT VAN DE SOCIALE EKOLOGIE

In de  literatuur, die in de afgelopen jaren is verschenen onder de noemer
van de human ecology, zijn de in paragraaf 3 onder de punten d. 1., d.2. end.3. vermelde opvattingen terug te vinden. Toch vertonen deze opvattingen,
volgens welke de sociale ekologie een onderdeel van de sociologie is een
grotere gemeenschappelijkheid dan men op basis van de uiteenzetting in para-
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graaf 3 zou verwachten. Immers in alle drie de opvattingen wordt de samen-

leving beschouwd als wat in deze literatuur wordt genoemd de community.
De differentiaties in opvattingen treden pas op, indien men let op de relatieve

nadruk die de formele benadering van de samenleving (in dit geval de sub-soci-

ale relaties), de methoden en technieken (in dit geval het in kaart brengen van

  de
ruimtelijke distributie van de sociale gegevens) of het materitle terrein van

de studie (in dit geval de lokale samenleving) verkrijgen.
De vraag rijst echter: Wat is de community? Hoe moeten we ons de

community voorstellen?   Is er een bepaalde realiteit die met het begrip com-

munity kan worden aangeduid?  Is de community een empirisch konstateer-
bare entiteit etc.? We beseffen dat we met deze vragen vooruitlopen op

hetgeen in hoofdstuk 3 aan de orde zal komen, wanneer we het referentieka-

der der sociale ekologie aan de orde zullen stellen. Toch lijkt het goed om hier
reeds enkele opmerkingen over dit vrij centrale begrip uit de sociale ekologie
te maken.

Voor een goed begrip van het hierna volgende dienen we te vermelden,

dat het begrip community in de Amerikaanse literatuur een zeer diffuus be-

grip is, dat in de verschillende publikaties op zeer uiteenlopende wijzen wordt

gehanteerd. Toch lijkt het ons mogelijk om uit deze wirwar van terminolo-
gische onduidelijkheid een tweetal interpretaties van het community-begrip
naar voren te brengen.

a) De eerste interpretatie van het begrip community ts de opvatting, dat
deze te beschouwen is als een bepaalde konkrete samenleving, die op een

bepaalde plaats vertoeft. Men denkt hier dan met name aan steden,

dorpen, buurten of met andere woorden zoals men in de Nederlandse

sociologische geschriften weI pleegt te zeggen: lokale samenlevingen of

samenlevingen op territoriale grondslag. Deze opvatting over het com-

munity - begrip leidde  in de Amerikaanse sociologie tot de zogenaamde

community-study-beweging. Deze community-studies kregen na verloop
van tijd een sjabloonachtig karakter, waarbll steeds weer dezelfde

thema's en soortgelijke gegevens in een bepaalde volgorde werden ge-

rangschikt en waarvan de kennis niet verder reikte dan een provisorische
inventarisatie van een aantal clich6-cijferreeksen.
b) Een tweede opvatting over de community is wezenlijk anders van

aard, maar hangt toch zeer nauw samen met de eerste opvatting. Zij gaat

er namelijk van uit dat de samenleving analytisch te onderscheiden is in

een society en een community. Alihan heeft aan deze visie uitvoerige
aandacht besteed en kwam tot de bevinding, dat de verschillen tussen

beide aspekten van de samenleving ongeveer als volgt zijn te omschrijven
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(20). De community is een natuurlii ke,    meer   algem [le..bisiR.Mao  de.-I

samen ng, die gez&n.IL'011. orden-als een symbiotische orde, geregu-
leerd  door het principe der kompetitie, dat als  8en niet bewust ervaren
gegeven, een zekere orde tot stand brengt in de samenleving. Hierdoor
neemt de samenleving in een konkrete omgeving een ruimtelijk uitgekris-talliseerd patroon aan en is als zodanig onderhevig aan een aantal pro-
cessen. De society daarentegen is een dpor de mensen bewust qekonlr9------leerdeo-rgan.B® . als resultaat vab een k  uule£%es, en die wordt gere-
guleerd door kommunikatie, konsensus, waarden, normen, doeleinden,konflikt etc., hetgeen leidt tot een bepaalde kulturele orde van deze
samenleving. Dit societvibegrip vertoont veel overeenkomst met het in
de huidige sociologie veelvuldig gebruikte begrip seciaal_sYsteem. Decommunity op bovengenoemde manier opgevat, vertoont veel gelijkenis
met de Sf-megleviigsorde in de planten_.endierenwereld. Immers ook in--

de planten- en dieren-communities zijn de samenstellende delen metelkaar verbonden door de onderlinge afhankelijkheid van en de onder-
linge kompetitie tussen de delen, waardoor in de strijd om het bestaan in
een bepaalde konkrete omgeving een zekere specialisatie en verdeling der
aktiviteiten plaatsheeft. Als resultaat hiervan neemt de community een
typisch ruimtelijk patroon aan, waarbij de populatie en de aktiviteiten
op een bepaalde wijze over het territorium zijn verspreid.

Deze relatie tussen de samenleving en de omgeving is een dyna-
mische aangelegenheid, dat wil zeggen dat de community aan konstante
verandering onderhevig is. Het grote verschil tussen de mensen-com-
munity en de planten- en dieren-communities ligt  in het feit, dat demenselijke samenleving in staat is tot een buitengewone graad van flexi-
biliteit in het aanpassingsproces aan de omgeving. Dit komt bijvoorbeeld
tot uitdrukking in de wijze waarop de samenleving door het gebruik vantechnische hulpmiddelen de omgeving weet te veranderen. Hierin ligt
dan ook het grote verschil tussen de planten- en dierenekologie en de
sociale ekologie.
De onder a) en b) genoemde opvattingen der community zijn analytischredelijk goed van elkaar te onderscheiden, maar zijn anderzijds zodanig nauw

met elkaar verweven dat deze community-begrippen elkaar als het ware veron-
derstellen. De relatie tussen de samenleving en de omgeving zou men, met
inbegrip van het boven ingevoerde onderscheid tussen community en de so-
ciety, als volgt kunnen weergeven:
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samenleving

Wanneer we nu de community beschouwen (zoals in b) als een symbiotische
orde. die als een soort akkommodatie resulteert uit de relatie tussen de samen.

leving en de omgeving, waarbij de omgeving invloed uitoefent op de samen-

leving en de samenleving invloed uitoefent op de omgeving, dan komt de
samenleving in de konkrete realiteit naar voren als een geheel van mensen

(populatie), die op een bepaalde fysisch-geografische plaats (omgeving) en
kunstmatige plaats (technologie) verblijven en waarbij tussen hen een reeks

van relaties ontstaan (zoals in a). De symbiotische orde resulteert in een
konkrete, aan een bepaalde lokaliteit gebonden samenleving. Zo blijkt hoe
nauw de community-begrippen zoals gegeven in a) en b) met elkaar verbonden

zijn.
·1Mi1t_in_dezikgmbinatie van een symbiotische orde, gebonden aan een

bepaalde lokaliteit wordt het begrip community veelvuldig-indesof aIR. kolo
gie gebruikt. De samenleving wordt derhalve in de sociale ekologie gezien

vanuit het perspektief van de onderlinge beihvloeding van de samenleving en
haar omgeving, met andere woorden de symbiotische aspekten der samenle-

ving oftewel de struktuur der community en de processen die zich in de
community voltrekken. De sociale ekologie opgevat als studie van de com-
munity vertoont een nauwe band met de demografie en de sociale geografie.
Echter deze wetenschappen verschillen van elkaar in het onderwerp, dat zij
centraal stellen.

McKenzie hield zich reeds bezig met het probleem van de relaties tussen

deze disciplines en kwam tot de opvatting, dat de demografie voornamelijk is
geihteresseerd in de populatie-aspekten van de community, datwi\ zeggen:  de
"numerical analysis of the state and movement of human population, inclu-
sive of census enumeration and registration of vital processes and of whatever

quantitative statistical can be made of the state and movement of population
on the basis of fundamental census and registration data" (21). De sociale

geografie daarentegen legt de meeste belangstelling aan de dag voor de weder-
kerige relatie tussen de samenleving en de fysisch-geografische omgeving. De
sociale ekologie onderscheidt zich van de demografie en de sociale geografie,
doordat zij de community beschouwt als een aspekt van de menselijke samen-
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leving, dat zeer nauw verbonden is met zowel de omgeving als met het Soci-
ety-aspekt der samenteving. pe sociate ekologie is dan de studie van de struk-
tu . het funktioneren en de verande[ina vandecommunity.

5. SOCIALE EKOLOGIE IN BREDE EN IN ENGE ZIN

De sociologie als wetenschap over de samenleving dient nu oog te heb-
ben voor beide aspekten van de samenleving, te weten de community en de

society. De huidige sociologische theorie biedt echter weinig plaats voor de
leer van het community-aspekt der samenleving; immers de aktuele sociolo-
gische theorie wordt beheerst door een tweetal denkmodellen, die dit soort
zaken niet tot hun domein hebben gerekend. De benadering van de samen-
leving, zoals die tot uitdrukking komt in het struktureel-funktionalisme heeft
haar aandacht voornamelijk gericht op wat wij boven omschreven als de Soci-
ety en heeft in haar denkmodel nauwelijks of geen plaats ingeruimd voor de
situering van de community. Hetzelfde kan worden gezegd van de theorie der
sociale aktie, die gericht is op de analyse van bewuste gedragingen van indivi-
duen en die niet in staat is om fysisch-geografische. technologische en demo-
grafische variabelen gelegen buiten het individu, in haar verklaringen te be-
trekken, tenzij als oriintatiepunten bij het handelen. Gezien de plaats die deze
twee modellen in de huidige sociologie innemen is het alleszins verklaarbaar
dat aan de sociale ekologie in de laatste jaren zo weinig aandacht is besteed.
Zij is moeilijk verenigbaar met dit soort denkmodellen en de vraag dringt zich
op, in hoeverre door een eliminatie van het soort verschijnselen die de sociale
ekologie van zo grote betekenis acht voor de beschrijving en verklaring van de
samenleving, niet een essentieel stuk kennis over de samenleving achterwege
dreigt te blijven.

Vanuit de overtuiging, dat kennis van het community-aspekt der samen-
leving noodzakelijk is voor een adekwate uitbouw van de kennis over de
samenleving, zal in de komende hoofdstukken een uiteenzetting worden gege-
ven over onder andere het denkmodel der sociale ekologie en de betekenis, die
dat denkmodel kan hebben voor de beschrijving en verklaring van het com-
munity-aspekt van de samenleving.

De studie van de community in bovengenoemde zin veronderstelt, dat er
aan een drietal voorwaarden voldaan moet zijn:

a) op de eerste plaats moet er een bepaald studieterrein zijn, waar de
community bestudeerd kan worden;
b) er moeten bepaalde methoden en technieken zijn met behulp waarvan
de community bestudeerd kan worden;
c) er moet een bepaald denkkader (referentiekader) zijn, waarbinnen de
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resultaten van het onderzoek over de community opgenomen kunnen

worden.
Onder de sociale ekologie in ruime zin verstaan we het geheel van studieter-

rein. methoden, technieken en theorie over de community, terwijl we de soci-

ale ekologie in enge zin zullen omschrijven als de theorie over de community

(in dit geval het referentiekader der sociale ekologie).In deze studie zullen we

de sociale ekologie in ruime zin aan de orde stellen.

Voor een goed begrip van datgene. wat verder in deze studie zal volgen,

wijzen we met grote nadruk op het feit, dat het begrippenkader, de methoden

en technieken en het studieterrein der sociale ekologie goed van elkaar zijn te

onderscheiden, maar dat bij een behandeling van 66n van deze onderwerpen

steeds de beide andere elementen mee zullen spelen. Bij de uiteenzetting over

het referentiekader der sociale ekologie zal bijvoorbeeld haar toepassingsge-

bied betrokken worden; in het hoofdstuk gewijd aan de methoden en technie-

ken der sociale ekologie zal worden verwezen naar onderzoekingen die over de

stad hebben plaats gehad. Bovendien zullen we in het hoofdstuk over het

studieterrein bij uitstek van de sociale ekologie, refereren naar begrippen uit

het referentiekader en naar methoden en technieken der sociale ekologie.

We zouden hier nog het volgende willen opmerken. Een wetenschap

onderscheidt zich door haar formeel objekt van andere wetenschappen met

eenzelfde materieel terrein van studie. Nauw gekoppeld aan het formele ob-

jekt van een wetenschap zijn haar methoden en technieken, die vaak nog eens

een onderstreping inhouden van de zelfstandigheid en eigenheid van een be-

paalde wetenschap. Toetsen we de sociale ekologie aan dit kriterium, dan

kunnen we de vraag opwerpen, in hoeverre zij opgevat moet worden als een

I aparte wetenschap? Persoonlijk zouden we deze vraag als volgt willen beant-

woorden. De sociale ekologie legt de nadruk op dAt aspekt van de samen-

leving, dat in de huidige sociologie vaak als perifeer wordt beschouwd (in dit

geval het community-aspekt).
Een sociologie, die echter uitspraken wil doen over de samenleving mag aan

dit aspekt niet voorbijgaan. Daarom pleiten wij voor een integratie van de

sociale ekologie in de sociologie door middel van een verbrede opvatting over

de sociologie. zowel tot uitdrukking komend in het formele gezichtspunt, als

in de methoden en technieken der sociologie. De sociologie zou dan naar onze

mening behalve het society-aspekt ook het community-aspekt der samenleving

in haar beschouwing dienen te betrekken. Daarnaast verdient de eenzijdige

belangstelling in de hedendaagse sociologiebeoefening voor het survey uitge-

breid te worden met bepaalde in de sociale ekologie veelvuldig gebruikte

technieken en methoden. zoals de observatie, de analyse van statistisch mate-

riaal etc..
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6. DE WETENSCHAPPELIJKE OORSPRONG DER SOCIALE EKOLOGIE

De sociale ekologie is ontstaan als de resultante van een aantal stromin-
gen in verschillende wetenschappen en een aantal ontwikkelingen in de maat-
schappij. Beide aspekten zullen we in het kort bespreken. In onderstaande
paragraaf wordt in het kort vermeld hoe verschillende disciplines hebben bij-gedragen tot het ontstaan en de groei van de sociale ekologie, terwijl in
paragraaf 7 de aandacht zal worden gevraagd voor de gebeurtenissen, dierondom de laatste eeuwwisseling het maatschappelijk leven van de Verenigde
Staten mede hebben bepaald en daarbij als stimulans hebben gediend voor deontwikkeling van de sociale ekologie. Waarschijnlijk is er in de huidige sociolo-
gie geen enkele richting, die in zo belangrijke mate steunt op de verworven-
heden van zo veel uiteenlopende wetenschappen als de sociale ekologie.

a) Biologie

De discipline, die op de sociale ekologie de grootste invloed heeft uitge-oefend. is €3 biologie, zoals die vorm en inhoud had gekregen onder invloed
van de leer van Charles Darwin. In zijn standaardwerk: On the origin of
species (22) zijn de basis-ideeiln geformuleerd, die naderhand de theoretische
fundamenten voor de moderne algemene ekologie zouden worden. Darwin's
opvattingen zijn als volgt samen te vatten. Alle leven op aarde moet worden
beschouwd als een dynamisch systeem van vitale relaties tussen de organismen
en de species. Dit web of life (zoals hij dit metaforisch noemde) wordt ge-vormd door een aantal organismen, die door een konstante struggle for exis-tence met elkaar zijn verbonden. Deze strijd om het bestaan wordt zowel
geleverd met de anorganische als met de organische omgeving en resulteert in
wedijver en samenwerking tussen de species. Tengevolge van deze strijd omhet bestaan: ontwikkelt zich binnen het web of /ile een zekere stabiele orde,waarin een aanpassing plaats vindt tussen de organismen onderling en tussen
de organismen en de fysische omgeving. De invloed van de omgeving demon-
streerde Darwin met behulp van een aantal voorbeelden. Van belang in ditverband is de ruime betekenis, die hij toekende aan het begrip omgeving(environment), als omvattende alle faktoren extern aan het organisme, welkeeen zekere invloed op dit organisme uitoefenen. Hawley heeft er met nadruk
op gewezen, dat in deze leer de meest essentiale koncepten van de weten-schappelijke ekologie terug te vinden zijn (23). In dit kader wijst hij bijvoor-
beeld op de koncepten web of life, struggle for existence en environment.
Maar, zoals Hawley terecht opmerkt, Darwin's betekenis voor de ekologie was
van verdere strekking; hij gaf namelijk een aantal modellen voor onderzoek op

16



dit terrein, hetgeen stimulerend werkte op de werkzaamheden van de planten-

en dierenekologie. Na de noodzakelijke voorafgaande werkzaamheden van

beschrijving en klassifikatie, konden verdere onderzoekingen worden verricht,

die de vensters openden voor een afzonderliike planten- en dierenekologie.
De plantenekologie kwam tot ontwikkeling tegen het eind van de 19e

eeuw en het begin van de 20e eeuw, toen de auteurs Haeckel (24),Warming

(25), Clements (26) en Von Humboldt (27) enkele geschriften van vergaande

betekenis publiceerden.   I n een lezing  voor de /Vationa/ Conference of Socia/

VVork (een lezing, welke met wijzigingen is gepubliceerd in de welbekende

reader The city (28)1, wilst Burgess er op. dat de sociologen voor kennis over

de community veel beter te rade kunnen gaan bij de geschriften van de plan-

tenekologen, dan bij welke andere bron ook. De plantenekologen hadden

namelijk ontdekt, dat de planten zich groeperen in specifieke communities,
waarvan elk een min of meer uitgesproken struktuurtype vormt en waarvan

het meest zichtbare en makkelijkst meetbare aspekt, dat van de ruimtelijke
distributie is (29). De belangrijkste bijdrage van de plantenekologie voor de
sociale ekologie is geweest, het invoeren van een aantal koncepten, waaronder

te noemen zijn: symbiose, kompetitie, invasie, successie, natuurlijk gebied.

web of /ife. Op deze begrippen zullen we terugkomen wanneer we het referen-

tiekader der sociale ekologie aan de orde stellen.

Soortgelijke opmerkingen kunnen we maken over de dierenekologie, die

een produkt van de 20e eeuw is. We noemen hier de namen Adams (30),

Shelford (31) en Elton (32). In zijn openbare les bij de aanvaarding van het

ambt van lektor in de dierkunde aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen,

vermeldt Oomen, dat de studie van Ch. Elton getiteld: The ecology of animals
meer betekend heeft voor de ontwikkeling van de ekologie dan enige andere

publikatie sedert Darwin. Elton had de gelegenheid dierengemeenschappen op

bergen te bestuderen onder extreme omstandigheden, waar ze soortenarmer

en daardoor doorzichtiger van struktuur waren, dan onder normale omstan-

digheden. Elton kwam tot de konklusie, dat in de dierengemeenschap een

zeker ordenend beginsel gezien kan worden, namelijk de betrekking tot voed-

sel (een weliswaar weinig idegle grondslag). Met betrekking tot het vergaren

van voedsel kon Elton vaststellen, dat er in de natuur zogenaamde voedsel-

ketens waren te bespeuren, waarbij de ene soort leefde, dankzij het bestaan

van andere soorten. Tevens wist Elton op basis hiervan de wet van de piramide

der aantallen op te bouwen, welke stelt dat bii toenemende grootte van het
dier het woongebied toeneemt: muizen kunnen taIrijk zijn per vierkante me-

ter, een groot roofdier is zeldzaam per vierkante meter (33). De dierenekolo-

gie heeft steeds, zoals ook te verwachten was, in nauwe relatie gestaan tot de

plantenekologie.
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Indien men zich verplaatst in het algemene intellektuele milieu van hetbegin van de 20e eeuw, dan behoeft het weinig betoog. dat sociologen te radegingen bij de Darwiniaanse leer, daar deze leer een bijzonder grote aanhang bij
de intellektuelen in Amerika verkreeg. Vele sociologen uit de begindagen der
sociologie meenden in de biologie een denkwijze te kunnen vinden, die ook
van toepassing kon zijn op de menselijke samenleving.

b) Klassieke sociologen

In Europa was men in de loop van de 19e eeuw begonnen met eensystematische studie van de maatschappij: een studie, welke primair gerichtwas op het achterhalen van de wetmatigheden in de samenleving om zodoende
bepaalde hervormingen in de maatschappij tot stand te brengen (savoir pourprdvoir). Na de franse revolutie, die een radikale omwenteling in de bestaandemaatschappij-orde teweegbracht, kwamen allengs opvattingen over een zo
noodzakelijk herstel van de orde in de samenleving.

Auguste Comte (1798-1857) meende dat de sociale feiten aan dezelfdewetten onderworpen waren als de fysieke feiten, maar dan op een meer ge-kompliceerde wijze. Hij beschouwde de maatschappij als een organisme, meteen bepaalde struktuur, waarin bepaalue processen zich afspelen. De evolutio-
nistische en positivistische benadering van de sociale realiteit zoals die met
name bij Comte is terug te vinden, sloot wonderwel aan bij de Darwiniaanse
beginselen en in beide leren zag men een verantwoording voor een verdergaan-de analogie tussen de samenleving en de organische wereld. Terecht kan hierworden opgemerkt, dat Comte nauwelijks kennis had genomen van de ontwik-
keling der biologie in zijn tijd en het zouden dan ook niet Comte's idee6n zijn.welke een wijdverspreide reputatie zouden krijgen, maar de idee6n van een
persoon. die bij zijn denken over de samenleving ook de biologie op de voethad gevolgd en die in feite reeds eerder dan Darwin een aantal revolutionaire
biologische beginselen zou publiceren. We doelen hiermede op Herbert Spen-cer (1820-1903). Immers, voordat Darwin zijn evolutie-theorie presenteerde,had Spencer reeds zijn evolutie-gedachten naar voren gebracht in het boek
Social statics (34). waarin hij een analogie zag tussen het sociale leven en de
organische ontwikkeling. Zijn, de gehele wetenschap omvattend filosofischsysteem, zette hij uiteen in tien delen, welke tussen 1862 en 1896 verschenen.
Zijn systeem van een synthetische filosofie werd uiteengezet in een aantal
beginselen betreffende de biologie, de psychologie, de sociologie en de ethica.
In 1873 verscheen als afzonderlijk werk The study of sociology (35), waarinvia tai van voorbeelden uit de praktijk, de noodzakelijkheid van en de voor-waarden voor deze studie werden aangetoond en tevens de algemene beginse-
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len van zijn systeem uiteengezet (36). Hij had de ontwikkeling in de biologie

gevolgd en steunde zo bijvoorbeeld op de in 1809 gepubliceerde descendentie-

leer van Lamarck, die leerde, dat eigenschappen. verworven onder de invloed

van omstandigheden waaraan het ras lange tijd heeft blootgestaan, op nako-

melingen warden overgebracht; en op de selektietheorie van Darwin, volgens

welke de natuur het ongeschikte of minder geschikte uitroeit, terwijl de orga-
nismen met de meest doelmatige eigenschappen blijven bestaan en zich voort-

planten (37).
In verband met Darwin's selektieleer wordt vaak de zinsnede survival of

the fittest gehanteerd. welke uitdrukking dikwijls aan Darwin wordt toege-

schreven, maar die uiteindelijk van Spencer afkomstig is. Immers daar waar

Darwin in zijn On the origin of species het begrip survival of the fittest

gebruikt, citeert hij Spencer (38). Spencer's denken wordt beheerst door het

beginsel der evolutie; waaronder hij wilde verstaan "......an integration of
matter and concomitant dissipation of motion: during which the matter pas-

ses an indefinite, incoherent homogeneity to a definite coherent hetero-

geneity, and during which the retained motion undergoes a parallel transfor-

mation" (39). Dit beginsel had volgens Spencer een universele geldigheid en

was dus ook toepasbaar op de mensellike samenleving. De menselijke samen-

leving is voor Spencer een eenheid, die wordt gevormd door verschillende

eenheden, die worden gekarakteriseerd door een relatief permanente schik-

king op een bepaald gebied. De rangschikking van de verschillende delen van

een samenleving is analoog aan de rangschikking van de delen van een levend

wezen. De eigenschappen van een samenleving zijn dan ook gelijk aan die van
een organisme en a) verkeren daardoor in een toestand van groei; b) tijdens

welke groei steeds verdere strukturele differentiatie optreedt; c) de funkties

van een samenleving zijn wederkerig, onderling afhankelijk en met elkaar

verweven; d) evenals een organisme is de samenleving een nation  of units; en

e) het geheel kan vernietigd worden zonder dat daardoor het leven van de

delen wordt vernietigd (40).
Spencer's denken wordt volledig beheerst door de biologie en zijn gehele

leer wordt op die manier een organische sociologie. In principe behoeft het

overnemen van biologische gezichtspunten binnen de sociologie niet verwor-

pen te worden (later zullen we hierop terugkomen); de moeilijkheid bii analo-

gie-redeneringen is echter, dat men zo gemakkelijk vervalt in een voorstellings-
wijze als zouden biologische wetten zonder meer van toepassing zijn op de

menselijke samenleving. Voor de ontwikkeling van de gezichtspunten van de

sociale ekologie zou Spencer van grote betekenis worden en voornamelijk

hierdoor, dat Spencer de eerste hoogleraren in de sociologie aan de universi-

teiten in de Verenigde Staten sterk heeft beihvloed met zijn denkbeelden (met
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name Sumner, Small en Giddings), die op hun beurt de grondleggers dersociale ekologie zouden beihvloeden.
Tenslotte wijzen we nog op de invloed van Emile Durkheim (1858-1917)voor de ontwikkeling van de sociale ekologie in de Verenigde Staten. Alhoe-

wel Durkheim's betekenis niet rechtstreeks te konstateren is. blijkt wei. dat
enkele prominente vertegenwoordigers van de sociale ekologie verwijzen naarde denkbeelden van Durkheim en zelfs een zekere gelijkheid konstateren tus-
sen bepaalde opvattingen van Durkheim en datgene, wat zij als sociaal-ekolo-
gen voorgeven te bestuderen. Wij doelen hiermede op Durkheim's socialemorfologie. Durkheim heeft zijn opvattingen aangaande de sociale morfologie
nergens in een geschrift ondergebracht; zijn denkbeelden liggen verspreid overeen aantal boeken waarin hij steeds enkele markante elementen van zijn visie
omtrent de sociale morfologie presenteert. Toen Durkheim in 1898 de term
morphologie sociale introduceerde, doelde hij hiermede op een belangrijke takvan de sociologie. Hij wilde onder de sociale morfologie di6 aspekten verstaan
die betrekking hebben op, wat hij noemde het sociale substraat van de samen-
leving, met andere woorden op de grondslag van de samenleving. Alhoewel
Durkheim zijn gedachten aangaande de sociale morfologie onvoldoende uitge-werkt heeft om met deze richting school te maken, verkreeg zijn socialemorfologie toch een hernieuwde belangstelling toen naderhand een aantal
sociaal-ekologen de frappante overeenkomst ontdekten in Durkheim's leer en
de manier, waarop zij voorgaven te werken. Park omschreef de sociale ekolo-
gie als datgene, "what Durkheim and his school call the morphological aspectof society" (41). Naderhand beweerde Leo F. Schnore, dat ook de wijze van
analyseren van de sociale ekologie een grote gelijkenis vertoont met Durk-
heim's sociale morfologie: -Durkheim's general mode of analysis is highlysimalar to that employed in current ecological theory"(42).

Toch rijst er bij ons enige twijfel omtrent de direkte invloed, welke
Durkheim's werk moet hebben gehad op de klassieke sociaal-ekologen. Im-
mers op de eerste plaats vierde het Spenceriaanse denken in het begin vandeze eeuw in de Verenigde Staten hoogtij, een denken dat nauwelijks metDurkheim's denken te verenigen was; en ten tweede ziin in de studies van de
klassieke sociaal-ekologen, behalve enkele vermeldingen van de naamDurkheim, geen verwijzigingen naar Durkheim's geschriften te vinden, waaruit
men zou kunnen afleiden, dat de sociale morfologie als leidraad voor de
gezichtspunten van de sociaal-ekologen heeft gegolden. Toch meenden wij,dat het nuttig was Durkheim's leer hier te vermelden, omdat de overeenkom-
sten tussen sociale ekologie en sociale morfologie groot zijn.

Resumerend kunnen we stellen, dat de betekenis der klassieke sociolo-
gen voor het ontstaan en de groei der sociale ekologie voornamelijk van indi-rekte aard is geweest.
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c) Bevolkingsleer
Naast de ontwikkelingen binnen de biologie (met name de planten- en

dierenekologie) en de sociologie (Comte, Spencer, Durkheim), is de zoge-
naamde bevolkingsleer van betekenis geweest voor de uitbouw van de denk-
beelden van de sociale ekologie. Een van de problemen der sociale ekologie
was de relatie van de populatie tot haar omgeving en de wijze waarop de
relatie tussen beide van invloed is op de sociale realiteit. De bevolkingsleer,
onder andere naar voren gebracht door Malthus en Marx, riep vanwege de
behandelde materie de belangstelling op van de sociaal-ekologen. In 1798
publiceerde Malthus (1766-1834) zijn Essay on the principle of population

(43) een leer, waarin vooral het kompetitiebeginsel de sociaal-ekologen zou
aanspreken. Volgens Malthus is er in het gehele organische leven een tendens tot
het uitgroeien van de species boven de grens van het beschikbare voedsel. In
de planten- en dierenwereld komt er een zeker evenwicht tussen aantal en
voedselvoorziening tot stand, doordat bepaalde soorten op elkaar azen. Ook
in de menselijke wereld is de tendens aanwezig tot een bevolkingsgroei boven
de bestaansmiddelen. Aan de hand van statistisch materiaal dat Malthus voor-
handen had, beweerde hij,dat de menselijke bevolking de neiging had  om  met
een meetkundige reeks te groeien en de middelen van bestaan met een reken-
kundige reeks. De oplossing voor een dreigende overbevolking, die hieruit zou
resulteren, was voor Malthus de rationele beslissing van echtparen om van het
krijgen van kinderen af te zien. Maar hierin voorzag Malthus nogal wat moei-
lijkheden. Het principe van de strijd om het bestaan. de kompetitie tussen de
mensen in het kader van de voedselverwerving, zou volgens Malthus het zelf-
regulerend mechanisme zijn, dat de toelaatbare groei van de bevolking zou
kontroleren (44). Het belangrijkste verwijt, dat men Malthus voor de voeten
heeft gegooid, is, dat hij niet heeft voorzien, dat een industri*le produktie in
staat zou zijn om op grote schaal behoeftebevredigingsmiddelen te leveren.
Naderhand bracht Malthus wei een aanvulling op zijn theorie, door te stellen,
dat de zogenaamde state of the arts, of de ontwikkeling van de technologie, in
iedere situatie een kwalificerende faktor is.

Trouwens Malthus zou al vlug een felle kritiek te verwerken krijgen van
de vader van het wetenschappelijk socialisme, Karl Marx (1818-1883). die een
krachtig protest liet horen aan het adres van Malthus. Volgens Marx is er in
een kapitalistische, industridle maatschappij geen direkte noodzakelijke relatie
tussen overbevolking en voedselvoorraad (45). Veeleer is dit, naar de mening
van Marx, een gevolg van de toenemende kapitaals-akkumulatie, die niet al-
leen een verandering in de kwantitatieve, maar ook in de kwalitatieve samen-
stelling van het kapitaal teweegbrengt. Het deel van het kapitaal, dat wordt
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besteed aan de financiering van gebouwen, machineriedn en andere middelen
voor het opvoeren van de produktie, neemt steeds meer toe; terwijl het deel
bestemd voor de betaling der arbeid, steeds geringer wordt. Alhoewel deze
trend, aldus Marx, gedeeltelijk wordt teniet gedaan door de vestiging van deze
nieuwe industrie&n, is deze trend toch onmiskenbaar. Vandaar, dat hij konklu-
deert, dat de arbeiders de middelen produceren. waardoor ze zichzelf overbo·
dig maken en er zodoende een zekere overbevolking ontstaat. Marx vestigde
met andere woorden de aandacht op de faktor sociale organisatie, die in staat
moet zijn om het bevolkingsprobleem op te lossen. Het noodzakelijke voedsel-
tekort van Malthus was volgens Marx een tekort tengevolge van een verkeerde
maatschappelijke organisatie, waardoor weinigen v661 hadden en velen weinig.

Door de sterke groei van de bevolking in de Verenigde Staten gedurende
de tweede helft van de negentiende eeuw grepen vele personen uit de intellek-
tuele milieus terug op Malthus' pessimistische bevolkingsleer. De sterke groei
van de steden, slechte oogsten, storingen in het transport etc. deden vermoe-
den, dat Malthus meer gelijk had gehad dan enkele kritici meenden te moeten
beweren. Ook de latere sociaal-ekologen grepen terug op enkele beginselen
van de Malthusiaanse leer; met name het kompetitiebeginsel, dat Malthus
omschreef, en Darwin's (Spencer's) beginsel van de strijd om het bestaan,
sloten wonderwel bij elkaar aan.

d) Sociale geografie

De sociale geografie is voor de sociale ekologie met name van belang
geweest door de verkenningen over de relatie tu#sen de omgeving en de popu-
latie, in het bijzonder de wijze waarop geografische en klimatologische fakto-
ren van invloed zijn op de mens en het menselijk groepsleven. De sociale
geografie is verder van betekenis geweest voor de sociale ekologie door de
introduktie van een aantal begrippen, die naderhand in de sociale ekologie
veelvuldig gebruikt zouden worden. Ter illustratie van bovenstaande het vol.
gende. Uit de algemene geografie ontstond gedurende de laatste jaren van de
19e eeuw de sociale geografie. Deze afsplitsing was voornamelijk te danken
aan het werk van personen, zoals Friedrich Ratzel (46), Ellen Semple (47),
Paul Vidal de la Blache (48) en Jean Brunhes (49). Deze auteurs legden de
nadruk op de invloed van de fysische omgeving op de menselijke kultuur en in
de begintijd was er zelfs sprake van een geografisch determinisme. Nadat men
dit determinisme overwonnen had, ging de sociale geografie de nadruk leggen
op de wederzijdse relaties tussen de kultuur en de fysische omgeving. Ratzel
leverde bijvoorbeeld een bijdrage door zijn definities van natural area, natural
boundaries en position in space. Ratzel's onderzoekseenheid was de natural

area zoals deze te onderscheiden valt van het politieke gebied. Zowel Ratzel
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als Brunhes omschreven de natuurlijke grenzen als de scheiding tussen gebie-
den met andersoortige geografische verschijnselen (50).

Zoals Keuning in zijn /n/eiding tot de socia/e aardrOkskunde (511 terecht
stelt, is er een duidelijk onderscheid te maken tussen de Duitse en de Franse
school in de geografie met betrekking tot de plaats, die de mens inneemt in de
wetenschappelijke ori5ntaties. Met name de Duitse geografen van de 19e eeuw
(Ritter, Ratzel, Hettner) beschouwden de geografie volledig in de sfeer van
een natuurwetenschappelijk uitgangspunt en overschatten op deze manier de
invloed, die het natuurlijk millieu op de mens en op de menselijke gedragingen
uitoefent. Bovendien strekte hun onderzock zich niet verder uit dan het geven
van kausale verklaringen, welke slechts gegeven konden worden, wanneer men
de mogelijkheid van de vrije wil van de mens verwierp. Mede hierdoor ver-
kreeg de Duitse school in de geografie een zo duidelijk natuurwetenschappe-
lijk-deterministisch karakter. Nu moet gezegd zijn, dat de huidige sociale geo-
grafie   veel meer teruggrijpt op Franse geografen. De ommekeer,  weI ke  de
Franse geografen hebben gebracht -en welke men, naar de mening van
Keuning, met alle recht als een Copernicaanse wending mag betitelen- ligt in
het feit, dat zij niet zoals de Duitse geografen de aarde, doch de mens als
uitgangspunt van hun beschouwingen en hun onderzoek hebben gekozen.
Hiermede werd meteen een einde gemaakt aan de strijd over de plaats van de
geografie in het systeem der wetenschappen. Immers door de mens centraal te
stellen als het objekt van onderzoek, werd meteen de mens-aardrijkskunde van
natuurwetenschap tot sociale wetenschap verheven, zonder dat haar inhoud
een ingrijpende wijziging behoefde te ondergaan. Het sterkst treedt deze om-
mekeer naar voren in de geografische denkwijze van Paul Vidal de la Blache
(1854-1918), die de vader van de moderne school van Franse aardrijkskun-
digen mag worden genoemd en wiens - zij het ook posthuum verschenen -
vverk Principes de gdographie humaine  als het kredo van de nieuwe richting

mag worden beschouwd (52).
Vidal de la Blache heeft de betrekkingen van de mens met zijn milieu

niet in deterministische zin (zoals de Duitse school) uitgelegd, doch veel meer
op de aktieve houding van de mens tegenover dit milieu de nadruk gelegd.

Ook de mens, waar ook op aarde hij zich bevindt, ziet zich geplaatst in een
geografisch milieu, dat uit de faktoren klimaat, bodemgesteldheid, begroeiing
etc. is samengesteld. Echter de mens slaagt erin om door middel van zijn
verstandelijke vermogens en de zich daaruit ontwikkelende techniek, niet al-
leen voor een belangrijk deel de belemmeringen en hindernissen te overwin-
nen, welke het milieu tegen zijn welvaartsstreven opwerpt, doch zelf het
milieu in meerdere of mindere mate aan zich te onderwerpen. Zo kon, in deze
gedachtengang doorredenerende, Vidal dan ook tenslotte komen tot de krach-
tige uitspraak. dat "la civilisation se r6sume dans la lutte contre les obstacles
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(de la nature)" (53). Volledigheidshalve vermelden we nog, dat wanneer Vidal
de la Blache spreekt over de relatie van de mens tot zijn milieu, hij hiermede
niet de individuele mens op het oog heeft, doch de menselijke groep.

Alhoewel in de sociaal-geografische literatuur uiteraard veel meer inter-
pretaties zijn te vinden van het objekt van studie van de sociale geografie, is
hiermede toch weI aangetoond, dat er zeer extreme omschrijvingen zijn te
geven van de sociale geografie en dat een stellingname voor 66n van deze
polen, hetzij een meer fysisch-geografische benadering inhoudt, hetzij een
meer sociologische.

In dit verband willen we met een enkel woord iets zeggen over de plaats
van de sociografie ten opzichte van de sociale geografie, de sociologie en de
sociale ekologie. De zo bij uitstek Nederlandse traditie der sociografie, ingezet
door Steinmetz, is in de laatste jaren nogal in diskussie geweest. Deze diskus-
sie had enerzijds plaats tussen de zogenaamde Amsterdamse school (De Vries.
Reilingh, Kruyer. Heinemeyer) en de Utrechtse school (De Vooys, Keuning)
in de sociale geografie en anderzijds tussen de Amsterdamse school en de
sociologen Van Doorn, Lammers en Groenman (54). Het verwijt van de
Amsterdamse school aan de Utrechtse school der sociale geografie was, dat de
Utrechtse school op een ongeoorloofde wijze het objekt der sociale geografie
beperkte tot het menselijk welvaartsstreven en zo in feite de sociale geografie
reduceerde tot de ekonomische geografie. De Amsterdamse school ziet als
taak van de sociale geografie het beoefenen van wat zij noemt de sociografie,
die nauw aanleunt tegen de sociologie. Van de kant van de sociologen wordt
de sociografie gezien als de studie van de aan tijd en plaats gebonden sociale
verschijnselen (Groenman). (Voor een uitvoerige diskussie over deze en aan-
verwante zaken kan worden verwezen naar de diskussie over dit onderwerp in
de Sociologische Gids van 1958).

Wat betreft de relatie van de sociografie tot de sociale ekologie kunnen
we stellen, dat de sociografie, wat de Nederlandse sociologiebeoefening be-
treft, het dichtst nadert tot de sociale ekologie. Dit geldt dan meer voor het
materidle studieterrein en de methoden en technieken, dan voor het referen-
tiekader. Het zou echter een studie op zich vragen om een gedetailleerde
vergelijking te maken tussen de sociale geografie, de sociografie en de sociale
ekologie, zeker indien we letten op de grote verschillen in opvattingen, die er
bijvoorbeeld alleen al in Nederland bestaan over de sociale geografie en de
sociografie.

Bepaalde geografen zouden, zoals we hebben gezien, hun sociale geogra-
fie zelfs gaan betitelen als human ecology, maar toch zou de belangstelling van
deze auteurs iets anders gericht zijn. Alhoewel er vele punten van overeen-
komst zijn tussen de sociale ekologie en de sociale geografie (met name de
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Franse school), zijn er toch duidelijke verschillen. "There are doubtless many
points in common between the two disciplines; but geography is concerned
with place: ecology with process. Location, as a geographical concept, sig-
nifies position on the earth's surface; location as an ecological concept sig-
nifies position in a spatial grouping of interacting human beings or of inter-
related human institutions" (55).

e) Oudere studies met een sociaal-ekologisch karakter

De sociaal-ekologen hebben niet alleen wat betreft hun studieterrein en
hun begrippen kunnen teruggrijpen op andere disciplines, maar ook ten aan-
zien van hun methoden en technieken van onderzoek. De methode der sociale
ekologie is sterk empirisch, er is een grote belangstelling te konstateren voor

geobserveerde feiten en statistisch cijfermateriaal en bovendien maakt men

veelvuldig gebruik van grafische presentatievormen van de verzamelde gege-
vens. Deze empirische methode, technieken van feitenverzameling en presen-

tatie van cijfermateriaal waren onder andere mogelijk gemaakt door een aantal
auteurs die begonnen waren met de studie van problemen in bepaalde regio's.
We vermelden in dit verband: Adolphe Quetelet (1796-1874) (56), die in zijn
geschriften veelvuldig gebruik maakt van statistisch cijfermateriaal en van
grafische en kartografische voorstellingen van het onderzoekmateriaal. Naast
Quetelet verdient melding te worden gemaakt van M. de Guerry de
Champneuf (57). Hij bijvoorbeeld deelde Frankrijk in vijf distrikten in, waar-
van elk was verdeeld in zeventien departementen. Gedurende een zestal jaren
verzamelde hij gegevens omtrent verschillende soorten misdaad in de departe-
menten en maakte interessante tabellen, kaarten etc.Hij vergeleek de verschil-
lende departementen naar sexe, leeftijd en opleiding. Hij maakte een onder-
scheid tussen misdaden tegen de persoon en tegen de eigendom en kwam tot
de konklusie, dat de misdaden tegen de persoon het meest in de zomer voor.
kwamen en misdaden tegen de eigendom het meest in de winter; bovendien
kwamen de misdrijven tegen de persoon het veelvuldigst voor in het zuiden en
de misdrijven tegen de eigendom in het noorden (58). Fr6deric Le Play

(1806-1882) vatte in zijn Les ouvriers europeens een 36-taI familie-monogra-
fiein samen, waarin het budget de hoofdrol speelde. Het gezin -de meest

algemene, eenvoudige, elementaire vorm van samenleving- is afhankelijk van
de wijze, waarop het inkomen verdiend wordt, en dus van de wijze van arbei-

den. Dit is weer, evenals het gehele gezinsleven, afhankelijk van de omgeving,
zowel van de geografische plaats waarop het gezin woont, als van de maat-

schappelijke omgeving en de verschillende kleinere en grotere groepen, waar-
toe het gezin behoort. Zo komt Le Play vanuit de analyse van het gezin tot de

analyse van de geografische situatie, de ekonomische organisatie en de sociale
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en politieke instellingen der maatschappij (59). Ook Le Play maakt veelvuldig
gebruik van uitbeeldingstechnieken, die zo karakteristiek zouden zijn voor de
sociaal-ekologen.

Buiten het franstalige gebied zijn eveneens studies te memoreren, welke
getypeerd kunnen worden als geschriften met een sociaal-ekologisch karakter.
Ook hier geldt met name. dat het benadrukken van het belang van statistisch
dokumentatiemateriaal en het veelvuldig gebruik van kaartmateriaal voor de
illustratie van de behandelde problematiek, deze auteurs doet kenschetsen als
voorlopers van de sociale ekologie. In de tweede helft van de 18e eeuw heerste
er in Engeland grote nood onder de landarbeiders. Voor het eerst werd deze
problematiek systematisch behandeld in A. Young Sr.'s Farmers letters (60).
Onder invloed van de industriale revolutie ontstond ook een gerichte belang-
stelling voor de noden van de arbeidende klasse. en zo verscheen de studie van
Sir Fr. Morton Eden: The state of the poor or the history of the labouring
classes in England (61). In het kader van deze studies dient tevens melding te
worden gemaakt van Friedrich Engels' analyse van de toestand van het pro-
letariaat: Die Lage der Arbeitenden K/assen in Eng/and (62). De meest impo-
sante studie, welke door vele sociaal-ekologen wordt geciteerd, is het werk van
Charles Booth, handelend over de arbeidende klasse in Londen: Life and
labour of the people of London (63). Booth's benaderingswijze vertoonde
veel overeenkomst met die van de sociaal-ekologen. Hij maakte in Londen een
studie van de bevolkingsmobiliteit, de beroeps- en klassensegregatie. leefwijze
en armoede. Hierbij maakte hij gebruik van kaarten, grafieken, tabellen en
kartogrammen om de ruimtelijke distributie van de sociale verschijnselen aan
te tonen. Deze studies vonden een voortzetting in een aantal geschriften, die
Alihan (64) samenbrengt onder de noemer: social survey movement.

In dit verband maakt Alihan verder melding van studies van Woods (65),
Riis (66,67), Hunter (68) en Rowntree (69). Zeer bekend is The Pittsburgh
survey (70), die met name in de Verenigde Staten een grote belangstelling
genoot. Kort daarna volgde Galpin's indringende studie: The social anatomy
of an agricu/tura/ community (71), die een revolutie scheen te veroorzaken in
de onderzoeksmethoden en waarvan Hollingshead stelt: "It was Galpin's pio-
neer service to emphasize the importance of the territorial aspects of com-
munal organization as they affected the economic. political and cultural inte-
rest of the rural community" (72).

f) Fysiologie
De sociale ekologie heeft verder een aantal begrippen ontleend aan de

fysiologie. In dit verband is vooral van belang de auteur Child, die in een
tweetal geschritten, te weten: The physiological foundations of behaviour
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(73) en Biological foundations of social integration (74), een aantal begrippen

introduceerde, die naderhand door de sociaal-ekologen zouden worden ge-

bruikt. Volgens Child is ieder organisme geihtegreerd in, wat hij noemt een

organismic  pattern,  dat tot ontwikkeling komt in de relaties en reakties tot de

omgeving. In dit patroon zijn de delen van het organisme met elkaar verbon-

den in termen van dominantie en subordinatie . Het is nu mogelijk om de

invloed van het dominantiecentrum op de delen van het organisme aan te
geven en hiervoor gebruikt Child de term gradiuint. Naderhand zouden deze

begrippen van Child, zoals dominantie, subordinatie en gradiJnt analoog
worden toegepast op de community. en vele studies zouden het gra-
diint-principe ten aanzien van verschillende maatschappelijke data demonstre-

ren.

g) Etnologie
De betekenis der etnologie voor de sociale ekologie is tweeledig geweest,

te weten enerzijds door de introduktie van het koncept cultural area en ander-

zijds door haar methoden van onderzoek. De etnologen vroegen immers de

aandacht voor het feit, dat kulturen (met name primitieve kulturen) gebonden

waren aan min of meer vaste gebieden. In dit verband introduceerde Clark

Wissler het begrip cultural area om aan te geven, dat de kulturen in een

bepaalde regio gelokaliseerd waren en dat deze cultural areas vaak nauw ge-

koppeld waren aan een fysisch-geografisch gebied (75). Alhoewel de etnolo-

gen weinig gebruik hebben gemaakt van het ekologische gezichtspunt, hebben

zij toch de studie van de sociale ekologie gestimuleerd door het gebruik van
bepaalde methoden en technieken van onderzoek. Zo kan bijvoorbeeld ver-

wezen worden naar het gebruik van kaartmateriaal, waarin de distributie van

kulturele gegevens over een bepaald gebied werd opgetekend. Quinn vatte de

betekenis der etnologie in een viertal punten samen, te weten:

1)  de nadruk die de etnologie legde op het ruimtelijke aspekt van de kultuur;

2) het gebruik van kaartmateriaal voor de registratie van kulturele gegevens;

3)  de aandacht, die de etnologen vroegen voor de bepaling van de grenzen van

de gebieden en
4) daarmee verbonden de plaats van de marginale zones van een gebied (76).

h) Handelswetenschap

Alhoewel deskundigen uit de zakenwereld in hun analyse niet expliciet
de aandacht vroegen voor ekologische aspekten, hebben zij door hun studies

op het gebied van de stedelijke samenleving toch incidenteel bijgedragen tot

de ontwikkeling van de sociale ekologie. In dit verband wordt vaak verwezen

naar de studie van Richard M.Hurd: Princip/es of city /and-va/ues (77), welke
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reeds dateert van  1903.  Hurd was werkzaam bij een firma in New York en was
expert in hypotheken. Vanwege het feit, dat hij niet in staat was om defaktoren te vinden, die verband hielden met de grondwaarde van bepaalde
gebieden. begon hij bepaalde gegevens te verzamelen. Hij vergaarde kaarten en
gegevens over de historie van bepaalde steden en kon zo, met assistentie van
een ekonomisch-geograaf, een aantal generalisaties formuleren met betrekkingtot het ontstaan en de groei van de stad.

De meest belangrijke bijdrage van de zakenwereld aan de sociale ekologieis eigenliik geweest de grote hoeveelheid statistisch materiaal, dat door indu-striedn, grootwinkelbedrijven en dergelijke werd verzameld en gedokumen-teerd. En zo leverde ook de zakenwereld, zij het niet doelbewust, een bijdrage
tot het ontstaan en de ontwikkeling van de sociale ekologie.

i) Welzijnszorg en het plaatselijk opbouwwerk
Ook de praktijk van de welzijnszorg heeft door de benadrukking vanbepaalde onderwerpen en door het gebruik van technieken van onderzoekbiigedragen tot de sociale ekologie. De personen, werkzaam op het gebied van

de welzijnszore hebben uitgebreid studies gemaakt over het gebied, waarin zewerkzaam waren. Kenmerkend voor deze studies was, dat zij doorgaans be-perkt waren tot een bepaald aspekt van het sociale leven (huisvesting, gezond-
heid, armoede etc.) en gericht waren op praktische beleidsbeslissingen. Som-mige publicisten dramatiseerden en populariseerden bepaalde centrale zakenvan het stedelijk leven en droegen op deze wijze bij tot de zogenaamde socia/
survey movement, welke onder leiding van het Russell Sage Foundation eenaantal uitgebreide studies over steden opleverde. In dit verband moge worden
verwezen naar The Pittsburgh survey en The Springfield survey  (78).De welzijnszorg ontwikkelde technieken voor de verzameling en inter-pretatie van gegevens naar hun ruimtelijke verdeling en populariseerden degrafische presentatievormen van dit soort verschijnselen. Zij droeg bij tot het
besef, dat de lokale samenleving een eenheid is, die aan groei onderhevig is.Alhoewel deze studies zich relatief los van de sociale ekologie hebben ontwik-keld. is er volgens Quinn toch wei duidelijk sprake van een cross-fertdizationtussen deze twee terreinen (79).

i) Planning door de overheid
De overheidsaktiviteiten waren mede gericht op de ontwikkeling van delokale samenleving.  Zo zijn  er door overheidsplanners talriike studies verricht

over bevolkingsgroei en bevolkingsbewegingen, over huisvesting, vervoer, han-del. industrie, mede in het licht van de toekomstige ontwikkeling van de stadof de regio (80). De materie welke in deze studies aan de orde kwam, alsmede
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de technieken van onderzoek zouden een inspiratiebron zijn voor vele sociaal-

ekologen. Voor de sociaal-ekologische theorievorming zijn deze op de praktijk
georiinteerde studies van weinig of geen waarde geweest; weI waren zij van
grow betekenis voor de onderzoekstechnieken en voor het materieel studie-
terrein van de sociale ekologie.

k) Ekonomie
De ekonomie is voor de sociale ekologie van belang geweest vanwege de

begrippen kompetitie en kompetitieve ko8peratie, alsmede door de praktische
studies over het ekonomisch grondgebruik. Deze studies, die in de sociale

ekologie zo'n belangrijke rol zouden spelen, zijn door verschillende ekonomen
ontwikkeld (denk bijvoorbeeld aan Ely (81) en Dorau en Hinman (82)).

1) Invloed van enkele andere wetenschappen

Alhoewel er geen rechtstreekse aanwijzigingen voor te geven zijn. liikt
het, dat de opkomst van de sociale ekologie mede beihvloed moet zijn door
Marx' maatschappij-opvatting over de onderbouw en bovenbouw der samen-
leving en Freud's ontdekkingen over de plaats van het Es ter verklaring van

bepaalde menselijke gedragingen. Tussen beide opvattingen, alhoewel inhou-
delijk totaal verschillend van aard. is een zekere gemeenschappelijkheid te
ontdekken in die zin, dat beide de nadruk leggen op een grootheid, die aan
het bewuste (maatschappelijke) leven ten grondslag ligt en als een soon ver-

heldering kan worden gezien van het (maatschappelijke) leven. Het onder-

scheid in de sociale ekologie tussen community en society draagt ontegenzeg-
lijk de karaktertrekken van een visie, waarin de samenleving wordt beschouwd
als opgestapeld te zijn uit een onbewuste onderbouw en een bewuste boven-
bouw.

Hiermede hebben we dan in grote lijnen de wetenschappelijke oorsprong
van de sociale ekologie behandeld. Zoals uit het voorafgaande moge blijken, is
de sociale ekologie het resultaat van vele gezichtspunten, ontleend aan uiteen-

lopende disciplines. Niet iedere discipline heeft op gelijke wijze bijgedragen
tot het ontstaan en de groei der sociale ekologie en zonder het belang van de

andere specialisaties gering te schatten, kan men stellen dat de meest belang-

rijke invloed is uitgegaan van de uit de biologie ontstane specialisaties: plan-
ten- en dierenekologie. Zoals we eveneens hebben gezien, zijn de bijdragen uit
de verschillende disciplines gekoncentreerd rondom een drietal aspekten, te
weten de belangstelling voor de community of een van haar aspekten, de
methoden en technieken van onderzoek en de theoretische begrippen.
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7. DE MAATSCHAPPELIJKE ANTECEDENTEN DER SOCIALE EKOLOGIE

De sociale ekologie is niet alleen ontstaan als een geheel van geakkumu-
leerde gezichtspunten uit de verschillende disciplines, maar is tevens sterk
gestimuleerd door een aantal maatschappelijke problemen. die om een spoe-
dige oplossing vroegen. Meer exacte kennis was nodig voor de bestrijding van
deze problemen. Het was met name de stad, die vele sociale problemen opriep
en derhalve noopte tot meer wetenschappelijke verkenningen. Zo werd de
sociale ekologie naast een theoretisch interessante discipline. tevens een ui-
terst nuttige wetenschap voor de aanpak (en eventuele oplossing) van detalrijke sociale problemen, veelal gekoncentreerd in de steden.

De auteurs, die naderhand de centrale figuren werden van de sociale
ekologie, hadden speciaal aandacht voor de problemen, die ontstonden onder
invloed van een toenemende urbanisatie en industrialisatie der Amerikaanse
maatschappij. De Verenigde Staten van de eeuwwisseling stonden op hetbreukvlak van een radikale maatschappelijke omwenteling en het is in dit
verband dat Henry Steele Commager sprak van the watershed of American
history. Zo zagen we namelijk aan de ene kant van het breukvlak een voorna-
melijk agrarisch Amerika, een Amerika "self-confident, self contained, self-
reliant, and conscious of its unique character and of a unique destiny" (83);
maar aan de andere kant lag het moderne Amerika, een voornamelijk urbaan
en  industrieel land, verweven in de wereldekonomie en de wereldpolitiek. Dit                   Amerika werd plotseling gekonfronteerd met problemen. die tot dan toe als
eigen aan de oude wereld werden beschouwd. Er ontstonden problemen door
de trek van de plattelandsbevolking naar de stad en de massale opeenhoping
van paupers in de Amerikaanse steden. Het verschijnsel slum drong zich op; er
was een grote korruptie te bespeuren op het ekonomische en politieke vlak;
een toenemend aantal immigranten uit het buitenland vestigde zich in de
Amerikaanse steden; de etnische en raciale verschillen leidden tot konflikten;
er ontstonden problemen voor de immigranten; de politieke machine werkte
stroef; er was sprake van verboden handel in alkohol; er werden diefstallen
gepleegd en misdaden hadden op grote schaal plaats.

Commager verhaalt naar aanleiding hiervan, dat de "Society, alwaysfluid in America, seemed in process of disintegration; the reintegration,
though persistent and effective, was less obvious. The rapid growth of big
cities, the torrential increase in immigration and the growing concentration of
the newcomers in the cities of the North-East, the decline of the planter class
in the South and the assault upon the social citadels of the North by the new
right. the emancipation of women and the decline in the birth rate. all con-
tributed to the deslocation" (84). Deze wereld van problemen en vaak hache-
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lijke situaties inspireerde talrijke auteurs tot een nadere studie van deze ver-
schijnselen om verbeteringen in de misstanden aan te kunnen brengen. Het
theoretische inzicht moest tevens een technische handleiding voor gerichte

akties zijn en zo ontstond een groep van auteurs die een discipline opbouw-
den, die lag op het snijpunt van theoretische verdieping en praktische aanpak.
Deze auteurs: de sociaal-ekologen, voornamelijk gegroepeerd aan de Chicago-
universiteit,werden dan ook zeer sterk gebiologeerd door de problematische
werkelijkheid. Het verwondert niet, dat dit juist mensen waren die in Chicago
studeerden, immers zeker in Chicago was er in het begin van deze eeuw geen
gebrek aan problemen. Aan al deze problemen lagen onder andere de volgende
faktoren ten grondslag.

a) Toename van bevolking
Gedurende de 19e eeuw en in het begin der 20e eeuw had er in de

Verenigde Staten een grote bevolkingstoename plaats.  Van   1880  tot  1920
verdubbelde de bevolking  van de Verenigde Staten  van 50 miljoen  tot  100
miljoen. Deze toename was het gevolg van een natuurlijke groei en bovendien
van een grote stroom migranten.

b) Koncentratie van de bevolking in de steden

Niet alleen nam de bevolking in die periode in zeer sterke mate toe, maar
tevens koncentreerde de bevolking zich steeds meer in stedelijke gebieden. Zo

was bijvoorbeeld de verdeling van de bevolking naar stad en platteland in
1790 resp. 50/0 en 950/0, terwijl deze verdeling in 1950 resp. 590/0 en 410/0

was. Deze koncentratie van de bevolking vond vooral plaats in grotere steden.
De  stand  in  1950 was, dat 11,50/0 van de totale bevolking in steden van meer
dan 66n miljoen inwoners leefden. Reeds op het einde van de vorige eeuw
verschenen publikaties. die tot doel hadden een inzicht te verschaffen in de
kwantiteit van het urbanisatiefenomeen. Zeer bekend is Adna Weber's studie
over de groei der bevolking in de Amerikaanse steden gedurende de 19e eeuw
(85).

c) Metropoolvorming
Behalve de koncentratie van de bevolking in de steden, had er ook een

samenballing van steden plaats, hetgeen resulteerde in metropolen. Zo groeide
het aantal Standard Metropolitan Areas in de Verenigde Staten van 52 in

1900 met een bevolking van 24 miljoen. tot 147 in 1950 met een bevolking
van 84 miljoen (86). Deze vorming van metropolen was mede het gevolg van
de verbeteringen op het terrein van de transport- en kommunikatiemiddelen.
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Wat betreft de ruimtelijke organisatie had er derhalve in de tijd van enkele
decennia een radikale omwenteling plaats. Het landelijke Amerika van voor the
watershed of the nineties (Commager) werd gekarakteriseerd door een sterk
verspreid patroon van nederzettingen. Na de negentiger jaren veranderde dit
dispersed pattern of settlement in een multicentered community pattern
(Hawley) (87). Bollens en Schmandt hebben in een recente studie over de
metropool erop gewezen dat het begrip metropool voor de huidige Amerikaan
zulk een gewone zaak is, dat dit begrip hen niet meer of minder vreemd in de
oren klinkt dan het woord appeltaart (88).

d) Migratie

De groei van de bevolking van de Verenigde Staten, alsmede de koncen-
tratie van de bevolking in de steden en de vorming van metropolen, waren
mede het gevolg van de grote hoeveelheid migranten, die gedurende de peri-
ode van  1880 tot  1930 in de Verenigde Staten binnenstroomden. Gedurende
dit tijdvak kwamen er namelijk niet minder dan + 27 miljoen immigranten
vanuit Europa en Azid naar de Verenigde Staten (waaronder uit Duitsland + 3
miljoen) (89). Ook binnen de grenzen der Verenigde Staten hadden belang-rijke bevolkingsverschuivingen plaats. waarvan de meest bekende de trek van
oost naar west is. Al deze migraties brachten voor de migranten vele aanpas-
singsproblemen met zich mee en zo verwondert het niet, dat Israel Zangwill's
toneelstuk The melting pot, dat op indringende wijze het aanpassingsproces
der migranten beschrijft, een grote bekendheid genoot en onderwerp was van
vele diskussies.

e) Bevolkingssamenstelling

Deze verschijnselen van bevolkingsgroei, urbanisatie, metropoolvorming
en migratie werden nog gekompliceerder van aard, doordat de samenstelling
der migranten zo heterogeen was naar raciale en etnische kenmerken. Als
gevolg van de slavernij en de handel in niet-blanke bevolking waren in de
Verenigde Staten in het jaar 1790 rond 750.000 negers aanwezig. In 1860
bedroeg het aandeel van de niet-blanke bevolking (voornamelijk negers, Japan-
nezen en Chinezen) meer dan 4,5 miljoen op een bevolking van 30 miljoen.

Deze en nog vele andere faktoren riepen vele maatschappelijke proble-
men op waar de Amerikaanse samenleving zich voor geplaatst zag. Het waren
met name een aantal auteurs die hun opleiding aan de Chicago-universiteit
hadden genoten, die de uit bovengenoemde faktoren voortvloeiende proble-
men gingen bestuderen. Er werden studies verricht op het gebied van afwij-
kende gedragingen, zoals jeugddelinkwentie, recidivisme, alkoholisme, geweld.
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pleging, diefstal, persoonlijke desorganisatie, schizofrenie etc., allemaal ge-

dragsvormen die volgens velen in de stad een gunstige voedingsbodem hadden.

Verder werden talrijke studies verricht op het terrein van de bevolkingssamen-

stelling, spreiding van de bevolking, de migratie. de huisvesting, de ghetto's, de

buurten etc.. Naderhand zou met name Park de nadruk leggen op het feit, dat
het door hem opgebouwde sociaal-ekologisch referentiekader in staat was om

vele van de resultaten uit bovenvermelde studieterreinen, theoretisch te inte-

greren.
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HOOFDSTUK 2. DE CHICAGO-SCHOOL

1. INLEIDING
In dit hoofdstuk zullen we de aandacht vragen voor de personen die deideejn van de sociale ekologie hebben uitgedragen. In eerste instantie dienenwe hier melding te maken van de grondleggers der Amerikaanse sociologie, die

hebben meegewerkt aan de konstruktie van denkbeelden, die naderhand zo
typerend zouden zijn voor de sociale ekologie (paragraaf 21.Rond 1920 vormde zich aan de Chicago-universiteit een groep van we-tenschapsmensen, die uitgebreide studies gingen verrichten over aktuele maat-
schappelijke problemen en die als belangrijkste promotors zouden gaan funge-ren voor de sociale ekologie. Van belang zijn Park, Burgess en McKenzie, enverder een aantal leerlingen die gezamenlijk bekendheid zouden verkrijgenonder de naam Chicago-school (paragraaf 31.

De invloed van deze school op de Amerikaanse sociologie is zeer grootgeweest, hetgeen op verschillende manieren valt te konstateren (paragraaf 4).

2. DE VOORLOPERS

Tegen het einde van de 19e eeuw was er een toenemende belangstellingvoor de sociale wetenschappen in de Verenigde Staten te bespeuren. Dit pro-
ces verliep echter zeer inoeizaam, immers het verwerven van een volwaardigeplaats in het onderwijs en de wetenschapsbeoefening aan de universiteitennaast het traditionele programma, was een hele opgave. Rond 1880 was desociologie, volgens Albion Small"more of a yearning than a substantial body
of knowledge. a fixed point of view, or a rigorous method of research" (1).Rond de eeuwwisseling werden in de Verenigde Staten een aantal pogingenondernomen om de sociologie-beoefening een vastere basis te verschaffen. Als
zodanig kunnen de pogingen van Small, Giddings, Sumner en Ward worden
genoemd. Deze Amerikaanse pioniers waren vooral geihteresseerd in het ach-terhalen van een aantal principes, waaruit het gehele menselijke gedrag ver-klaard zou kunnen worden (2).

We zullen in het kort de loopbaan en de ideeon van enkele pioniersbespreken en daarbij aantekenen op welke wijze zij hebben bijgedragen tot de
sociale ekologie. Albion Woodbury Small (1854-1926) (3) heeft waarschijnlijkhet meest bijgedragen tot het bevorderen van de sociologie als een akade-mische discipline in de Verenigde Staten. In 1892 werd Small benoemd totprofessor in de sociologie en tevens tot hoofd van de eerste sociologischeafdeling in de Verenigde Staten en weI aan de Universiteit van Chicago. Vanhieruit leverde hij een belangrijke bijdrage tot de vorming van een hele genera-
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tie Amerikaanse sociologen. Small is voor de sociale ekologie op een indirekte

wijze van belang geweest door de fervente akties, die hij voerde om de sociale

wetenschappen en in het bijzonder de sociologie in de Amerikaanse akade-

mische programma's een volwaardige plaats te doen innemen. Verder is Small
zildelings van belang geweest voor de sociale ekologie door de wijze waarop
hij aan de Chicago-universiteit een zodanige reputatie aan de sociologie wist te
bezorgen, dat het sociologie-centrum in Chicago kon uitgroeien tot het be-
kendste bolwerk voor de sociologie-beoefening in de Verenigde Staten gedu-
rende de eerste drie decennia van deze eeuw. Hierdoor was het mogelijk om
prominente wetenschapsbeoefenaren over te halen om aan de Chicago-univer-

siteit te komen werken en enkele van deze personen zouden de ideetin der
sociale ekologie vorm gaan geven.

Naast Small is voor de sociale ekologie verder van belang geweest een
andere grondlegger van de Amerikaanse sociologie namelijk Franklin
Giddings. Franklin Henry Giddings (1855-1931) (4) studeerde aanvankelijk

aan het Union College voor ingenieur, maar verwierf zich door zelfstudie een

uitgebreide kennis op het gebied der Europese filosofie en sociologie en was

jarenlang werkzaam als journalist. Voor de sociale ekologie is Giddings van
betekenis geweest door zijn aanhankelijkheid aan de Spenceriaanse leer.
Giddings was met de sociaal-darwinisten van mening dat het proces der na-

tuurlijke selektie een onverbiddelijke wet in het sociale leven was.

Hiermede geraken we op het spoor van de gemeenschappelijke standpun-
ten tussen de voorlopers der sociale ekologie en de latere sociaal-ekologen

namelijk de grote inspiratie die Spencer op het denken van deze wetenschaps-

beoefenaren heeft uitgeoefend. De invloed van Spencer op de eerste Ameri-
kaanse sociologen is namelijk bijzonder groot geweest en niet alleen in de zin
van een aanhankelijkheid aan de Spenceriaanse leer. maar tevens in de zin van

een fervente strijd tegen Spencer's denkbeelden. Spencer genoot in de Ver-

enigde Staten een grotere populariteit dan in zijn eigen land. Zijn ideein
werden door een andere Amerikaanse grondlegger der sociologie William
Graham Sumner met hartstocht verdedigd.

Volgens William Graham Sumner (1840-1910) (5), de patroonheilige van
het Amerikaanse individualisme, was het sukses van het evolutionair proces

evenredig aan zijn passiviteit. Kompetitie beschouwde hij als een deugd, regu-

lering als een ondeugd: "Society needs to be let alone" (6). Spencer's popula-
riteit bereikte een hoogtepunt toen hij  in  1882 de Verenigde Staten bezocht.
De leidende grootindustri*len aldaar roemden zijn leer, omdat deze hun libe-
rale maatschappijopvattingen rechtvaardigde (7). Ofschoon de evolutieleer van

Spencer in bepaalde kringen in de Verenigde Staten enige naam had, hadden
tot dan toe toch zeer weinig mensen gehoord van sociologie en nog minder
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wisten ze iets van de betekenis van deze nieuwe wetenschap, die pas sinds kort
was ontstaan. Sumner beschouwde de samenleving als een systeem van krach-
ten, die onderworpen waren aan wetten. Op deze wetten moest de sociologie
zich richten. Fundamenteel was de wet der evolutie: een spontaan, rechtlijnigen onherroeppelijk proces, waarin men niet kon en mocht ingrijpen. De motorder evolutie was de strijd om het bestaan. de strijd van de mens tegenover denatuur en van mens tegen mens. Het was de wet van de beschaving, dat alleende meest ijvere en verdienstelijke mannen (the fittests) de strijd overleefden.Het was volgens Sumner ondoenlijk de sociale krachten in te binden, dieleiden tot monopolies, oorlogen en klassenstrijd. Het waren immers geen mc)-
rele krachten, maar eerder ekonomische krachten en de bevolkingsdruk. diehier werkzaam waren. Goddijn zegt naar aanleiding hiervan: "We zien hoe
Sumner in zijn leer biologische begrippen kombineert met ekonomisch deter-
minisme. en een konservatieve ideologie koppelt aan een pessimistische maat-schappijopvatting. Sumner's diskussie over gebruiken en zeden in de samenle-
ving heeft het inzicht vergroot in de struktuur en de funkties van groepen.Geheel in de stijl van het sociaal-darwinisme en de evolutieleer probeerde hiioorsprong, aard, funkties en voortbestaan van groepsgebruiken en -gewoonten
te verklaren. Mensen moeten leven en beginnen met daden, niet met denken.
Door een selektief proces van trial and error blijven de beste gewoonten in deindividuen en de beste gebruiken in de groepen over. De algemeen in desamenleving aanvaarde wijzen van handelen fo/kways ontwikkelen zich onbe-
wust en vanzelf. Sumner probeerde het ontstaan van de folkways op verschil-lende wijzen te verklaren: door sociale belangen, door lust- en onlustgevoe-
lens,  door  motieven  zoals  honger,  vrees  en dergelijke. Folkways kunnen
slechts binnen zekere grenzen door menselijk ingrijpen gewijzigd worden. Zekunnen ook mettertijd hun kracht verliezen en uitsterven. Voorzover ze het
denken over waarheid, recht en welvaart bepalen worden ze tot mores. Deheersende fo/kways en mores beheersen in belangrijke mate alles wat doorindividuen en groepen ondernomen wordt.

Hebben Sumner's theorietin over het ontstaan en voortbestaan van defittest folkways veel van hun aktualiteit verloren, zijn onderscheid tussen
wij-groepen en zij-groepen is nog steeds van betekenis. Er bestaat een opposi-tie tussen onszelf - de wij-groep en de zij-groep. Elke groep heeft haar eigen
waarden en belangen, haar eigen gevoelens van trots en superioriteit. haar
eigen fo/kways en mores die natuurlijk alle veel beter zijn dan die van anderegroepen. Op dit etnocentrisme berusten de vele tegenstellingen tussen in-
groups en out-groups. Er is een verband tussen etnocentrisme en de groei vangroepssolidariteit; de strijd naar buiten betekent dikwijls vrede naar binnen,loyaliteit aan de eigen groep betekent onverdraagzaamheid tegenover andere
groepen.
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Klassentegenstellingen achtte Sumner onvermijdelijk. Ze berusten op het
verschil in sukses, waarmee mensen de kansen die ze krijgen, waarnemen. Er is
geen natuurlijke gelijkheid onder de mensen ofschoon de demokratie uiteinde-
lijk deel kan gaan uitmaken van onze zeden en gewoonten. Dit betekent
echter niet, dat demokratie in de menselijke natuur verankerd ligt. Van een
sociale ontwikkeling door sociale verbetering is volgens Sumner geen sprake.
Het is zinloos en absurd in de natuurlijke konkurrentie tussen individuen en
klassen in te grijpen. De dingen zorgen voor zichzelf en gaan hun eigen loop"
(8).

Sumner's principe over de strijd van de mens tegenover de natuur en van
de mens tegen mens, zijn wet van beschaving en de daaraan verbonden survival
of the fittests. zouden mede de ideean worden van de sociale ekologie. Zijn
sociaal-darwinisme, zijn aanhankelijkheid aan de leer van Spencer zouden
wonderwel aansluiten bij de idee6n van de latere Chicago-school en de daar
geproklameerde sociale ekologie. Niet alle sociologische wetenschapsbeoefe-
naren in de Verenigde Staten zouden Spencer's idee6n adopteren; immers
tegenover deze, overigens zeer invloedrijke denkbeelden, verweerde bijvoor-

beeld Lester Ward zich met alle hevigheid (9).
Het denken van de vaders der Amerikaanse sociologie is vaak doorweven

met ongeoorloofde spekulaties over de evolutie en de fundamentele krachten
in de samenleving. Langzamerhand begon (de eerste tekenen daarvan zijn bij
de grondleggers der Amerikaanse sociologie reeds te vinden) de overtuiging te
groeien, dat voor een verantwoord inzicht in de samenleving het nodig was om
vooreerst op objektieve wijze de feiten der samenleving te leren kennen. Naast
de theoretische spekulaties over de evolutie en de fundamentele krachten in
de samenleving ontstond in de Verenigde Staten een traditie, die zich bewust
wilde distanti6ren van de sweeping generalizations van de klassieke Ameri-
kaanse en Europese auteurs en welke pogingen in het werk ging stellen om
minder ambitieus, maar zeker evenzo praktisch, een aantal maatschappelijke
problemen op te lossen. Immers strijd over de al dan niet universele werking
van het /aissez-faire beginsel was tot op zekere hoogte weI zinvol, maar leverde
weinig konkrete uitgangspunten op voor de talrijke problemen in de Ameri-
kaanse samenleving, zoals deze onder invloed van de industrialisatie, urbani-
satie en andere faktoren ontstaan waren.

Rond 1900 werden een aantal studies op touw gezet die een bijdrage tot
de aanpak van deze problemen zouden moeten leveren. Zo ontstonden in
Chicago de Hull House Papers. een serie geschriften, waarin met name Edith
Abbott en Sophonisba Breckenridge een belangrijk aandeel hadden. Ook in
andere steden, zoals in New York en Pittsburgh waren er verschillende studies
op het gebied van slums, migratie en dergelijke verricht. In Chicago was lang-
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zamerhand het besef gegroeid, dat sociologische kennis betekenis kon hebben
voor het zicht op aktuele maatschappelijke verschijnselen. Dit leidde onder
andere tot de oprichting van een afdeling sociologie aan de universiteit van
Chicago in 1892. De eerste medewerkers waren Albion W. Small, George E.
Vincent, Charles R. Henderson en William I. Thomas.

In 1913 richtte Thomas, toenmalig hoofd van de sociologie aan de
Chicago-universiteit, aan Robert Park een uitnodiging voor het geven van een
zomerkursus over sociologie aan deze universiteit. Park accepteerde het aan-
bod en dit punt markeerde het begin van een onderzoeksprogramma, dat in
sociologenkringen grote vermaardheid zou verkrijgen.

3. DE CHICAGO-SCHOOL

In de  periode  1910 - 1920 kwamen aan de chicago-universiteit een aantal
wetenschapsmensen bij elkaar, die het verstonden om in onderlinge samenwer-
king een onderzoeksprogramma op te bouwen, waarin vele van de nijpende
maatschappelijke problemen aan de orde kwamen. Enkele van deze personen
zouden de stoot geven tot het introduceren van het denkmodel uit de planten-
en dierenekologie voor de benadering van sociale verschijnselen. Tot deze
personen kunnen worden gerekend Park, Burgess en McKenzie. Deze auteurs
tezamen met hun leerlingen uit de jaren twintig en dertig zoals, Wirth, Ander-
son, Shaw, Zorbaugh, Reckless, Faris, Dunham, Donovan en andere zullen we
ornschrijven als de Chicago-school. In de Verenigde Staten is de Chicago-
school een begrip, dat rechtstreeks associaties oproept met de empiricistische
traditie van de Amerikaanse sociologie-beoefening in het interbellum en bo-
vendien associaties oproept met het gebruik van kartogrammen, hetgeen zo
typerend zou zijn voor de Chicago-school.

Een van de weinige publikaties gewijd aan de plaats en betekenis der
Chicago-school is van de hand van Robert Faris (10). Daarnaast wijdt Madge
(11) in zijn studie over de oorsprong van de sociologie als wetenschap, een
apart hoofdstuk aan deze school, maar dit hoofdstuk geeft geen overzicht van
deze school. Het is niet altijd even duidelijk wie nu exact tot deze Chicago-
school gerekend moet worden en welke auteurs zichzelf tot deze school wen-
sen te rekenen of welke auteurs zichzelf beslist niet met het etiket van lid van
de Chicago-school zouden willen tooien. Daar komt nog bij, dat de Chicago-
school een wijdere betekenis heeft gehad, dan alleen voor het ontstaan en de
ontwikkeling van de sociale ekologie.

Zo heeft R. Faris er met grote nadruk op gewezen dat de Chicago-school
behalve voor de sociale ekologie, van grote betekenis is geweest voor de sociol
logie van de stad (zoals we nog zullen zien waren deze richtingen nauw aan
elkaar gekoppeld) en verder voor de sociale psychologie. Wanneer R.Faris dan

38



ook over de Chicago-school spreekt, dan bedoelt hij alle wetenschapsmensen
die gedurende de periode 1920-1932 aan de Chicago-universiteit hebben bijge-
dragen tot de kennis op bovenstaande gebieden. Uitdrukkelijk vermelden wij

hier echter, dat wij slechts di6 personen en denkbeelden uit de Chicago-school
zullen lichten, die voor de sociale ekologie (en het belangrijkste studieterrein
der sociale ekologie: de stad) van betekenis zijn geweest.

De Chicago-school heeft haar bloeitijd gehad in de periode 1920-1930 en
heeft vanaf die tijd in relatieve zin iets van haar prominentie moeten afstaan
door de opkomst van de sociologie-beoefening aan andere universiteiten in de
Verenigde Staten. We zullen de beoefening van de sociale ekologie in Chica-

go-schoolverband de klassieke ekologie noemen. Rond 1940 kan men nauwe-

lijks nog spreken van een Chicago-school en van een exklusieve beoefening van
de sociale ekologie aan de Chicago-universiteit.

We zullen nu een korte uiteenzetting geven over het leven. het werk en
de bijdragen tot de sociale ekologie van Park, Burgess en McKenzie.

Robert Ezra Park (1864-1944) (12)
Park werd in  1864 in Pennsylvania geboren en bracht zijn jeugd door in

Minnesota. Het wonen in het Scandinavische stadsdeel gaf hem de eerste kijk
op de vestiging van immigranten; een ervaring, die hem zijn hele leven lang een
interesse bijbracht voor immigrantengroeperingen en marginale kulturen. Hij
genoot zijn basisopleiding aan de universiteiten van Minnesota en Michigan,
waar hij zijn grade behaalde in 1887. Hier ontwikkelde zich zijn belangstelling
voor de sociale wetenschappen onder invloed van John Dewey, toenmalig
docent aan de filosofie-fakulteit. De hierop volgende elf jaren was hij als
journalist werkzaam in Minneapolis, Detroit en Chicago. Hij behaalde zijn
master degree  in  1899  aan de Harvard Universiteit, waarna  hij een studiereis
door Europa maakte, waar hij in Heidelberg filosofie en psychologie studeerde

en  in  1904 promoveerde op het proefschrift: /Wasse und Publikum. Gedurende
deze Europese periode studeerde hij in Berlijn, Straatsburg, Heidelberg en
werkte daar samen met Simmel, bij wie hij kennis nam van de sociologie en
met Windelband, onder wiens leiding hij promoveerde. Knapp gaf hem een
ekonomische interpretatie van de samenleving en Hettner, de geograaf, maak-
te hem gevoelig voor het belang van de geografische kondities van de samen-

leving (13).
Ook na zijn verblijf in Europa was hij werkzaam als dagbladverslaggever

en was als zodanig in de gelegenheid de samenleving in een moderne grote stad
te bestuderen; vandaar ook zijn grote belangstelling voor de stad en het dag-
blad als sociologische verschijnselen. De socioloog stelde hij zich voor als een
soon super-reporter, die niet zo zeer over het little news. het nieuws van de
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dag moest berichten, als wei over het big news, de ononderbroken maatschap-
pelijke ontwikkelingslijn. Uitgenodigd door de bekende negerleider en peda-
goog Booker T. Washington bezocht hij het door deze geleide Tuskegee Insti-
tute in Alabama en dit bracht een beslissende ommekeer in het leven van
Park. Aanvankelijk begon hij als verslaggever te schrijven over het in Tuskegee
ondernomen opvoedingsexperiment en verbleef aldaar met onderbrekingen
van  1905-1914 als assistent en adviseur  van B.T. Washington.  Prof.  W.1.
Thomas inviteerde Park om naar de sociologische afdeling van de Chicago-
universiteit te komen. Park verrichtte daar een aantal onderzoekingen van
1914-1933, gaf daarna een tijd college in Hawaien Yenching (China) en werd
in 1935 als gasthoogleraar verbonden aan de Fish University (Nashville Ten-
nessee), een der leidende negeruniversiteiten, waar hij bleef tot zijn dood (14).

Park was het er steeds aan gelegen om konkrete kennis te verkrijgen over
het dagelijkse leven van de mens en deze houding was er debet aan, dat hij als
verslaggever onderzoekingen verrichtte naar de leefwijze in en problemen van
Michigan, gedurende de periode dat hij in Detroit was. En het was ook deze
attitude welke hem ertoe bracht om zijn studenten in Chicago het veld in te
sturen om al datgene te obsefveren dat voor het begrijpen van het sociale
leven noodzakelijk is. En met name de objektieve verslaggeving, die zo nauw
met de praktijk der journalistiek overeenkwam, beoordeelde hij als een be-
langrijke bijdrage tot de sociologie. Deze niet te verzadigen belangstelling voor
menselijke handelingen en motieven, in kombinatie met het gebruik van
methoden   u it de sociale ekologie, maakte  van  Park een leermeester  met  een
diepgaande invloed (15). Naarmate Park ouder werd, was hij rechtstreeks
getuige van konflikten en onderlinge aanpassingen van immigranten en au-
tochtonen. Hij zag het verschil in gebruiken, gewoonten en levensstijl tussen
beide groepen. Bovendien signaleerde hij de diep ingrijpende wijzigingen ten
gevolge van de industrialisatie en de opkomende mobiliteit in de plaatsen waar
hij vertoefde. Hij bemerkte de groei van de steden en de verstedelijking van
het platteland. Park moet verder beihvloed zijn door het nonkonformistisch
puritanisme van de kleine stad, met haar sterke nadruk op de industrie en haar
verdenkingen ten opzichte van het joie de vivre. Deze bias keert volgens
Alihan herhaaldelijk terug in Park's geschriften en verklaart zijn vooringeno-
menheid ten aanzien van sociale problemen en sociale hervorming (16).

Park's betekenis als leraar en baanbreker in de Amerikaanse sociologie
kan moeilijk overschat worden. Hij had talrijke leerlingen, waaronder zijn
latere kollega's: W.E. Burgess en R.D. McKenzie en verder E.F. Frazier, Ch.S.
Johnson, E.C. Hughes, E.B. Renter, E.T. Thompson, F.M. Trasher, L. Wirth,
P.V. Young, H.W. Zorbaugh en vele anderen. Park bestudeerde met hen de
sociale betekenis van bevolkingsbewegingen, veranderingen in de beroeps-
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struktuur, de rassenontwikkeling en kulturele betrekkingen in de Verenigde
Staten, waarbij vooral het gebied van de stad Chicago, de Amerikaanse negers
en de talrijke immigranten in Amerika als onderzoeksobjekten dienden.

In 1921 publiceerde Park met medewerking van zijn leerling en kollega
Burgess een inleidende studie tot de sociologie, die jarenlang als belangrijkste
Amerikaans handboek werd beschouwd. In dit pionierswerk werd de theore-
tische grondslag gelegd voor de specialisatie der sociale ekologie in de Ameri-
kaanse sociologie, door het onderscheid dat werd gemaakt tussen de com-

munity en de society en het proces der kompetitie tegenover processen die de

society reguleerden. Park zag de sociale ekologie als een theoretisch raamwerk
voor een reeks van studies, die in het kader van een onderzoeksprogramma
aan de Chicago-universiteit waren ingezet.De sociale ekologie moest volgens

Park als een theoretisch fundament worden beschouwd voor de integratie van
de onderzoeksresultaten uit deze studies. Zoals Burgess in een biografie over
de eerste jaren van de aktiviteiten aan de Chicago-universiteit stelt, was de
belangrijkste mijlpaal in de ontwikkeling van dit systematisch onderzoeks-

programma, het artike\:  The city:  suggestions for the  investigation of human
behaviour in  the urban environment, gepubliceerd in de American Journal of
Sociology. 1916. Het was vooral in dit artikel, dat Park de sociale ekologie
introduceerde als wetenschap, welke een verklaring moest trachten te geven
voor de typische konstellatie van het sociale leven en de maatschappelijke
instituties. In dit artikel ontwierp Park een programma dat bewondering op-
roept door het heldere inzicht in het konkrete leven dat hierachter schuilgaat.
Vanuit puur sociologisch oogpunt is dit artikel weinigzeggend, daar hierin nog
geen duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen sociologische, psycholo-

gische. sociaal-geografische en andere aspekten van het maatschappelijk leven.

Toch is het lezen van dit artikel beslist de moeite waard, immers, hoe goed
was Park in staat om een veelheid van problemen te formuleren die gelegen

waren op het gebied van de lokale samenleving: de bevolkingsgroei, bevol-

kingskompositie, de buurt, de raciale samenstelling van de bevolking, de indu-
striXle bedrijvigheid. de organisatie van vervoer- en transportwezen, de beteke-
nis van stakingen, de sekundaire relaties,. de sociale kontrole, de politieke
organisatie, de veranderingen in het bestuur, de betekenis van de kommunika-
tie-middelen, het temperament en het karakter van het individu in de stad
etc.. Al deze onderwerpen komen in dit artikel aan de orde. Maurice Stein
stelt naar aanleiding van dit artikel: "This essay outlines many of the research

projects later carried out with brilliant results by his students, and the best
testimonial to its scientific excellence as distinct from its literary value lies in
the fact that it still contains a great many unexplored leads for further re-
search and study, a surprising number of which appear to deserve serious
attention" (17).
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De theoretische verklaring voor de sociale werkelijkheid, die in de stad
terug te vinden was. moest gezocht worden in de sociale ekologie. aldus Park.
Naderhand bouwde Park deze visie uit door enkele artikelen te wijden aan de
sociale ekologie en enkele van haar grondkoncepten. Vele van zijn artikelen
werden naderhand door zijn leerlingen Hughes, Johnson, Masuoka, Redfield
en Wirth gebundeld in een drietal boekwerken uitgegeven als: The collected
papers of Robert Ezra Park. te weten:
- Deel I  : Race andcu/ture,  1950.
-- Deel 1 1: Human communities,  1952.
--  Deel 1 1 1 :Society,  1955.
Uit deze bundels van artikelen wordt duidelijk, dat Park behalve zijn verdien-
sten op het gebied van de sociale ekologie, zich ook dienstbaar heeft weten te
maken op andere terreinen van de bestudering van het sociale leven.  In dit
verband kan bijvoorbeeld melding worden gemaakt van de betekenis die Park
ongetwijfeld heeft gehad voor de leer van de massakommunikatie, de invloed
van de pers op de meningsvorming, alsmede op het gebied van sociale konflik-
ten. zoals de staking, revolutie en oorlog.

Park's idee6n vonden weerklank bij vele van zijn leerlingen. Twee van
deze leerlingen, Ernest Burgess en Roderick McKenzie, zouden zijn belangrijk-
ste medewerkers worden bij de uitbouw van zijn gedachten omtrent de sociale
ekologie. Deze drie wetenschapsmensen worden beschouwd als de stichters
van de Chicago-school, of liever gezegd, de promotors van de sociologie-be-
oefening, die sterk empirisch was geori6nteerd en die voor de interpretatie van
de empirische resultaten gebruik maakten van een referentiekader, dat als
sociale ekologie bekendheid verkreeg.

Ernest Watson Burgess (1886 - 1966) (18)
Ernest Burgess werd geboren in Canada. Hij studeerde sociologie aan de

universiteit van Chicago en verkreeg zijn Ph. degree in 1913. Zijn leermeesters
waren Small, Thomas, Henderson en Vincent (welke Burgess The big four of
socio/ogy noemde). In 1916 aanvaarde Burgess een funktie aan de Chicago.
universiteit en werd kollega van Park. Zijn ervaringen in de jaren 1913-1916
aan de Toledo- en Kansas-universiteiten hadden bij hem belangstelling ge-
kweekt voor de social survey movement, zoals hij die had leren kennen onder
Shelby Harrison. Samen met Park doceerde Burgess een kursus Principles of
socio/ogy en gedurende deze tijd schreven zij het boek /ntroduction to the
science of sociology, een boek, dat. zoals opgemerkt, jarenlang als handboek
voor de studie in de sociologie werd gebruikt. Burgess' belangrijkste betekenis
voor de sociale ekologie is gelegen in zijn zeer vermaarde theorie over de
ekologische struktuur van de staci, de zogenaamde koncentrische zone-theorie.
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In het hoofdstuk, dat is gewijd aan het belangrijkste studieterrein der sociale
ekologie, zullen we hierop terugkomen.

Burgess was met Park en McKenzie de mening toegedaan. dat het aan de

planten- en dierenekologie ontleende begrippenapparaat van grote betekenis

kon zijn bij de studie van de sociale werkelijkheid. Burgess heeft vooral gepro-
beerd om empirisch aan te tonen hoe bepaalde processen, zoals die in het
referentiekader der sociale ekologie naar voren komen, zich in de realiteit van
het leven in de stad voordoen (19 ).

Burgess' leerling, Leonard S. Cottrell, heeft na het overlijden van Burgess
een artikel gewijd aan de betekenis van Burgess voor de gezinssociologie (20).
Cottrell maakt hier melding van het feit. dat Burgess' belangstelling voor het
huwelijk en gezinsleven nauw gekoppeld was aan zijn interesse voor de sociale

ekologie. "In line with his interest in the dependance of family on its social

environment, Professor Burgess set his students to work. testing the idea that

different, ecological and subcultural areas of the city were characterized by
different types of internal family structure" (21). Naderhand richtte Burgess
meer zijn aandacht op de intra*gezinsprocessen als een matrix voor de sociali-
satie en de persoonlijkheidsvorming der kinderen, met name zijn leer over de
ontwikkeling van het huwelijk van een institutie naar een partnerschap heeft
furore gemaakt (22). Robert Faris stelt: "He (Burgess, schr.) played an im-
portant part in stimulating the urban studies and also was responsible for the
promotion of much research in the field of the family and social disorgani-

zation" (23).

Roderick Duncan McKenzie (1885.1940) (24)

Hij werd geboren in de provincie Manitoba (Canada). Algemeen wordt
McKenzie gezien als de grote theoretikus van de sociale ekologie. Vele artike-
len van zijn hand liggen op het terrein van de relatie tussen sociale ekologie en

algemene ekologie, sociale ekologie en sociologie en van de inhoudelijke ana-
lyse van essenti6le begrippen uit de sociale ekologie. Samen met Park en

Burgess publiceerde hij de welbekende reader The city (1925). Na zijn periode
in Chicago werd hij hoogleraar in de sociologie aan de universiteit van
Michigan. Hij behoorde tot de kommissie welke door president Hoover werd

ingesteld voor de studie van de problemen op het gebied van de stad. Zijn
belangrijkste werken zijn:The neighbourhood; a study of /oca/ hYe in the city
of Co/umbus (1923) en The metropohtan community (1933).

Ook McKenzie was leerling van Park en samen met zijn leermeester en

zijn kollega Burgess, kunnen deze drie personen worden beschouwd als de

peilers der Chicago-school. Talrijke leerlingen hebben doorgeborduurd op de
gedachten, die door deze drie personen waren opgebouwd. De Chicago-school
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van de iaren twintig had een prominente reputatie in de Verenigde Staten en
met de groep van studenten en medewerkers die Park rondom zich WiSt te
verzamelen, was hij in staat om een zodanige sfeer van samenwerking enaktiviteitendrang te kregren, dat slechts weinig universiteiten de produktiviteitvan deze school hebben kunnen evenaren. Maurice Stein wijst erop, dat voor
diegenen, die niet in de gelukkige omstandigheid verkeerden om gedurende dejaren twintig aan de universiteit van Chicago te studeren, het toch makkelijk is
in te zien, dat het in Chicago "must have been a tremendously exciting
atmosphere for social scientists" (25). Maurice Stein wijst er verder nog op,
dat aan de Chicago-universiteit een sfeer heerste, die leidde tot de kontinuiteit
van vele onderzoekingen en tot een kumulatie van kennis (26). Indikatiefhiervoor is bijvoorbeeld de aanwezigheid van een serie sociologische publika-ties van de universiteitspers van Chicago. Vele publikaties van de Chicago-
school vonden het licht via deze universiteitspers, maar anderzijds ook via de
door de Chicago-school gekontroleerde American Journal of Sociology.Het zou te ver voeren om alle in bovengenoemde universiteitspersserie
verschenen publikaties en in de American Journal gepubliceerde artikelen vanauteurs uit de Chicago-school te behandelen; toch zouden we enkele hiervanin het kort van enig kommentaar willen voorzien. Alvorens we hiertoe over-
gaan is de volgende notitie wenselijk. Park en Burgess stelden zich als eerste
taak bij hun wetenschapsbeoefening het verkrijgen van zoveel mogelijk objek-tieve informaties over het sociale leven. Deze informaties lagen voorhanden in
de steden; volgens hen het sociale laboratorium bij uitstek van de sociologie.Park en Burgess meenden dat zowel op praktische als op theoretische grondende stad op de eerste plaats in aanmerking kwam om bestudeerd te worden.
Hiertoe riepen zij de hulp in van een aantal studenten, die ijverig een aantal
zaken van de stad Chicago gingen inventariseren, zoals jeugddelinkwentie,bioskopen, danszalen etc.. Al deze gegevens werden in kaart gebracht en zoontstond een grote hoeveelheid kartogrammen, die in zo belangrijke matehebben bijgedragen tot de image van de Chicago-school.

Oorspronkelijk werden door Park en Burgess met medewerking van hunstudenten een aantal onderzoekingen verricht, zonder dat financiale fondsen
aanwezig waren om de kosten van deze onderzoekingen te dekken. Echter
langzamerhand werd de interesse voor de aan de Chicago-universiteit verrichte
onderzoekingen groter en verkreeg men financiale bijdragen van de lokale
overheid, de organisaties van groot- en kleinhandel, etc.. De weg, die was
ingeslagen door Park en Burgess, werd door hun leerlingen voortgezet. E6nvan deze leerlingen namelijk Roderick D. McKenzie oridnteerde zich, zoals
gezegd, met name op de theoretische achtergronden van de studies, zoals deze
in het kader van de Chicago-aktiviteiten werden verricht. Zijn theoretische
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bespiegeling over de plaats van de sociale ekologie ten opzichte van de alge-
mene ekologie en de sociologie, zijn beschouwingen over het wezen van de
sociale ekologie, zijn analyses van centrale begrippen uit het sociaal-ekologisch
referentiekader hebben er toe bijgedragen, dat de studies van de Chicago-
school naast hun sterke praktische oridntatie, ook een theoretische diepgang
hebben verkregen. Andere leerlingen wijdden zich onder leiding van Park en
Burgess aan de studie van konkrete gebeurtenissen in het stedelijk milieu (27).

Om misverstanden te voorkomen, zij hierbij opgemerkt dat niet al deze
studies expliciet melding maken van de sociale ekologie. De Chicago-school
was immers meer dan alleen de promotor van de sociale ekologie. In het
hoofdstuk Range of Chicago sociology in zijn studie over de sociologie-be-
oefening in Chicago in de periode 1920-1932, heeft Faris gewezen op de
betekenis van deze school voor vele andere terreinen van de sociologie.

Wat de benaderingswijze betreft. is er een accent-verschil tussen de stich-
ters van de Chicago-school en sommige van hun leerlingen. Opvallend is na-
melijk dat de ideeon van Park, Burgess en McKenzie in grote lijnen door hun
leerlingen worden geaccepteerd, maar dat het juist de leerlingen zijn, die
konkreet inhoud aan de leer gaan verschaffen door middel van empirische
onderzoekingen. Bij de leerlingen is over het algemeen ook een nogal geringe
belangstelling voor de theorie te konstateren en een grotere aandacht voor
konkreet onderzoek en de onderzoekstechnieken.

De sociologen van de Chicago-school hadden niet de bedoeling om de
sociale ekologie als een aparte studie los van de sociologie naar voren te
brengen. Hun sociaal-ekologische studies, bij voorkeur verricht over de stad,
toonden aan dat de ekologische stadsstruktuur als een soort basis fungeerde
voor vele sociale verschijnselen. Zo had Thomas reeds eerder geschreven over

de problemen van sociale desorganisatie van de Poolse boeren, die waren
komen wonen in de Amerikaanse steden. Verder hadden Park en Burgess de
aandacht gevestigd op de problemen van aanpassing, rassenrelaties en vereen-

zaming in de stad. Mede beihvloed door de opkomst van de sociaal-psycholo-
gische richting aan de Chicago-universiteit gingen enkele leerlingen studies
maken over de wijze waarop bepaalde buurten oorzaak of gevolg waren van
het menselijke gedrag. "Park regulary sent members of his classes to make
small-scale studies of such matters, and Burgess, who did the same thing, also
conducted excursions to give his classes a close look at some of the commu-
nities and institutions of special sociological interest" (28). Soms leidden de
observaties van de studenten tot verslagen, de verslagen namen de vorm aan
van dissertaties en soms openden de dissertaties de weg tot een serie boeken.
Vanaf 1920 gerekend, resulteerde deze belangstelling voor de verschillende
vormen van stedelijk gedrag in bijna twee dozijnen publikaties in minder dan
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twee decennia. Deze studies kombineerden in feite de benaderingswijze en
methodcn van de sociale ekologie (met name via Park) en de sociaal-psycholo-
gische benaderingswijze (via Thomas). Onder invloed van Park en Burgess
werden deze studies met grote nadruk toegespitst op konkrete verschijnselen.
zoals marginale groeperingen, huwelijk en gezin, raciale en etnische kwesties,
misdaad, jeugddelinkwentie, geestesgestoordheid etc.. Enkele van deze studies
zullen we in het kort bespreken.

Een der eerste studies van de leerlingen van Park, Burgess, en McKenzie
was   van Nels Anderson, handelend   over een marginale groepering.   I n   een
aantal werkstukken, die hij in opdracht maakte aan de Chicago-universiteit,
behandelt hij het probleem en de leefwijze der hobo's. Naderhand werkte hij
deze uit tot een dissertatie en toen hij promoveerde op dit onderwerp, zei zijn
promotor Albion W. Small, terwijl hij naar buiten wees: "You know your
sociology out there better than we do, but you don't know it in here" (29).
Tijdens deze studie werd Anderson begeleid  door  Park en Burgess.  In  het
voorwoord tot zijn studie stelt Anderson dat het enige, dat hij zich van de
instrukties van Park herinnerde, was. dat hij alles moest opschrijven wat hij
zag, hoorde en waar hij kennis van nam, net zoals een nieuwsbladverslaggever
dat doet.

De studie over de hobo is een uitvoerige beschrijving van de kenmerken
van deze kategorie mensen en de verschillende typen die men hierin kan
onderkennen. Verder stelt Anderson de vraag naar de redenen waarom de
mensen hun ouderlijk huis verlaten en onderzoekt hij de plaats die de hobo
inneemt ten opzichte van andere marginale kategorieiin. Onthullend zijn de
hoofdstukken gewijd aan de gezondheidstoestand van de hobo's. I nteressante
opmerkingen worden hier gemaakt over de doodsoorzaken, de gevaren bij de
arbeid, geslachtsziekten en andere ziekten. Vervolgens geeft Anderson dan een
beschouwing over de wijze waarop de hobo met al die problemen. die hem
omringen, raad weet. Hij vertelt over de kranten die de hobo's lezen, de
lektuur die ze bij zich dragen, de verzen en songs die ze schrijven, de wijze
waarop ze sociaal en politiek zijn georganiseerd, en de organisaties, waartoe zij
zich kunnen wenden indien ze in gevaar komen. Een en ander gaat vergezeld
van een reeks aanbevelingen bedoeld voor de beleidsinstanties om maatregelen
te nemen ter oplossing van dit maatschappelijk probleem.

In het onderzoeksprogramma van de Chicago-universiteit had deze studie
van Anderson tot doel om aan te tonen hoe bepaalde marginale kategorie*n
van de bevolking hun woonoord kiezen in bepaalde delen van de stad (dit in
verband met Burgess' koncentrische zone-theorie) en verder hoe via de infil-
tratie van deze marginale kategorie6n in bepaalde woonbuurten (invasie) een
zekere sociale scheiding optreedt tussen de mensen van verschillende buurten
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(segregatie). Zo onderstreepte deze studie de toepasbaarheid van begrippen uit
de planten- en dierenekologie op het sociale leven; gaf verder steun aan Bur-

gess' koncentrische zone-theorie en verschafte bovendien waardevolle infor-
maties  over een tot dan toe nauwelijks bestudeerde bevolkingskategorie. An-

derson's studie vond navolging onder andere door Harvey Zorbaugh, die een
wat joumalistieke beschrijving gaf van een van de hobo-gebieden in het noor-
den van Chicago. Deze buurt was ekologisch gezien bovendien interessant

vanwege de nabijheid van de zogenaamde Gold Coast langs de oever van het

Michigan-meer (30). Enkele jaren later verrichtten ook Edwin H. Sutherland en

Harvey J. Locke een studic over een hobo-gebied onder de titel 10.000 Home-

less men (31).   De  resultaten  van  deze  studie  bleken   in  overeenstemming  met
Anderson's studie. Ook deze buurten, doorgaans gelegen dichtbij het stadscen-

trum, hadden karakteristieke eigenschappen, zoals pensions, pandjeszaken,
een mobiele bevolking, veel werkelozen. kriminaliteit, hoog sterftecijfer, etc..
"The area is at least in part a product of the natural forces mentioned by
Park. being an ecological and sociological entity not planned or wanted by
anyone but occuring in a remarkably uniform shape in city after city and
persisting in the face of public aversion and official disapproval" (32).

Ook zou er een interessante cross fert#ization of thought plaatshebben
tussen de sociale ekologie, de sociale psychologie en de gezinssociologie.

Vooral Burgess heeft, zoals we reeds eerder meldden,op dit gebied zijn sporen

verdiend. Een van zijn leerlingen. te weten Ernest R. Mowrer maakte bijvoor-
beeld een uitgebreide studie van de verschillende buurten van de stad. De
eerste resultaten verschenen in zijn dissertatie van 1924. welke in uitgebreide
vorm werd gepubliceerd in 1927 onder de titel Family disorganization. Op
basis van zijn ekologische studies verdeelde Mowrer Chicago in vijf typen
gebieden op basis van het gezinsgedrag, te weten non-fam#y-areas, emanci-
pated  family-  areas.  paternal  family-areas,  equalitarian   family-areas  en mater-

nal family-areas. Mowrer plaatste deze gebieden in de door Burgess ontwikkel-
de koncentrische zone-theorie en toonde zo een nauwe korrelatie aan tussen

l de ekologie en de gezinstypen. Maar mogelijk het belangrijkste effekt van de
1 stad op het gezinsleven, lag volgens Mower in de relatie tussen sociale desor-

j ganisatie van bepaalde stedelijke gebieden en de desorganisatie van het gezins-
leven. Logischerwijze leidde dit onderzoek naar de processen van gezinsont-
binding. Onder de titel Domestic discord (1928) kontinueerden Mowrer en
zijn vrouw Harriet R. Mowrer. dit onderzoek.

Ook de raciale- en etnische vraagstukken, gekoppeld aan de ekologie,

vormden voor de Chicago-school een uitdagend studie-objekt. Zo verrichtte E.
Franklin Frazier gedurende de jaren dertig een serie studies over negergroe.

peringen. waarin hij aantoonde, dat de spreiding van de negerbevolking een
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patroon van koncentrische zones vormde (overeenkomstig Burgess' gedach-
ten) (33). Naderhand konstateerde Frazier een soortgelijke wetmatigheid in
de negerwijk Harlem (34).

Ook Wirth was geihteresseerd in raciale en etnische vraagstukken enmeer in het bijzonder ging zijn belangstelling uit naar de Joodse minderheids-
groepen. Zo verrichtte hij een indringende studie over het fenomeen van het
.loodse ghetto. Het ghetto was oorspronkelijk een gedeelte van de stad waar
de Joden leefden (35). Gedurende de loop der jaren werd het ghetto een doorde wet en gewoonte geihstitutionaliseerde eenheid en niet alleen in de zin van
een gebied waar Joden woonden, maar tevens in de zin van een gebied waar
Joden verplicht waren te wonen. Onze grote steden, aldus Park in het voor-
woord bij Wirth's geschrift, vormen een mozaiek van gescheiden levende men-
sen, verschillend in ras, kultuur en gewoonten, en waarbij iedereen ernaar
streeft om zijn eigen individualiteit en eigen opvattingen te garanderen. En om
deze integriteit van het eigen leven te garanderen, wordt er op de leden van de
groep een zekere morele isolatie gelegd. In deze zin wordt het ghetto een
fysisch symbool van deze morele isolatie en het is deze begripsinhoud, welke
Wirth in zijn studie over het ghetto hanteert. Het ghetto is 66n van de zoge-
naamde natural areas van de stad. (Op dit begrip komen we in het volgendehoofdstuk terug). Wirth geeft een uitvoerige historische beschrijving over hetontstaan van het ghetto en de eerste vormen die in de geschiedenis zijn terug
te vinden. Oorspronkelijk een institutie alleen van toepassing op de Joden,geldt deze institutie tegenwoordig voor vele raciale en etnische minderheids-
groepen. Nadat Wirth een beschrijving heeft gegeven van de Joden in de
Verenigde Staten, geeft hij een uiteenzetting over de ghetto's in Chicago.

De sociologische betekenis van het ghetto is gelegen in het thema der
relatie tussen meerder- en minderheidsgroepen. Deze groepen kunnen alleen
naast elkaar leven als zij voor een groot gedeelte hun eigen leven leiden en zo
min mogelijk met elkaar in aanraking komen. Het is een vorm van·akkommo-
datie die zo lyperend is voor de symbiose-vormen in de planten- en dieren-
wereld. ledere groep in de stad zoekt zijn eigen habitat, de plaats waar de
fyslsche en sociale karakteristieken het meest overeenkomen met de status en
de kulturele traditie van deze groep. Deze ghetto's hebben als positieve funk-tie dat zij minderheidsgroepen in staat stellen hun eigen leven te leiden; maar
als negatieve funktie staat hier tegenover dat deze hierdoor het kontakt met
de andere groepen verliezen. Die personen die wei een brug slaan met de
andere groepen worden door de andere groepen nooit volledig geaccepteerd
en worden bovendien door de eigen groep uitgestoten. Gesegregeerde eenhe-
den ontstaan door het proces der kompetitieve ko8peratie, een proces datzowel in de planten- en dieren-, als in de mensen-samenleving is terug te
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vinden. Hierdoor ontstaan in de stad een zakendistrikt, een gebied met arbei-
den, een gebied met rijke mensen etc.. We zien hier ir, Wirth's studie een
analyse van een stuk sociale realiteit, waarbij dit konkrete onderwerp wordt
geplaatst in de meer algemene sociologische probleemformulering van minder-
en meerderheidsgroepen. De sociologische betekenis van het ghetto is volgens
Wirth bovendien gelegen in de processen welke tot zijn ontstaan en voortbe-
staan leiden, de processen die in de sociale ekologie omschreven worden als
nvasie, successie en segregatie.

Naast Frazier's en Wirth's studies op het gebied van de raciale en et-
nische vraagstukken in de stad, verrichtte ook de bekende methodologe Pau-
line V. Young een studie over een etnische minderheidsgroep. Zij maakte
immers een studie over de Molokans, onder de titel: Pilgrims of Russian town
(36). Haar voornamelijk deskriptieve studie zou achteraf vooral van betekenis
zijn door de waarnemingstechniek die zij in deze studie hanteert, de zoge-
naamde observatie. Ook Care A. Dawson (37) en Everett C. Hughes (38}
zouden naderhand belangrijke bijdragen op het terrein der studie van etnische

minderheidsgroepen leveren.
Een groot deel van de studies van de leerlingen van Park, Burgess en

McKenzie hadden betrekking op de misdaad. Opvallend in deze studies is de
down to the earth- sociologie die bedreven wordt. Deze auteurs vervallen niet
in abstrakties, die nauwelijks nog informatie over de realiteit verschaffen,
maar beoefenen een soort sociologie. die in eerste instantie is gericht op een
verantwoord inzicht in de konkrete problematiek. Een zeer produktieve leer-
ling, Shaw (39), verrichtte zijn studies op het breukvlak van de kriminologie
en de sociologie. Shaw raakte geihteresseerd in de jeugddelinkwentie als ge-
volg van de sociologie-kursussen welke hij aan de Chicago-universiteit had
gevolgd. Zijn observaties leidden tot de konklusie. dat de delinkwentiegevallen
gekoncentreerd bleken in kleine stadsgebieden en dat de aktieve delinkwenten
deel uitmaakten van benden, die grote invloed op het gedrag van de leden
uitoefenden. Onder invloed van Burgess' hypothese over de koncentrische
groei van de stad ontwikkelde hij een aantal kaarten, waarop hij de lokatie van
de delinkwentie weergaf. Shaw kon aantonen hoe de delinkwentie-ratio af-
nam, naarmate het gebied verder van het centrum verwijderd was. Deze kon-
statering bracht Shaw mede tot de gedachte, dat het gezinsleven in de slum-
gebieden een bijzonder goede bodem was voor de delinkwentie en de opmer-
kingen die hij hierover maakt zijn voor de huidige kennis van dit fenomeen
nog relevant. Trasher (40) begaf zich vooral op het gebied van de jeugdkrimi-
naliteit en de jeugdbenden. Hij konstateerde dat de gangs vooral voorkwamen

in de gebieden direkt gelegen buiten het stadscentrum en vooral werden ge-
vormd door de kinderen van de foreignborn immigrants. Verder zijn op dit
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gebied nog te noemen de studies van Slawson (41) over de jeugdige delin-
kwent, de studie van Sutherland (42) over de beroepsdief en Landesco over de
georganiseerde misdaad in Chicago (43).

Tenslotte vermelden we hier de studies die verricht zijn op het gebied
van de geestesgestoordheid en de zelfmoord. Ruth Cavan's (44) studie had een
duidelijk verband met de gedachten van Park en Burgess over de sociale ekolo
gie. Een van haar bevindingen was, dat in de meest gedesorganiseerde gebieden
van de stad (met name s/ums en hobo-areas) de zelfmoordcijfers het hoogst
waren. Een differentiatie in de cijfers (naar geslacht) liet zien, dat zelfmoor-
den in deze gebieden voornamelijk bij mannen voorkwamen. Soortgelijk van
opzet was de studie van Faris en Dunham (45) over de geestesgestoordheid in
de verschillende buurten van de stad. "In this study the connection between
social disorganization and rates of hospitalization for mental disorders was
established in a somewhat more elaborate ecological examination" (46).

We hebben deze studies van enkele leerlingen van Park, Burgess en
McKenzie in het kort willen bespreken om aan te tonen hoe in de praktijk van
het sociaal-onderzoeksprogramma van de Chicago-school gepoogd is om kon-
kreet inhoud te geven aan de leer van de sociale ekologie. Bij de bespreking
van het referentiekader en de methoden en technieken der sociale ekologie
zullen we een verdere reeks van studies bespreken, die een soortgelijke opzet
hadden. Ten overvloede moge hier nog eens uitdrukkelijk vermeld worden,
dat voor een juist inzicht in deze zaken, men niet van de veronderstelling
moet uitgaan, dat alle onderzoekingen in het kader van de Chicagoschool
louter en alleen de bedoeling hadden om de leer der sociale ekologie op te
vullen; veeleer was het zo, dat men in de sociale ekologie een leer zag die in
staat was om de verschillende onderzoekingen theoretisch te integreren. In de
volgende paragraaf zullen we aantonen op welke wijze de Chicago-school haar
invloed op de sociologie-beoefening heeft doen gelden.

4. DE CHICAGO-SCHOOL EN HAAR INVLOED

Het meest in het oog springende kenmerk der sociologie-beoefening in
het kader van de Chicago-school is de sterke nadruk geweest, die zij heeft
gelegd op het sociaal onderzoek. Zowel Park als Burgess benadrukten bij hun
studenten steeds de noodzaak van onderzoek uit de eerste hand. Trouwens
deze noodzaak was reeds eerder door een der vaders der Amerikaanse sociolo-
gie, te weten William I. Thomas benadrukt. In zijn publikatie: Source book
for social origins (47) had hij op de importantie gewezen van konkrete, objek-
tieve en gedetailleerde studies over primitieve samenlevingen, waardoor het
mogelijk zou zijn om de meer komplexe samenlevingen te begrijpen. Park
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vulde naderhand Thomas aan door zijn reeds eerder genoemde werk over de

stad. waarin hij op een bijna onnavolgbare wijze het belang van het onderzoek
in de sociale wetenschappen benadrukte.

Via het sociaal onderzoek heeft de Chicago-school grote invloed uitge-

oefend op de image van de Amerikaanse sociologie. De universiteit van Chica-

go werd dan ook het thuisfront voor sociaal onderzoek. Eleven Twenty-Six.
het adres van de Socia/ Science Research Bui/ding, het onderzoekscentrum
van de Chicago-universiteit (East  59th  Street,  Number 1126) werd een ma-
gisch begrip. Een totaalbeeld geven van alle aktiviteiten van de Chicago-school

is een moeilijke zaak, daar er weinig studies zijn die integraal alle onderzoeks-
resultaten en onderzoeksprojekten van deze school presenteren. Sommige van
de onderzoeksresultaten zijn zelfs nooit bekend gemaakt, vermelden Burgess

en Bogue (48). Zo bevatten bijvoorbeeld de archieven van het University of
Chicago Department of Sociology en de Chicago Community Inventory een
belangrijke hoeveelheid bruikbare kennis en inzichtelijk onderzoek, die voor
vele onderzoekers van het huidige ogenblik, die met soortgelijke studies bezig
zijn, totaal onbekend zijn. In algemene zin kan men stellen. dat de Chicago-

school belangrijke bijdragen en aanzetten heeft gegeven tot de beoefening van

de algemene sociologie, speciale sociologieon en sociaal onderzoek.
Haar belangstelling voor het fenomeen der urbanisatie en de reperkussies

van dit verschijnsel voor talrijke sektoren van de samenleving droeg er in
belangriike mate toe bij, dat met name bepaalde specialisaties in de sociologie
een duidelijk reliaf verkregen. Inhoudelijke terreinen zoals de urbane sociolo-
gie. de gezinssociologie. de krim6nologie, de sociologie van rasrelaties, de
sociologie van sociale veranderingen, sociologie van de massakommunikatie,

opinieonderzoek, bedrijfssociologie, politieke sociologie. sociale psychologie
en sociale psychiatrie hebben belangrijke aanzetten verkregen van de theoreti-
sche en praktische studies door vertegenwoordigers van de Chicago-school(49).

De invloed van de Chicago-school op de Amerikaanse sociologie valt
onder andere ook af te lezen uit de vele promoties op sociologisch terrein die
aan de Chicago-universiteit plaatsvonden. Faris (50) heeft een lijst opgesteld
van het aantal doctoral dissertations in de sociologie, die gedurende de jaren
1893 - 1935 aan de Chicago-universiteit hebben plaats gehad. Hij komt tot het
respektabele aantal van  114.  Naast de zogenaamde doctoral dissertations, zijn
in dezelfde periode aan de Chicago-universiteit 102 master's dissertations lot
stand gekomen.

Verder laat de betekenis van de sociologie-beoefening aan de Chicago-
universiteit zich aflezen uit het felt. dat talrijke hoogleraren van de sociolo-

gische afdeling der universiteit voorzitter zijn geweest van de Amerikaanse

sociologenvereniging. McDonagh wist in 1943 de volgende markante gegevens
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over de Chicago-universiteit te releveren. Een onevenredig groot aantal voor-
zitters der American Sociological Society had zijn zogenaamde Ph. degree in
Chicago behaald. Verder waren er van de eerste tien voorzitters van de vereni-
ging vier afkomstig van de Chicago-universiteit, terwijl van de laatste elf
(1942) dit er zeven waten.

De universiteit van Chicago had derhalve een grote invloed op de gehele
sociologie-beoefening van de Verenigde Staten in de jaren twintig en dertig.
Echter. er waren gebreken te onderkennen aan haar scciologie-beoefening en
66n van de meest belangrijke daarvan was de steeds groter wordende kloof
tussen praktische onderzoeksresultaten en theoretische diepgang. Wat was er
immers gebeurd? Het aantal onderzoekingen nam toe, het cijfermateriaal en
de kartogrammen stapelden zich op, echter er was een gebrek aan integratie
van  al deze resultaten van onderzoek  in een theorie.  Wei  bood de sociale
ekologie, zoals deze door de school van Chicago geproklameerd werd als
theoretisch fundament voor deze studies. enig soulaas, maar toch zou de
behoefte aan een meer uitgewerkte theorie zich krachtig doen gevoelen. Bo-
vendien ontstond onder invloed van de Europese sociologie een tendens om
bi; het onderzoek van de sociale werkelijkheid uit te gaan van van te voren
opgestelde denkmodellen, waardoor een chaotische opeenstapeling van objek-
tief feitenmateriaal voorkomen zou worden. De kritiek op de school van
Chicago kwam dan ook spoedig van de grond en zij beperkte zich niet alleen
tot de theoretische fundering van al deze studies; neen. de kritiek was ook
gericht op de methoden en technieken van onderzoek, de pure feitenverzame-
ling, de hantering van statistische technieken, de interpretatie van statistische
relaties en de theorie6n over konkrete verschijnselen.
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HOOFDSTUK 3. HET REFERENTIEKADER VAN DE SOCIALE EKO-
LOGIE

1. INLEIDING

In dit hoofdstuk zullen we het referentiekader der sociale ekologie aan
de orde stellen. Hiertoe zullen we vooreerst enkele opmerkingen maken over
de theorievorming in de sociologie en de betekenis van een referentiekader in
het algemeen (paragraaf 2). Zoals in het voorafgaande reeds vaker werd ge-
steld, is het referentiekader der sociale ekologie voornamelijk gebaseerd 08 de
planten- en dierenekologie, reden waarom we dit laatste referentiekader in het
kort zullen behandelen (paragraaf 3). Vervolgens komt het klassieke referen-
tiekader der sociale ekologie aan de orde, waarbij resp. de struktuur- en de
procesbegrippen besproken zullen worden (paragraaf 4). Op het klassieke refe-
rentiekader zijn heel wat modifikaties aangebracht door auteurs, die zich
distantieerden van de orthodoxe benadering der klassieke sociaal-ekologen;te
noemen zijn Quinn en Hawley (paragraaf 5). De sociaal-kulturele benaderings-
wijze wordt voorgestaan door Firey, die hiermee poogde een nieuwe weg te
wijzen aan de sociale ekologie (paragraaf 6).

2. SOCIOLOGISCHE THEORIE EN REFERENTIEKADER

De sociologie als wetenschap poogt in de sociale realiteit een aantal
regelmatigheden op te sporen om zodoende te komen tot een aantal uitspra-
ken, die tezamen een systeem van met elkaar verbonden oordelen vormen (1).
Zulk een geheel van kennis noemt men een theorie. John Rex heeft in zijn
studie Key problems of sociological theory (21 een opsomming gegeven van
wat men zoal onder een wetenschappelijke theorie kan verstaan. Hierbij atten-
deert hij op een drietal typen van theorievorming. die opgesteld zijn naar het
voorbeeld van de natuurwetenschappen.

1) De eerste is de opvatting, dat wetenschap een poging tot klassifikatie
is. Naar het voorbeeld van de biologie, heeft in de sociologie Durkheim deze
opvatting geponeerd. Zijn methodisch werk, Les rugles de la m6thode sociolo-
gique, geeft precies de stappen aan, volgens welke men moet komen tot een
wetenschappelijke theorie. Op de eerste plaats is dit een nauwkeurige om-
schrijving van de sociale feiten in observeerbare eenheden. Verder een be-
schrijving van de normale typen, na een studie van vele feiten. Vervolgens
moet men deze typen in klassen indelen, om dan over te gaan tot een vergelij-

king en onderzoek naar de redenen waarom er verschillen zijn. Tenslotte moet
dan achterhaald worden, in hoeverre er bepaalde algemene wetmatigheden in
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het materiaal zijn terug te vinden.
2) Verder wijst Rex op de opvatting, dat de wetenschap gezien moet

worden als het zoeken naar wetten. De werkwijze hierbij is. dat men een
aantal hypothesen formuleert en deze verifieert. Een geheel van geverifieerde
hypothesen vormt een theorie. Vooralsnog lijkt het in de sociologie niet mo-
gelijk om tot don enkele theorie over de gehele samenleving te komen. WeI is
er door bepaalde auteurs op gewezen, dat het mogelijk moet zijn om te
komen tot theorieJn van beperkte reikwijdte, die niet het gehele veld van
studie betreffen, maar bepaalde sektoren uit de samenleving. In dit verband
dienen we melding te maken van de zogenaamde middle-range theories, vvaar-

voor Merton zo'n fel pleidooi heeft gehouden (3).
3) Tenslotte verwijst Rex naar de opvatting dat een wetenschappelijke

theorie gelijk is aan het zoeken naar oorzaken van verschijnselen. In deze
gedachte bestaat een theorie uit een reeks van samenhangen tussen verschijn-
selen, waarbij er kennis aanwezig is over de wijze waarop de verschijnselen in
de tijd met elkaar samenhangen.

Indien men de huidige sociologische kennis beoordeelt in het kader van
de bovenstaande opvattingen over theorie, dan behoeft het weinig betoog, dat
er in feite geen algemene sociologische theorie bestaat. In de sociologie is het
dan ook gebrOikelijk om onder de sociologische theorie iets anders te verstaan
dan klassifikaties van sociale feiten, sociologische wetten of kausale verklarin-
gen voor sociale verschijnselen. De huidige sociologen lijken ten aanzien van
de sociologische theorievorming niet meer zo pretentieus te zijn en richten
zich veeleer op het zoeken en samenbrengen van een logisch geheel van begrip-
pen. dat op een bepaald aspekt van de werkelijkheid toepasbaar is. Een voor-
waarde hiervoor is, uiteraard, dat men de werkelijkheid op een systematische
wijze tegemoet treedt. dat wil zeggen dat men probeert te geraken tot een
exacte omschrijving van de eenheden van waarneming, de eenheden van ana-
lyse en het perspektief van waaruit men de eenheden waarneemt. Een en
ander impliceert, dat men zal moeten proberen te komen tot een nauwkeurige
omschrijving van de postulaten van waaruit men vertrekt, dat men op precieze
wijze een omschrijving geeft van de centrale kategorieLn en essenti6le begrip-
pen, dat men exact aangeeft welk begrip op welke werkelijkheid betrekking
heeft, hoe deze werkelijkheid waarneembaar is en dat men de onderlinge
verbondenheid en samenhang van de begrippen nauwkeurig in het oog houdt.
Kortom een aantal eisen, die in het licht van de wetenschappelijke theorievor-
ming onontbeerlijk zijn, maar waarvan men in de praktijk van de theorievor-
ming in de verschillende disciplines weI eens afwijkt. Men noemt nu zo'n
geheel van begrippen en hun onderlinge relaties (4) dat een bepaalde realiteit
moet verhelderen, een referentiekader (frame  of  referencel. De gedachte die

54



aan een referentiekader ten grondslag ligt. is het bestaan van een empirisch
systeem, dat wil zeggen van een systematische samenhang in de werkelijkheid.
Het referentiekader bestaat nu uit die begrippen, die nodig zijn om dit empi-
rische systeem zo adekwaat mogelijk te beschrijven (5). Het is duidelijk, dat er
enerzijds een groot verschil bestaat tussen een theorie als stelsel van wetten en
een theorie in de zin van een referentiekader, maar dat anderzijds het referen-
tiekader door de theorie in eerstgenoemde zin wordt verondersteld (6). De
door de sociale ekologie ontwikkelde theorie aangaande de sociale realiteit
zou men het best kunnen omschrijven als een referentiekader in de bovenge-
ncemde zin.

We kunnen aan een referentiekader in zijn algemeenheid een tweetal
eisen stellen en wei:

1. het referentiekader moet logisch konsekwent zijn,dat wil zeggen
66nzelfde verschijnsel moet steeds op dezelfde wijze zijn gedefinieerd en ver-
volgens moet de relatie tussen de verschillende begrippen steeds op dezelfde
wijze zijn omschreven;

2. het referentiekader moet vruchtbaar zijn, dat wil zeggen de uitspra-
ken, die men met behulp van een referentiekader doet, moeten uitspraken
zijn, die nieuwe kennis aan de bestaande kennis toevoegen.
Een van de taken van deze studie zal zijn om een beoordeling te geven van het
sociaal-ekologisch referentiekader in het licht van de boven omschreven eisen.

De Moor heeft in zijn dissertatie: De verk/aring van het konflikt, expli-
ciet de vraag aan de orde gesteld naar de betekenis van een referentiekader.
Hij  attendeert op een tweetal strategische betekenissen  en wei:

1. het referentiekader bepaalt wat wetenschappelijk belangrijke vragen
zijn. Verschijnselen welke niet door zijn begrippen kunnen worden beschre-
ven, blijven buiten beschouwing;

2. voorts waarborgt het referentiekader, dat bij de analyse van het empi-
rische systeem niets belangrijks over het hoofd wordt gezien, zodat de analyse
een sluitend geheel kan vormen. Of deze sluitende analyse tot een adekwate
beschrijving en verklaring van het empirische systeem leidt, hangt af van de
vraag of wij het meest geschikte referentiekader hebben geformuleerd, aldus
De Moor (7).

We zullen nu de vraag aan de orde stellen in hoeverre het redeneren naar
analogie van de biologie in de sociologie verantwoord is. Zonder dat wij
uiteraard volledigheid nastreven, lijken de volgende opmerkingen in dit ver-
band relevant Op de eerste plaats dient gezegd te zijn, dat het redeneren naar
analogie van de biologie in de sociologie steeds hoogtij heeft gevierd. Immers
zowel in de begindagen van de sociologie, als in de sociologie-beoefening van
het interbellum. alsmede in de sociologie-beoefening na de tweede wereldoor-
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log zijn er theorieon te vinden die gebruik maken van de verworven kennis in
de biologie. In dit verband behoeven we slechts te verwijzen naar de vaders
der sociologie Comte, Spencer en Durkheim, die in hun leer aangaande de
maatschappij een duidelijke analogie veronderstelden tussen de maatschappij
en het menselijk organisme. Comte zag immers de maatschappij als een orga-
nisch geheel, dat in drie elementen te analyseren was: het individu, de familie
en de maatschappij en deze maatschappij (als organisme) vormde zijn eenheid
van sociologische analyse. Spencer formuleerde de bioiogische beginselen in
zijn leer meer expliciet en gaf te kennen. dat de maatschappij gezien moest
worden als een geheel waarvan de delen met elkaar verbonden waren, analoog
aan de verbinding van de delen van een lichaam. Analoog aan de regulatie-,
cirkulatie- en voedingsprocessen in een biologisch organisme, beschreef Spen-
cer de organisatie van de maatschappij, als bestaande uit een regulerend sy-
steem (overheid en leger), een distributiesysteem (handel en kommunikatie)
en een produktief systeem (industrie). Spencer's kennis van de biologie en zijn
inzicht in de toen heersende opvattingen over de evolutie van alle levende
wezens op aarde hebben in sterke mate bijgedragen tot zijn belangstelling voor
de verandering en vooruitgang in de menselijke samenleving. Alhoewel Durk-
heim zijn leer over de sociale werkelijkheid presenteerde als reaktie op de
theorie6n van Comte en Spencer, heeft hij zich in zijn leer toch niet kunnen
ontdoen van bepaalde biologische beginselen, die in Spencer's en Comte's leer
waren terug te vinden. Ook Durkheim's sociologie leunt sterk tegen een bio-
logische analogie, hetgeen bijvoorbeeld blijkt uit zijn studie aangaande de
verdeling van de arbeid, waarin hij een ontwikkeling van de maatschappij
schildert, die achtereenvolgens wordt gekarakteriseerd door een mechanische
en een organische solidariteit, een ontwikkeling die parallel loopt met de
ontwikkeling in de organische natuur.

Ook het interbellum, hoewel weinig rijk aan theorie6n en veel meer
gekenmerkt door empirische onderzoekingen, kent denkmodellen waarin
sprake is van een ontwikkeling van denkbeelden, welke steunen op de biolo-
gie. Behalve de sociale ekologie is in dit verband nog te wijzen op Pareto's leer
(onder andere in zijn theoriefragment over de cirkulatie van eliten). De peri-
ode na de tweede wereldoorlog kent een belangrijke richting welke gebruik
maakt van de kennis in de biologie en weI het funktionalisme. Alhoewel het
meer verantwoord is om in het funktionalisme een onderscheid te ma4en
tussen het struktureel-funktionalisme, zoals dit door Talcott Parsons wordt
voorgestaan en het gematigde of verruimde funktionalisme, zoals dit is voorge-
steld door Parsons' leerling Robert King Merton, kan men van beide richtin-
gen in het funktionalisme stellen, dat zij gebruik maken van een gedach-
tenschema, dat in de fysiologie is ontwikkeld door de bekende Harvard fysio-
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loog Henderson. In het funktionalisme wordt een sociaal systeem gezien naar

analogie van een biologisch organisme. dat wordt gekenmerkt door:

C

a.  een unitair doelgericht systeem, dat
b. in bepaalde toestanden moet verkeren om in stand te blijven en goed te

funktioneren en waarbij deze toestanden worden bewerkstelligd

1 c.  door de zelfregulerende werking van
r d. bepaalde systeemonderdelen (8).
1     Het blijkt aldus, dat het redeneren naar analogie van de biologie de

Sociologen steeds heeft gefascineerd. De biologie is wellicht het meest vrucht-
bare gebied geweest voor analogisch denken in de sociologie. In vele gevallen
is dat suggestief en stimulerend geweest, in andere gevallen verderfelijk en
misleidend. Biologisch eugenetisch determinisme, onkritische instinkttheorie,
rasmytologiegn en sociaal-darwinisme hebben evenzeer hun oorsprong gevon-
den in de biologische analogie als het moderne funktionalisme met zijn sociaal

verantwoordelijkheidsethos. stelt Goddijn (9).
In principe kan men stellen, dat de formele begrippen uit referentieka-

ders los zijn te denken van de wetenschappen waarbinnen deze ontwikkeld

zijn en dat er, in beginsel, 66n referentiekader voor meerdere wetenschappen
of eventueel alle wetenschappen mogelijk is. De praktijk is echter, dat een
referentiekader in een discipline vaak in een zeer nauwe relatie staat tot het
konkrete objekt van studie en dat derhalve het transponeren van een referen-

tiekader van de ene wetenschap naar een andere discipline vaak talrijke moei-
lijkheden oplevert. Het denkmodel is vaak al te zeer afgestemd op het oor-

spronkelijke objekt van studie (en derhalve op de specifieke karakteristieken
van dat objekt). Nu kan de moeilijkheid ontstaan, dat een referentiekader dat
ontwikkeld is binnen de biologie, slechts oog heeft voor bepaalde aspekten
van de sociale werkelijkheid en weI di6 aspekten, die men biotische aspekten
zou kunnen noemen. Zodoende kan het gebruik van een referentiekader, dat
ontleend is aan andere wetenschappen het risiko in zich bergen, dat slechts

bepaalde aspekten worden bestudeerd, die voor de oorspronkelijke discipline
interessant zijn, maar dat andere relevante elementen, welke in de oorspronke-
lijke discipline niet of nauwelijks evident waren. buiten beschouwing blijven.

Er kan een diskrepantie bestaan tussen de werkelijkheid en datgene, wat een
referentiekader met behulp van haar begrippen van die werkelijkheid kan .
omvatten. Dit probleem is onder andere sterk naar voren geschoven in de
diskussies rondom het thema van het al dan niet verantwoord zijn van het
funktionalistische denkmodel. Zo is bijvoorbeeld door verschillende auteurs

waaronder De Moor, Rex, Dahrendorf en Cohen geattendeerd op de moeilijk-
heid, die rijst bij de hantering van het funktionalistisch referentiekader voor
een adekwate verklaring van veranderingen en konflikten in de maatschappij.
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Het funktionalisme legt zich namelijk toe op de vraag, waarom de dingen zijn,
zoals ze zijn en deze zijn zo "because they are demanded by the needs of the
social structure. And because of its being something unproblematic, there is
no question of its changing" (10).

Een andere moeilijkheid bij het redeneren naar analogie van de biologie
is, dat een biologisch referentiekader, sociologisch niet valide kan zijn, dat wil
zeggen, dat via een redenering naar analogie van de biologie een voorstelling
van zaken betreffende de sociale werkelijkheid kan worden gegeven, die be-
slist onjuist is, doordat via dit model wordt gesuggereerd, dat de sociale wer-
kelijkheid op een bepaalde manier samenhangen vertoont, hetgeen uit ervarin-
gen of plausibele stellingen niet tot de mogelijkheden moet worden gerekend.

Resumerend kunnen we stellen dat. in principe, het redeneren naar ana-
logie van de biologie niet zonder meer te verwerpen is, maar dat anderzijds
door het gebruik van een referentiekader uit een andere discipline het risiko
ontstaat van een onvolledige of een onjuiste benadering van de maatschappij.

3. HET REFERENTIEKADER DER PLANTEN. EN DIERENEKOLOGIE

Via de geschriften van Haeckel, Clements en anderen heeft de planten-
en dierenekologie in sterke mate bijgedragen tot de konstruktie van datgene,
wat naderhand bekend zou worden als het referentiekader van de sociale
ekologie. Wie nu zou denken, dat de sociale ekologie zich in de loop der jaren
sterk ge6mancipeerd zou hebben van de planten- en dierenekologie, wordt weI
enigszins teleurgesteld. indien hij bijvoorbeeld een plantenekologisch geschrift
ter hand neemt en dit vergelijkt met een sociaal-ekologisch geschrift. Uiter-
aard zijn de onderwerpen die aan de orde komen totaal verschillend, maar het
algemene model en de gehanteerde begrippen vertonen een grote mate van
overeenkomst.

Onderstaande beschouwingswijze en hantering van de begrippen door
Leslie Reid geeft een indruk van het referentiekader der planten- en dieren-
ekologie (11). Reid redeneert als volgt: bodem, water. lucht, planten en die-
ren zijn geen op zichzelf staande eenheden in de natuur, maar delen van een
samenhangend geheel, dat zich in een gekompliceerd en delikaat evenwicht
bevindt. De algemene ekologie, aldus Leslie Reid, kan worden omschreven als
de bestudering van de betrekkingen van levende wezens tot hun omgeving en
tot elkaar (12). Het leven is mogelijk, dankzij de wisselwerking in een 4-taI
sferen, namelijk de lithosfeer, de hydrosfeer, de atmosfeer en de biosfeer. De
aanpassing van de organismen aan deze sferen verloopt niet individueel per
organisme. maar heeft een zeker kollektief (communall karakter. Onder in-

vloed van de onderlinge wedijver (kompetitie) tussen de planten en dieren
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formeren zich een aantal planten- en dierengemeenschappen (communities),
die als funktie hebben de zelfhandhaving te garanderen. De community is een

samenstel van een aantal species van een soort (populatie) en het gebied

(habitat) waarop deze populatie zich bevindt. In deze community is de samen-

stelling niet willekeurig, maar neemt ieder element zijn plaats in (niche) en

tevens worden in de community de elementen op de een of andere wijze
hiGrarchisch verdeeld. Deze hiararchie is dusdanig geregeld, dat de harde strijd
om het bestaan beperkt wordt tot wat uiteindelijk een vorm van samenwer-

king  is. Van overwegend belang  is het principe  van de dominantie, waardoor

66n of meer soorten, dikwijls echter maar dan, de andere overheersen. De

dominante soort geeft zijn naam aan het gezelschap. We spreken van eiken-

bos, heideven, rietmoeras en in elk daarvan bestaan de ondergeschikte planten

bij de gratie van de dominante soort (13). De grootte van en het aantal

communities is aan bepaalde grenzen gebonden, hetgeen samenhangt met de

centrale faktor in de orde van de totale natuur. namelijk de afhankelijkheid.

Deze afhankelijkheid komt tot uitdrukking in een aantal relaties, die er tussen

de species bestaan. Deze relaties kunnen het karakter aannemen van een on-

derlinge strijd, een onderlinge samenwerking, een parasitaire relatie, etc.. Nu

zijn de communities aan veranderingen onderhevig, dit betekent, dat de aan-
passing tussen de populatie en haar habitat in een konstante evenwichtsstrijd

verkeert. Naast de geringe veranderingen als gevolg van dag en nacht, getijbe-

weging en jaargetijden zijn er in de natuur veranderingen met grotere omvang;

bijvoorbeeld de soort verandering die bekend is als successie, die na verloop
van tijd de vegetatie van de grote landschappen doet ontstaan.

Tot zover deze korte opsomming van een aantal essenti6le begrippen uit

het referentiekader der planten- en dierenekologie. In de volgende paragraaf

zal duidelijk worden hoe de sociaal-ekologen gedacht hebben dit denkmodel

analoog toe te passen op de sociale werkelijkheid. We kunnen hier reeds

vermelden, dat de sociale ekologie (met name de klassieke sociale ekologie)

nauwelijks in staat is geweest om een fundamentele uitbreiding aan dit geheel

van begrippen te geven. Voor een deel kan dit worden verklaard uit de sterke

onderzoeksgerichtheid der sociale ekologie. en de geringe belangstelling die de

theorievorming in deze richting heeft gehad.

Nu dienen we hierbij wei op te merken. dat ondanks deze nog steeds

nauwe band tussen de planten- en dierenekologie en de sociale ekologie er

gedurende de ontwikkeling van de sociale ekologie een aantal stromingen zijn

ontstaan, waarvan de een meer en de ander minder aansluit bij het authen-

tieke biologische model. In dit verband verwijzen we bijvoorbeeld naar de

sociaal-kulturele ekologie, die in de periode na de tweede wereldoorlog tot

bloei is gekomen en in haar begrippen-apparaat een zekere distantie neemt ten
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opzichte van de klassieke sociale ekologie, die in grote mate de sporen der
planten- en dierenekologie bevatte.

4. KLASSIEKE SOCIALE EKOLOGIE

Voor de behandeling van het referentiekader der sociale ekologie alsonderdeel van de sociologie zouden we nu een volgend onderscheid willen
maken.

a) In de sociale ekologie is een periode geweest, waarin het aan de
planten- en dierenekologie ontleende model (evenwel aangevuld met denk-
beelden uit andere disciplines) konsekwent door een aantal auteurs is toege-
past. Onder deze zouden we een aantal auteurs willen rangschikken, die als
groep bekendheid verkregen  als de Chicago-school: Park, Burgess, McKenzie,
Zorbaugh, Anderson, Wirth en anderen. De standpunten van bovengenoemdeauteurs zouden we de klassieke sociale ekologie willen noemen.

b) Ten tweede kunnen we enkele auteurs onderkennen, die na kennis te
hebben genomen van de kritieken die op de klassieke sociale ekologie werden
geuit, probeerden een nieuwe theorie te konstrueren, welke enerzijds weI
voortbouwde op de klassieke sociale ekologie, maar anderzijds toch ook dui-
deliik stelling nam ten opzichte van deze klassieke leer. Deze zouden we de
neo-orthodoxe benadering willen noemen en tot deze groep rekenen we men-
sen, zoals Hawley, Quinn, Mukerjee, Frazier, Foley en anderen.

c) Tenslotte noemen we nog een richting in de sociale ekologie, die eenpoging heeft ondernomen om een leer te konstrueren waarin het community-
en het society- aspekt van de samenleving een integrale plaats innemen. Dezesociaal-kulturele benadering kent als voorvechters de auteurs Firey, Jonassen,Schmid, Myers en anderen.

We hebben deze indeling gemaakt, om enerziids te wijzen op de ten dele
verschillende referentiekaders van de boven genoemde richtingen, en ander-zijds om te attenderen op de evolutie in het denken met betrekking tot de
sociale ekologie. Deze drie richtingen zullen we nu iets nader bespreken.Hiertoe beginnen we met de klassieke sociale ekologie.

De introduktie van de sociale ekologie was voornamelijk het werk vanhet kundige driemanschap aan de Chicago-universiteit, te weten: Park, Burgess
en McKenzie. Het appul van Park, waarin een aantal suggesties voor sociaal
onderzoek voorkwamen, maakt melding van de betekenis die de leer der
sociale ekologie kan hebben voor de studie van de populatie en haar instituties
binnen een bepaalde geografische ruimte. Gezien de pragmatische gerichtheidvan de sociale ekologie zou het niet verwonderlijk zijn geweest, indien Park,
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Burgess en anderen weinig of geen aandacht zouden hebben besteed aan de

grondslagen van het sociaal-ekologisch denkkader. Alhoewel men kan stellen,
dat bij de ene auteur meer belangstelling te vinden is voor de theoretische
fundamenten van de sociale ekologie dan bij de andere, moet over het alge-
meen toch gezegd worden dat een zekere, zij het geringe mate van theore-
tische belangstelling bij vrijwel alle auteurs in deze richting terug te vinden is.
Zo zijn er bij de klassieke auteurs een serie artikelen te vinden, waarin zij

hetzij zich bezinnen op de gehele sociale ekologie als theorie over de maat-
schappij, hetzij een bepaald koncept uit de sociale ekologie nemen en dit
nader analyseren en empirisch funderen (14).

Als voorbeeld van het klassieke referentiekader der sociale ekologie, ge-
ven we een korte samenvatting van Park's ideeen hierover. Het is echter niet
willekeurig dat wij Park als uitgangspunt nemen. Immers deer Park "wurde
das theoretische System der "klassischen" Sozialakologie wohl am deutlich-

sten dargelegt" (15). Robert Ezra Park ontwikkelde zijn ideean aangaande de
sociale ekologie in een serie artikelen, welke naderhand in drie boeken werden

samengevat, te weten Race and culture (16), Human communities (17) en
Society (18).  Met name het artikel Human ecology. voor het eerst gepubli-
ceerd in de American Journa/ of Socio/ogy (1936) en naderhand opgenomen
als hoofdstuk twaalf in Human communities, geeft een goede inleiding in de
essentidle begrippen van de sociale ekologie.

Park's betoog verlle/t als volgt. Darwin beschouwt de natuur als een
web    of life. waarbinnen de struggle for existence het aktieve principe van
ordening en regulering is. Dit betekent, dat in de natuur het aantal levende

organismen wordt gereguleerd, de distributie van deze organismen wordt ge-
kontroleerd en de natuurbalans in evenwicht wordt gehouden door het me-
chanisme van de kompetitie. Tengevolge hiervan is er sprake van een survival
of the fittests. Toegepast op de menselijke samenleving, betekent dat deze
wordt gezien als een web of Ufe, dat wil zeggen dat er een bepaalde populatie
is, welke is gebonden aan een bepaalde omgeving. Deze territoriaal georgani-
seerde populatie, gebaseerd op symbiotische relaties tussen de species. wordt
door de ekologen community genoemd. ledere community heeft iets van het
karakter van een organische eenheid, het is een super-organisme (Spencer),
aldus Park. Het mechanisme der kompetitie zorgt voor a) regulatie van het
aantal en b) het in balans houden van de species waaruit de community is
samengesteld. Deze evenwichtstoestand van de community heet biotic ba-

/ance. Een wijziging in deze biotic balance is door vele faktoren mogelijk,
zoals bijvoorbeeld door een diskrepantie tussen populatie en bronnen. Deze

verstoring van de biotic balance kan worden opgelost door migratie van een
gedeelte van de populatie of door een reorganisatie van de species. Verande-
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ringen zijn bijvoorbeeld mogelijk door hongersnood, epidemie of invasie. Zulk
een invasie kan resulteren in een plotselinge toename van de ene populatie en
verdrijving van de oorspronkelijke populatie. Onder normale omstandigheden
zijn er geen kleine fluktuaties in de biotic balance zonder een wezenlijke
verstoring van het bestaande equilibrium. Het mechanisme der kompetitie
fungeert als regulator van de biotic balance.Op deze manier kre6ert de kompe-
titie een situatie, waarbij deze wordt vervangen door vormen van kouperatie,
die de stabiliteit van de community garanderen. Behalve via de koilperatie zijn
er ook andere vormen, waardoor de kompetitie kontrole uitoefent over de
relatie tussen de individuen en species binnen een communal habitat. Deze
ekologische principes zijn dominantie en successie. ledere community kent
altijd dan min of meer dominante species. De funktie van deze dominante
species is het vestigen van een orde in het aantal, de soorten en de distributie
van de species, die deze comrnunity konstitueren.  Aldus  blijkt  de fundamen-
tele funktie van de dominantie te zijn: een stabilisatie, handhaving en garantie
voor de groei van de struktuur. Dominantie is direkt verantwoordelijk voor
successie. De term successie wordt door ekologen gebruikt om het proces te
beschrijven. waarin een biotic community van een relatief onstabiele tot een
relatief stabiele vorm uitgroeit.

Park maakt een duidelijk onderscheid tussen de biotic community en de
cultural community, waarbij de eerste wordt gereguleerd door de kompetitie
en de tweede door de gemeenschappelijke waarden. Volgens Park moest de
sociale ekologie zich met name bezighouden met de bestudering van de biotic
community.

De community is verder, naar haar ruimtelijk aspekt, opgebouwd uit
natural amas, dat wil zeggen gebieden welke natuurlijk zijn gegroeid (met
andere woorden niet planmatig zijn opgesteld). Doorgaans worden deze na-
tuurlijke gebieden gekarakteriseerd door een geheel van kulturele elementen
(normen, waarden, ven,vachtingen en doeleinden) en wordt dan een cultural
area genoemd. Met betrekking tot het ruimtelijk aspekt van de community
leidt het regulerend mechanisme der kompetitie tot processen zoals centrali-
satie, koncentratie en segregatie, met andere woorden de community kent
naast haar strukturele aspekten ook dynamische aspekten.

Voor een meer gedetailleerde behandeling van de boven in het kort
vermelde begrippen, zouden we een onderscheid willen maken tussen een
reeks van struktuurbegrippen en een reeks van procesbegrippen uit het refe-
rentiekader der sociale ekologie. Alhoewel met betrekking tot bepaalde be-
grippen dit onderscheid moeilijk hanteerbaar is, staat het toch buiten kijf, dat
een dergelijke onderscheiding tussen de begrippen uit het referentiekader der
sociale ekologie een zinvolle benadering is, te meer daar onder andere perso-
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nen als Llewellyn en Hawthorn (19) dit als een essentiale ingang tot het
denkkader der sociale ekologie beschouwen.

A. STRUKTUURBEGRIPPEN

COMMUNITY

Essentieel voor de sociale ekoloqie is het begrip community·De sociale

ekologie bestudeert deze community als een resultaat van kompetitieve pro-
cessen, en vestigt de aand:cht op de Ickatie van groepen en instituties. Park
stelde nog  in  1936 dat de community-struktuur van planten-, dieren- en men-
senwereld werd bepaald door de Darwiniaanse theorie van de strijd om het
bestaan (20). Decommunity_t rcit-aldul-hesQhg--Wd_als-Ren_agg[egaai_viu]
indixictMen_dat_op_sen.beR d,gebied-!22113101.r,u in het levensonderhoud te  
voorzien moeten de mensen een strijd_voerep; er is sprake van een kompetitie. 4

n v het-kit. dalerbepaalde gemeenschappelijke belangen zijn. weT-  
ken de mensen samen; er is sprake van een zeKfre ko6peratle. Deze kombkla-
tie van kompetili9.e-n 1<99peratie_wordt-d-0-9-rf!93.0,ciaal-@pleger' wfgrg gfyen
Irl  het  befR §*Ill jop· Het wheel  van deze symbiotische relaties wordt  een
b,ot,sche struktuur genoemd oftewel een community. De ro\ welk ieder indi-
vidu spe6Iff-n de biotische struktuur bepaalt zijn niche in de community.

Deze community komt tot een zeker evenwicht met de omgeving. Als
dit evenwicht tussen de community en de omgeving wordt verstoord, impli-
ceert dit een verandering op weg naar een nieuw evenwicht. In de menselijke
samenleving neemt de kimpelitieve-kpijperatie de vorm ian van gorlibelds-
verdeling. De kompetitie impliceert dan een strijd om ruimte en om een
ekologische positie. De kompetitie fungeert als de schepper van een onzicht-
bare orde (21). Dankzij dit mechanisme neemt de mens een bepaalde plaats,
een positie in het web of /ife in. Deze vrije op kompetitie gebaseerde, natuur-
lijke orde ligt ten grondslag aan iedere samenleving.

Sommige sociaal-ekologen geven aan de centrale begrippen een verschil-
lende inhoud. Met name geldt dit voor het koncept: community. G. H i I lery

(22) ontleedde het begrip community naar de inhoud, zoals dit in de litera-
tuur voorkomt en stelde vast, dat de volgende elementen in vrijwel alle om.
schrijvingen terugkeren: de geografische ruimte; gemeenschappelijke banden
en sociale interaktie. Volgens Park zijn de essentiale karakteristieken van de
community (23):

a. een populatie op een bepaalde plaats aanwezig, die
b. min of meer afhankelijk is van de bestaansbronnen der habitat en
c. waarbij de individuen in onderlinge symbiotische relaties staan.
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McKenzie definieert het begrip community als "the communal organism,
which is at once an aggregation of individual persons, a geographical and
cultural habitat, and an interrelated and interdependent biosocial unity" (24).

Terwijl tussen deze visies nog een grote overeenkomst is aan te treffen,
gebruikt Zorbaugh het begrip community op twee totaal verschillende wijzen.
Zorbaugh onderscheidt namelijk van elkaar: a) de local coinmunity "to de-
signate a local area, spatially distinct from adjoining areas, such as the village
or the "local community" of the city, over which are distributed a group of
persons having a common background of experience" (25) b) en anderzijds:
de community "a local area over which people are using the same language,
conforming to the same mores, feeling more or less the same sentiments and
acting upon the same attitudes" (26). In deze tweeledige betekenis, die Zor-

f  baugh aan het begrip community toekent, ligt 66n van de fundamentele pro-
blemen der sociale ekologie. In de samenleving zijn namelijk analytisch een
tweetal aspekten te onderscheiden, te weten een materiele orde, waarin ver-
schijnselen van demografische, technologische en fysische aard werkzaam zijn

1   (community) en een orde van verschijnselen zoals symbolen, waarden en an-
dere ide6le kultuurelementen (society). De relatie tussen beide orden zagen
Park, Burgess en McKenzie als: "This impersonal interaction without social
contact results.... in a basic underlying areal structure that serves a foundation

   on which
the consensus aspects of social structure arise" (27).

NATUURLIJKGEBIED Viatural areal

Naar de geografische aspekten beschouwd, is de community opgebouwd

1 uit
een aantal natuurlijke gebieden, die in grootte en aard van elkaar verschil-

len. Het koncept natuurlijk gebied werd oorspronkelijk ontwikkeld door de
geograaf, die daarmee doelde op "a relatively extensive territory delineated in
terms of physiographic and other factors of the natural environment" (28).
Naderhand is dit begrip ook toegepast in de sociale ekologie om daarmee te
wijzen op een aantal ruimtelijke eenheden, die spentaan zijn ontstaan en van
elkaar verschillen in sociale kenmerken van hun bewoners (bijvoorbeeld be-
roep, etnische afkomst, ras). "Considerable progress has been made in the
methods of delimiting the territorial bounds of social phenomena and rela-
tionshipe. This has called into being the concept of the natural area as dis-

f
tinguished from the administrative area. It has been found that the settlement
of human beings, the patterning of social institutions, the incidence of social

  problems. and the intricate network of social interrelationships does not,
  except by accident, conform to arbitrarily. deliminated areas and that hence

 administrative areas only rarely coincide with the ecological or natural areas"
(29).
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Young en Schrrif hebben een aantal waarschuwingen geplaatst  bij  het

hanteren van het koACeftrd«urlijk gebied (30). Op de eerste plaats wijzen ze

erop dat het begrip n*,unlik gebied niet al te streng gehanteerd moet wor-

den. Het is bijvoorbeeld or,mogelijk. aldus deze auteurs, om 66n indeling van

gebieden te hanteren v6or. de,bestudering van alle sociale feiten. Verder be-

hoeven de kriteria voo& de-differentiatie van de natuur!ijke gebieden niet
universeel toepasbaar te ziln. Doorgaans is het het beste om een kombinatie

van kriteria te nemen 4ereenkomstig de probleemstelling (31). Bovendien

zijn de natuurlijke gebieden vaak niet scherp van elkaar te onderscheiden. De

grenzen zijn doorgaans vaag en lopen vaak in elkaar over. Tenslotte, aldus

Young en Schmid zijn denatuurlijke gebieden niet statisch, maar dynamisch
van karakter.

De studies van Wirih 132); Zorbaugh (33). en Anderson (34) waren

bijvoorbeeld gericht op 'd«-bestudering van bepaalde specifieke natuurlijke
-

gebieden in de community:Ook is het achterland van een stad naar de samen-,
stelling in natuurlijke gebildbn bestudeerd. evenals de stad met inbegrip van

het achterland en de regid <35). De meest uitgebouwde theoriein over natuur-

lijke gebieden zijn het resultaat yan studies over steden.  tn dit verband moge

bijvoorbeeld verwezen wordtn naar Burgess' koncentrische zone-theorie (36).
Verwant aan het liegrill natuurlijk gebied is het begrip regio, als samen-

stel van natuurlijke gebiederi. Llewellyn en Hawthorn verwijzen naar een ci-
taat van Mukerjee, waarin  deze  laatste  opmerkt, dat de meest belangrijke
bijdrage van de sociale elcologie mogelijk weI gelegen kan zijn in het koncept

van de regio  als een gekorn, liceerd netwerk van interrelaties. De regio ver-

toont een komplex patroon\,an aanpassingen aan de omgeving en kan volgens

Mukerjee gezien worden als,een Gesta/t in de zin van Wertheimer. K8hler en

Koffka (37).

DOMI NANTI E (dominance,

Alle ruimtelijke gefixeeide aspekten van de community zijn geihtegreerd

in een tamelijk vast patroo,,  dat als zodanig tot stand is gekomen door de
faktor der dominantie. De ekologen hebben onder andere voortgebouwd op
Child's theorie  over de orgalische groei  (38) en onderkennen met betrekking
tot de ruimteliike struktuyr. van de community twee  aspekten.  namelijk  de

toenemende differentiatiel ' n eenheden en het ontstaan van een dominantie-

gebied.
De moderne communities met hun transport- en kommunikatiesystemen

worden steeds meer ged Ineerd door een centrum. Dit centrum fungeert als

een soort centraal brein v or'de community en heeft de neiging om samen te
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vallen  met het geografische centrum. De kompetitie -vdor een plaats  in  het
centrum resulteert in een radiale expansie vanuit bet centrum. De populatie
raakt zo in verschillende natuurlijke gebieden verspreit en de instituties heb-
ben de neiging om zich in bepaalde gebieden te konc ntreren. Zo gezien kan
de dominantie worden beschouwd als de dynamische eerzijde van de natuur-
lijke gebieden en dat is dan ook de reden waarom   ij de dominantie bij de
struktuurbegrippen behandelen. Een soortgelijk argu ent geldt voor het kon-
cept gradiiint.

GRADIENT (gradient)

De gradi6nt (een begrip ontleend aan de fysidlogie) is de maat voor de
graad van verandering van een variabele (bijvoorbeeld armoede, huiseigendom)in relatie tot de afstand ten opzichte van een d6minantiecentrum. in een
artikel van 1927, getiteld The determination of gr dients in the growth of the
city, omschrijft  Burgess de  gradidnt  als  "the:Fate of change of a variablecondition like poverty, or home-ownership, or births, or divorce, from thestandpoint of its distribution over a given

area'I (39). Dawson verbindt het
begrip der dominantie expliciet aan het gradient-koncept. Hij spreekt namelijk
van een gradidnt als "the notion.... used to measure the degree of dominance
which a center exercises in successive zones 6ut topvard its periphery" (40).

Alhoewel er vele studies zijn verricht op dit gebied, is dit belangrijk
begrip in geringe mate uitgebouwd. Het koncept  radi6nt werd onder andere
toegepast in een studie van Clifford R. Shaw (41) over de jeugddelinkwentie,
waarbij hij aantoont, dat naarmate men vanuit het dominantiepunt (centrum)
naar de periferie van een community gaat,  er eeniafname  is te bespeuren van
het aantal gepleegde misdrijven, een afname vanthet aantal in den vreemde
geboren personen, terwijl het percentage eigen wdningbezit stijgt. Naderhand
heeft Shaw zijn inzichten uitgebreid in een stud e samen met McKay (42).
Faris en Dunham tonen aan hoe de psychoses i  belangrijke mate verband
houden met de organisatie van de community (4{3E Zo konkluderen zij. dat
het aantal geesteszieken afneemt, naarmate men Ivanuit het centrum dichter
de periferie nadert. leder van de te onderscheide, vormen van geestesziekte
vertoont een karakteristieke distributie  over de ve schillende gebieden binnen
de community. Zo komt de paranoide schizofrenie het meest voor in'het
zogenaamde roaming house district, de katatonische schizofrenie in de gebie-
den waar de migranten gehuisvest zijn, de manisc -depressieve psychose in de
gebieden met een hogere huur. de alkoholische psy hose in het rooming housedistrict en in bepaalde migranten-gebieden, de ementia paralitica in het
rooming house district en \n negergebieden, en ten lotte de seniele psychose
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en arterio-sclerosej -    =g bieden met het geringste percentage eigen woning-

bezit. Faris en DunD 'ben tevens getracht om deze gegevens theoretisch
3,  2· / 4-

te interpreteren, d °1; i*'tpothese te formuleren, dat kommunikatie essen-

tieel    is   voor een nEr»Ile *estelijke ontwikkeling  en dat sociaal isolement

leidt tot geestelijke af*|lkingen.
Het gradiZnt-ko,ic,48.is ook op verschillende andere onderwerpen toege-

past. Schmid bijvoor 6Nklf1liaakte een studie over de zelfmoord in Minnea-
polis en

konstateerde;'-dal  er.·een tendentie was, dat de zelfmoordpercentages

afnamen, naarmate mdl, t*erdir   van het stadscentrum geraakt,   met u itzon-
dering van de verst gele,04 8,64, die een wat hoger cijfer had dan de daarvoor
liggende zone (44). Dek@Eia Scbmid vond in Minneapolis bij een analyse van

de voomaamste misdader1 uitgedrukt in een standaardpopulatie, dat deze fre-
kwenter voorkwamen naarmate men dichter bij het stadscentrum kwam (45).

-' '·  I -:  . -'.

Het gradiant-koncept weid:eveneens toegepast bij de analyse van sociale ver-
schijnselen  in de metropodlf.Park· vond een relatie tussen de afstand  van  de

woonplaats  tot de centrb|e  $1849ft de metropool  en het dekkingspercentage

der dagbladabonnementen··1461.len Whelpton signaleerde een verband tussen

de ligging van een
gebied_NinT opilchte van

de centrale stad en de vruchtbaar-
heid (47). 0.-.t,-· -.

LVA.M. )

Z0NE (zone) e:'.,1 -'.2.
.li,4:/·22.
9.-        I t    '*7.

Het begrip zone is opvfrtchillende manieren gebruikt in verband met de

ruimtelijke struktuur van,*lelcomn unity. Een zone wordt dan beschouwd als

66n uit een serie van gebi6den. iSeivan elkaar zijn te onderscheiden op grond
9.,1 f  ./

van hun afstand ten opzichle'·1 11:gen dominantiecentrum, of van de waarde

van een gradiant voor een bepaikidociaal verschijnsel. Burgess' koncentrische

zone-theorie.  is een  toepassi g vin.het zone-koncept, waarbij een dominantie-
centrum als uitgangspunt dl*it: B gess beschouwde immers een zone als een
bepaalde koncentrische bE+Idiej-rondom het stadscentrum gelegen is. Zo'n

i
zone is te beschouwen als:vig**ouwd uit een aantal natuurlijke gebieden, die

bepaalde gemeenschappellik- -Re qerken hebben (bijvoorbeeld sociaal niveau

van de bewoners, raciale kenmeken van de bewoners) (48). Met name de
studies waarin de ruimtelijke. dist butie van sociale verschijnselen wordt on-
derzocht, hebben van hetzone-koncept gebruik gemaakt.

AFSTAND (distance) 7<-3.p..1 k

In  de ekologie maakt #Ien.een onderscheid tussen lineaire en ekologische

afstand. Onder lineair62 a dbwordt de scheiding in ruimte tussen twee

plaatsen verstaan, waa*ij,4eleafstand wordt uitgedrukt in meters of andere
t  f 1 3.. ..:.r..."· "  - ·                                        67
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afstandseenheden. Ekologische afstand heeft ook betr  king op de scheiding
van punten in een ruimte. maar haar meting is afhank  Illk van de bewegings-
kosten van mensen of goederen. Theoretisch gespr.oke , wordt de ekologische
afstand berekend in termen van kosten, bestaande,u i B«tand.

geld. energie,
gevaar, komfort etc., uitgedrukt in een basiseenheid7:Oe:ekologische afstand
kan al dan niet gelijk zijn aan de lineaire afstand.

De beweging
van mensen en

goederen is afhankelijk van de vervoers- en transporyniddelen. Om deze reden
moet de ekologische afstand altijd berekend worder ,langs bepaalde gebruikte

. routes. Een konkrete analyse van de ruimtelijke-it, ktuu, vereist de bereke-
ning van de ekologische afstand in termen Man *twezige verbindingen en          manieren van vervoer voor

mensen en goedere .  . : ;Z ..                                                        5....   4.
POSITIE (position) I.

.    ...1   .                                                           iEvenals  bij het onderscheid ingevoerd bij.»t:begrip afstand,  kan men
hat begrip positie uiteenleggen in de begrippenged-r/letrische positie en ekolo-
gische positie. Het begrip positie bevat twee elementen. te weten: afstand  en
richting. De geometrische positie van  punf. A.  waarbij  B als referentiepuntwordt gehanteerd, kan uitgedrukt worden in de'lineaire afstand tussen A en B
of de richting van een lijn, die de verbinding

vor nt'tussen A en
B. Tenminste

twee typen van ekologische positie kunnen ke Joriderscheiden, te weten: 1)
ecological   sp.atial   position.   (lit   is de ekologiFJ f afstand en richting langsbeschikbare transportlijnen en 2) ecologicatsfunctional   position, dit is de
plaats in een dominantie-subordinatie-relatie*in" en, funktioneel netwerk.

-

-1-  .to':
. ..,FUNKTIONELE KETEN (functiona/ chainj.'»  :4,<.

*.
1'.

S ./':'     1
Het begrip funktionele keten is voornaoilijk uitgewerkt in de diereneko-

..

logie. Sommige biologen  was het opgevallen..«tj bepaalde diersoorten  nauw
met elkaar waren verbonden door

voedselketdods. In
zo'n keten is de ene soort

voedsel voor de ander en is de ander weer'een. Rf 01 voor een derde soort. De
positie die een soort in zo'n keten inneemt, wor44.en niche genoemd. In de
sociale ekologie wordt dit begrip slechts Jn:e  zeer gemodificeerde vorm
gebruikt, namelijk bij de studie van de ekonomische funkties en aktiviteiten in
een komplex systeem van arbeidsverdeling (bijvoorbeeld bepaalde produktie-            '
ketens). ...,

TIJDSCYCLI (tempora/ cyc/es)                              .      .r*
..1**  4

De menselijke aktiviteiten vertonen bepaal e. regelmatigheden   in  hettijdsverloop, zoals dagelijkse, wekelijkse. en seizoe sritmen. Als voorbeelden
68                                                          . · . .  -
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r -: r.4...'.5hiervan  zijn te noeni n:.1* verkeer tussen  woon- en werkplaats. de aanvoer

,V..·

van middelen vooH 1**nibliderhoud. de geregeld terugkerende vrije tijd. etc..

Deze cycli kan inen beschodwen als aspekten van de struktuur van een com-
munity, indien men met.natne let op de regelmatige terugkeer van deze aktivi-
teiten.

. 1 . ..

B. PROCESBEGRIPPEN  =

Edn van de meest olpvallende karakteristieken van de sociale ekologie is,

dat haar referentiekadet'Woornamelijk proces-begrippen kent. Milla Alihan
1....  -

zegt naar aanleiding hiergan, dat de sociale ekologie met name de nadruk

heeft gelegd op de dynam ek van de community, met andere woorden op de
processen, their 4,hole interpretation of human organization is far..

more in terms of process than.in terms of structure" (49). Dit is in belangrijke

mate te verklaren door d#*velopmental approach van de plantenekologie,
die de strukturen als faset lk ordi ssen beschouwt. Een en ander impliceert,

11'. 1/0-:
dat wij  aan de proces-begrippen i*ts meer aandacht zullen besteden.

De onderlinge beihvloe( ing van samenlevende eenheden resulteert in een
geheel van processen, die

oB verschillende wiizen beschreven kunnen worden;
bijvoorbeeld in de vorm vaq unieke gebeurtenissen, in de vorm van typen
verschijnselen of in de vorm  van-wetenschappelijke wetten. In welke vorm de
processen ook beschreven klinnen worden. ze verwijzen steeds naar een serie

kondities waaraan personen df groepen gedurende een zekere tijd zijn blootge-
steld.  In het algemeen zijn  ze-proces-koncepten  in de sociale ekologie meer

beschrijvend, dan verklarend'(50). Toch  is de verklarende betekenis van deze

koncepten niet helema61 8 vezig, want
de sociaal-ekologen hebben bij het

gebruik van deze begrippen toch duidelijk voor ogen gehad hoe deze proces-
sen, die zich in de commun)ty voltrekken, een verklarende betekenis hebben
voor de society-aspekten der samenleving. Zo kan bijvoorbeeld de hele kwes-

tie der rassenvooroordelen n et begrepen worden zonder de kennis van de zich
in de maatschappij voltrJkke de r imtelijke segregatie tussen de rassen.

Hoe dit ook zij, er'"zqjh-dbor de sociaal-ekologen een aantal serieuze
pogingen ondernomen 9m- le··ek,ologische processen te systematiseren. Het

bezwaar tegen deze proces grippen is echter. dat ze onder de meest uiteen-
lopende omstandigheden do drverschillende auteurs voor de meest uiteenlo-
pende doeleinden zijn Siebnlikt. Dit gebrek aan konsekwente toepassing van

de begrippen heeft er toe  il'gedragen. dat nooit een enkelvoudige systema-

tische klassifikatie van prod   - n is opgesteld. Edn van de meest verdienstelij-
ke  pogingen  in die richti  g,is.van de zijde van de theoretikus der sociale
ekologie: Roderick M   -     ..16 zijn artikel The scope of human eco/ogy

6                                                            69
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..,stelt hij, dat onder een ekologisch proces verstaan: mo - tworden. ...........the

tendency in time toward special forms of spatial and stenance groupings of
the units comprising an ecological distribution" (51).   f

De reeds eerder vermelde Quinn heeft in zijn· bo6k Human eco/ogy een
poging ondernomen om te komen tot een meer syste atische klassifikatie van
de verschillende ekologische processen. Enigszins gemodificeerd ziet deze klas-

1  i 3e& stEoffktguid yan processen verwijst naar

 randeringen  in
de groot-

2) Een tweede kategorie van processen heeft betre king op veranderingen in
de interne struktuur van de community en de

yuimtelijke
distributie bin-

nen de community;                                                ,
3) Een derde serie processen leidt tot veranderingen in de lokatie of positie

van de gebieden in de community: .t

4) Een vierde serie processen verwijst naar vergilderingen in de positie van
individuele eenheden binnen een commu  ty <524.Volledigheidshalve dienen we hierbij.op*tb Merken, dat Quinn er zich

van bewust is, dat niet elk proces precies in een  /an deze rubrieken onderge-
bracht kan worden.

ad 1) PROCESSEN WELKE VERWIJZEN NAA VERANDERINGEN IN DE
GROOTTE VAN EEN COMMUNITY             

Verandering in de grootte van een
commun<ty- impliceert het proces van

groei of afname. De door de sociaal-ekologen meest frekwent gebruikte be-
grippen om het proces van groei van een community te karakteriseren, zijn de
begrippen: aggregatie en expansie.                      1

AGGREGATIE (aggregation)                    j

Aggregatie verwijst eenvoudig naar de toena ne in aantal van een eenheid
binnen een bepaald gebied; de groei van het geb ed wordt beoordeeld in het
kader van de groei in aantal.  In de meest gebruil elijke zin verwijst het begrip
aggregatie naar de toename van een populatie i4 de-zin van natuurlijke aan-
was. omdat dit begrip ook weI gehanteerd wordt

 net
betrekking tot de bevol-

kingsgroei die het gevolg is van migratie. In zijn boek: Readings in human
eco/ogy verstaat McKenzie onder aggregatie zulk uiteenlopende zaken, als  1)
de geschiedenis van de bevolkingsstatistieken; 2) e groei van de wereldbevol-
king; 3) de koncentratie van de bevolking in stede  ; 4) de bevolkingspyramide
als een hulpmiddel in de bestudering van de kom sitie van de bevolking (53).

70



7** 21:,8..

4- . ,-' C,·--i
3 ..1 -:4: I.

Hollingshead wil onder het begf pgbregatie zowel de toename in aantal, als
de ontwikkelingen in de verdelmo 4 ss#'enstelling van de bevolking verstaan

(54). Quinn komt eveneens tot-deA nillusie. dat het begrip aggregatie in
: C ...-. ...

ruime zin verschillende processeA. 8inv*i, zoals: 1) groei in aantal; 2) een
veranderde bevolkingsverdeling: #1 61# ring in de samenstelling van een
bevolking. Cluinn wil het begrip

.9*61291&
echter liever reserveren voor de

eerste betekenis, te weten: groei in*nt,1«..
Er zijn door de sociaal-ekologeri *studies verricht op het terrein van

de aggregatie in de zin van groei inibevglkingsaantal. Behalve studies gericht
...1 r    ..·op de beschrijving van de grcei van dE.13*.61Ring in bepaalde gebiedsdelen, zijn

er studies over de berekening van d*mal€omstige bevolking (55), studies over
de differentlile vruchtbaarheid in * tyi;i nigde Staten (56). de sociale en
psychologische faktoren die op de VI b 4ptheid van invloed zijn (57), de
netto-reproduktiefaktor (58) etc..     :I :: -. : ty:

.-.

EXPANSIE (expansion) ,„.P.:    ..
'9-  .....f

Burgess heeft het begrip expansi**le ekologische literatuur geihtrodu-
ceerd. In Burgess' welbekende artikellbel,dvth of the city: an introduction
to a research project (In: R.E. ParkiE.W. Burgess and R.D. McKenzie: The
city) verwijst hij naar een tweetal 9Ptibllende processen van de groei van

communities. te weten aggregatie ert'el;iansle. H ij bespreekt de expansie in
termen van fysische groei van steden;9*a& deze tot uitdrukking komt in de
uitbreiding van het wegennet en de ops,64#,orzieningen, in aantal wonin-
gen, in de opkomst van de metropdj  61 en en de aktiviteiten van de
metropool-planners. Burgess stelde,  d 1) t,proces der expansie nog onvol-
doende was bestudeerd en hij gebruikt nu-dit proces als uitgangspunt voor zijn
koncentrische zone-theorie.  Hij  besch611«-de urbane expansie niet als een
simpel proces van centrifugale uitbreiding aan de.periferie. maar tevens als een
proces dat konsekwenties heeft voor ieddr.Vapide koncentrische zones. Hij
stelt dat indien de urbane bevolking in a al On*it, het centrale zakendistrikt
eveneens groeit. In deze groei doet Ilet k op aanliggende woongebie-
den en zal het tenslotte veroorzaken, 481'10e :,mongebieden veranderen in

i..winkelbuurt of industriegebied. ..   1 2    g ·.1
Quinn hanteert het begrip expansi * de.*lgende wilze: "the process

of expansion. whether simple or complextalla,Wnvolves the enlargement of
the spatial extent to the formal enlarge e(nt-:t a legally recognized area
through changes of its corporate limits,»74,-the natural enlargement of a

. I

substantive area" (59).   Deze  expansie yan.:st.liptantive areas omvat aldus

Quinn een tweetal sub-typen, waarvoor min*in e literatuur geen aparte be-
. . . . .4. . .grippen heeft geintroduceerd. namelijk:   € .  :.·:-1
.Rt., --1....A
...'

Lk.'.1.  2
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a)   een  expansie, die tot uitdrukking homt;In een verhoogd grondgebruik door
de expanderende eenheid, bijvodrbgld bouw van huizen op gebieden die
oorspronkelijk aan de landbouwtodbehoorden;

b) het tweede type omvat een uitbreiding van het invloedsgebied van het
dominante centrum (bijvoorbedld 6itlbraiding metropolitane invloed).

Op dit terrein zijn onder andere sf {8;62.verricht door Calvin F. Schmid over
de expansie van Minneapolis, St..Paukien.Seattle (60), verder van Bacon over. 4.*
de steden Flint en Michigan (61)..al*nede van Hoyt over een dertiental Ame-
rikaanse steden (62). -   I'll    .       .    .

1 ......»;    S.
ad 2) PROCESSEN WELKE BETHEKNING HEBBEN OP VERANDERIN-
GEN IN DE INTERNE STRUI«UUR VAN DE COMMUNITY EN DE
RUIMTELIJKE DISTRIBUTIEBINNEN DE COMMUNITY

c..' . 7  4
* .1.1

Communities nemen niet Alleeri joe of af in aantal, maar ze ondergaan
tevens veranderingen in hun fnterrietstruktuu r. Tenminste drie aspekten van
interne verandering kunnen worden 6flderscheiden:
a) verandering in het ruimtelijke patrdon van gebieden;
b) veranderingen in de relaties tusseb funktionele eenheden;
c)  veranderingen in het sociale mili u. (Deze laatste beschouwt Quinn als niet

exklusief behorend tot de 54.ciale 61<*logie).

4 3..4
ORGANISATIE (organization)i-DES(01 ANISATIE (disorganization)

..: Z..1 1 f :
i... 42

Een zeer algemeen proces·van .verandering in de interne struktuur van de
community is dat van organisatie (r etals tegenpool desorganisatie). Organisa-
tie als struktuurbegrip

verwilst Oldr
de toestand, waarbij de verschillende

delen samen een harmonische eenheid vormen en desorganisatie als struktuur-
begrip verwijst naar de toestand, waarin deze harmonie afwezig is. Organisatie
beschouwd als proces, verwijst ftaa  -de,opeenvolging van veranderingen waar-
bij de delen van een geheel steeds beter op elkaar afgestemd raken en steeds
effektiever funktioneren. De*Yrga isatie verwijst dan naar het proces van een
steeds verdere verwijdering sghide delen ten opzichte van elkaar. In het kader
van de bovengemaakte drisdeling geeft Quinn een nadere beschouwing van
enkele aspekten van internd"verandering (waarbij hij de veranderingen in het
sociaal milieu buiten beschouwing'0aat).

.

+ 1.-
, 1 3

ad a) VERANDERINGEN INHETRUIMTELIJKE PATROON

f...2
Het interne ruimtelijke patrobn van een community omvat zowel de

ruimtelijke struktuur op zich; als-di ruimtelijke distributie van bepaalde aan
.-
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de struktuur gekoppelde soci*rver lijnselen. Onder de eerste vallen zaken
i •L-- .   ..     41e    4

zoals het ruimtelijke komple)Cfe \:1 ustrie&n. handel. woningen. transport,
kommunikatie, instituties etc. *186'n de struktuur gekoppelde sociale

verschijnselen zijn te rekenen d*Avy$ e. zelfmoord. geestesgestoordheid en

andere verschijnselen, die bezi  1-unn-LA worden naar hun ruimtelijke distri-

butie. De belangrijkste processet,h,het.14imtelijke patroon zijn: koncentra-

tie, dekoncentratie, centralisatie, PeT'tfiT(satie
en segregatie.

Ook het begrip
koncentratillcotibentration) heeft in de sociale ekologie

verschillende betekenissen. Het or erscheD#itussen koncentratie en aggregatie

en tussen koncentratie en centrati at|e is,W@uwelijks gemaakt. Koncentratie
verschilt van aggregatie in zoverre. hatde-t*oame in aantal tevens veranderin-
gen in de ruimtelijke geleding vanQB,enh®en teweeg brengt. Koncentratie

kan dan gedefinieerd worden als " s«luel]*
of increasing the difference in

numbers or density of population aliono ·tbe:,subparts of an area"  (63).  Kon-

centratie doet zich bijvoorbeeld
voct'fiddie,i.Ben

bepaald deel van een gebied

dat een gelijke dichtheid heeft als hegeli16iebied. een snellere bevolkings-

groei heeft dan de gemiddelde groei v® heS«f le gebied of wanneer bepaalde

delen die een lagere gemiddelde dic§theid'ihebben dan het gehele gebied,

langzamer groeien dan het gemiddeldelfi*'h« ptale gebied.

Dekoncentratie (deconcentration*, daatentegen (ook weI genoemd dis-

persion) doet zich voor, wanneer bepaalde delen met een geringere dichtheid

dan het gehele gebied, een snellere bewdlking*,oei hebben dan het hele gebied

of wanneer delen met een hogere dich,dei 'd«het gemiddelde van het gebied

langzamer groeien dan het gemiddelde,van hb.g  gebied. De begrippen koncen-

tratie en dekoncentratie worden met.nanhe-*bruikt voor die gebieden, die
door homogeniteit worden gekenmerkt      ·-6'

Centralisatie (centra/ization), in.tegenstelling tot koncentratie, wordt
met name gebruikt voor geihtegreerde &6ied« het impliceert de progressieve

toename van funkties in het dominahtiecentruin van een geihtegreerd gebied.

Het betekent gewoonlijk de groei
va»r6tere·en meer invloedrijke dominan-

tiecentra ten koste van of met ondergeschiktheid van sekundaire centra (64).
I n het algemeen betekent dit begripftevens* toename van gespecialiseerde

eenheden en de daaruit resulterende i eg,jatie in een groter geheel. Het begrip
kan zowel verwijzen naar de toenarne vah vetantwoordelijkheden in handen

van enkele dominante leiders, zonde& dat  er *rake  is van een verandering  in
het ruimtelijk patroon van de populatiie·of  nsfituties, als naar de toename in

aantal van verschillende typen diensi96716nifig in het centrum. Indien een

tegengestelde ontwikkeling zich voordoet, spreekt men van decentralisatie

Wecentralization). 4     ,  5 '..
Segregatie (segregation) impliceeri:h ,tf Fes der koncentratie van be-
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paalde ekologische eenheden in bepa*e.bet*eden. "Segregation  is a sifting,
sorting, or selecting process by whichieopl or institutions are formed into..

contrasting substantive sub-areas......4. ;»r*tion implies a tendency toward
the  exclusion of units   of the segr®otlld %0pe from other sub-areas"  (65).
Segregatie verwijst, evenals koncentratie; voornamelijk naar homogene (in dit
geval gelijke) eenheden. Op dit tersein z#n-gnder andere studies verricht door
Johnson, die de ruimtelijke segregatid ri ing van de negers (66); Jahn. Schmid
en Schrag, die zich

bezighielden rpet h¢t rpeten van de segregatie (67); Firey,
die aandacht schonk aan de ruimtllijkd segregatie van de Italiaanse immigran-
ten in Boston (68); Louis Wirth. die n ass·de ruimtelijke segregatie. geihteres-
seerd was in de sociale segregatie:169)  eij verder Cowgill die een studie ver-
richtte over de residenti6le segFegatie yan niet-blanken in de Amerikaanse
steden (70). Smith toonde  eerlt aant l,  lifferentiaties  aan  in  de  residenti6lesegregatie van de neger-arbeider;Revolkirjg in New Haven (71) en Frazier wees
op segregatie-tendenzen in de nigerwijk Harlem (72).

- -     :i     ,·.2
ad b) VERANDERINGEN  IN DE RELATIES TUSSEN FUNKTIONELE
EENHEDEN IN DE COMMUNITY

1.         t
Dit domein is slechts zeer·summier in de literatuur van de sociale ekolo-

gie uitgewerkt. Begrippen als integratie (integration), differentiatie Wifferen-
tiation) en specialisatie (specializat*nj behoren hiertoe. Deze drie processenworden doorgaans beschouwd  als df delen van het veranderingsproces in funk-
tionele relaties. Naarmate kennis en uitvindingen toenemen, kunnen nieuwe
vormen van funktionele aktiviteiteh verricht worden. Naarmate deze toegeno-men aktiviteiten van elkaar gaan verschillen (differentiatie), hebben de ekolo-
gische eenheden de neiging om zichi op een beperkt gedeelte van deze aktivi-
teiten te specialiseren (specialisatie) en andere taken aan andere eenheden
over te laten. Indien deze differentiatid en specialisatie zich voordoet, wordt
iedere gespecialiseerde eenheid mincier autonoom en wordt steeds meer afhan-
kelijk van de andere delen (integratie): leder gaat met anderen samenwerken
in een soon ekonomische keteo. Df

integratie van de verschillende eenheden
in een funktionele eenheid is een begeleWend verschijnsel van differentiatie en
specialisatie.

ad 3.VERANDERINGEN IN DE iRELATIES TUSSEN GEBIEDEN IN DE
COMMUNITY

Sommige processen in een pebied verwijzen naar veranderingen die niet
betrekking hebben op de grootte of.op de interne struktuur van een gebied,

I. I
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maar op de relatie tussen gebieden. Twee belangrijke processen zijn invasie en

successie.

INVASIE (invasion)

In het ekologische begrip invasie zit opgesloten, dat er een verschil is

tussen binnendringende en gevestigde eenheden in een bepaald gebied. "Inva-

Sion constitutes, from this point of view, a change in the spatial position of

one substantive area so that it encroaches on the spatial position of another"

(73). In de plantenekologie is dit proces veel nauwkeuriger bestudeerd dan in

de sociale ekologie. Toch zijn ook op dit gebied enkele studies bekend. Bessie

A. McCIenahan bestudeerde het invasie-verschijnsel in een negerbuurt in Cin-
cinnati. Op twee verschillende tijdstippen, met een interval van vier jaar,

registreerde zij de woonplaats van de negers en blanken in Cincinnati. Alhoe-

weI het materiaal zich niet voor generalisatie leent, is het toch wei duidelijk,
dat er een uittocht van blanken uit bepaalde gebieden was te bespeuren en een

intocht van negers (74). Brussat bespeurde enkele algemene tendenties bij de

invasie in buurten van stedelijke gebieden (75).

SUCCESSIE (succession)

Het begrip successie is voornamelijk ontleend aan Clements (76). Voor
de biologen betekende successie, dat "within an area, changes in plant for-
mations occur in series and cycles with each stage replacing or succeeding the

other"(77). McKenzie beschouwde successie als een van de belangrijkste eko-

logische processen en definieerde het "as a complete change in use and popu-

lation type between the first and last stages of the occupancy of an area"

(78). Park verbreedde dit koncept en omschreef het als: "any orderly and
irreversible series of events, provided they are to such an extent correlated

with other less obvious and more fundamental social changes that they may
be used as indices of these changes" (79). Hollingshead. die Park's woordge-

bruik volgt, geeft een goed uitgewerkte definitie van successie en somt een

vijftal hoofdtypen op. te weten: kulturele. territoriale. demografische, be-

roeps- en grondgebruikssuccessie (80). Mukerjee houdt een pleidooi voor het
gebruik van het begrip successie en andere ekologische koncepten en onder-

steunt dit pleidooi met illustraties van de Ganges Valley (81). Empifische

studies op het gebied van de successie zijn onder andere van Lind (82),
McKenzie (83), Hayner (84) en Cressey (85). In dit verband vermelden we

ook de naam van Ford, die in een studie over bepaalde buurten van Chicago

aantoonde, dat deze buurten gedurende de jaren heen totaal veranderd waren
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in hun bevolkingssamenstelling. Met deze studie bouwde Ford (86) voort op
de door Cressey in deze buurten reeds eerder gesignaleerde tendenties in de
richting van successie.

ad 4) DE PROCESSEN DIE VERWIJZEN NAAR DE VERANDERINGEN IN
DE POSITIE VAN DE INDIVIDUELE EENHEDEN BINNEN EEN COM-
MUNITY

De tot dusverre besproken processen verwijzen alle naar veranderingen in
de gebieden zelf (groote, interne struktuur, relatie tot andere). Nu zullen we
meer aandacht schenken aan de individuele eenheden uit de gebieden en wei
met name de processen migratie en mobiliteit. De meeste auteurs beschouwen
mobiliteit als een ruimer begrip, dat migratie omvat. Migratie veronderstelt
altijd mobiliteit, maar mobiliteit behoeft geen migratie te zijn. Mobiliteit
verwijst zowel naar ruimtelijke als niet-ruimtelijke veranderingen in de positie
van de eenheden.

MIGRATIE (migration)

Migratie impliceert de aktuele en permanente verandering van woon-
plaats. Er zijn verschillende vormen van migratie. zoals binnenstedelijke migra-
tie, binnenlandse migratie, buitenlandse migratie etc.. Naast de permanente
migratie kent men ook seizoensmigratie. Andere migratie-typen zijn de bewe-
gingen van hobo's, zigeuners en dergelijke. Ook op het gebied van de migratie
en de mobiliteit zijn vele studies verricht. De meeste geschriften op dit terrein
nemen de vorm aan van beschrijvingen of analyses van konkrete bevolkingsbe-wegingen of hun gevolgen voor de persoon en zijn aanpassing. Weinig studies
zijn expliciet verricht over de relatie van de migratie en de mobiliteit tot de
ekologische theorie. Boeken en artikelen van Ferenczi (87), Heape (88), Taft
(89). Thompson (90), Wilcox (91), Hauser en Duncan (92) kunnen worden
beschouwd als algemene teksten over de bevolkingsbewegingen.

MOBILITEIT (mob#ity)

Mobiliteit is ruimer dan migratie en verwijst ook naar niet-ruimtelijke
aspekten. In dit verband maakt Quinn een onderscheid tussen sociale en eko-
logische mobiliteit, een verschil dat parallel loopt met de in Nederland fre-
kwent gehanteerde begrippen vertikale en horizontale mobiliteit. De begrip-
pen migratie en mobiliteit zou men kunnen beschouwen als variaties op het
invasieproces, met die notitie, dat men bij invasie meer let op de veranderin-
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gen in de natuurlijke gebieden van de community en bij migratie en mobiliteit
meer direkt denkt aan het individuele menselijke gedrag.

Na deze globale uiteenzetting over de klassieke sociale ekologie en de

bespreking der belangrijkste struktuur- en proces-begrippen uit het referentie-

kader der klassieke sociale ekologie, zullen we in de volgende paragrafen

wijzen op de kritiek die in de loop der jaren is geleverd op het referentiekader

der klassieke sociale ekologie en verder een korte opsomming geven van de
pogingen die zijn ondernomen om tot een meer koherente leer te komen.

5. DE NEO-ORTHODOXE BENADERING

In  de  loop der jaren  is er  heel wat kritiek uitgeoefend  op de sociale

ekologie. Deze kritiek had zowel betrekking op het referentiekader der sociale

ekologie, als op de methoden en technieken van onderzoek. Gedurende de

jaren 1930-1940, verscheen er bijvoorbeeld kritiek van de kant van W. Wallace

Weaver, die de validiteit van het koncept natuurlijk gebied in twijfel trok (93).
Verder oefende Floyd House kritiek uit op het referentiekader der sociale

ekologie  (94). In diezelfde periode verschijnen ook kritieken op de methoden

en technieken der sociale ekologie. In dit verband is bijvoorbeeld melding te

maken van kommentaren van de kant van verschillende auteurs in enkele

artikelen van de readers: The fields and methods of sociology (95) en Trends

in American sociology (96). Een indringende samenvattende kritiek verscheen
in  1938 van de hand van Milla Aissa Alihan in haar geschrift: Social ecology. a
critical analysis (97). Haar kritiek richt zich op fundamentele aspekten van de
sociaal,ekologische leer, zoals het onderscheid tussen community en society.
de biologische analogie in het sociaal-ekologisch denken, de geringe eenduidig-
heid in het gebruik van fundamentele begrippen uit het referentiekader der
sociale ekologie, de sterke nadruk welke in de sociale ekologie op processen
wordt gelegd etc..

De kritiek die men op Alihan k3n uitoefenen is, dat zij een louter nega-

tieve visie geeft over de sociale ekologie en voornamelijk volstaat met het

aanstippen van negatieve punten, zonder ook maar op de een of andere wijze
de richting aan te geven waarin de moeilijkheden en ambivalente punten uit
de sociale ekologie tot een oplossing kunnen worden gebracht.

Naast de kritiek die in de jaren dertig kwam van Floyd House, Weaver en

Alihan, verschenen ook in de veertiger jaren kommentaren, die gericht waren

op negatieve elementen uit de klassieke sociale ekologie. Zo kwam in 1940
kritiek van Gettys die de klassieke ekologie van een soort biologisch deter-
minisme beschuldigde (98). Verder toonde Hatt in 1946 aan, dat het koncept
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natuurlijk gebied nauwelijks van toepassing was in de stad Seattle, welke hij
bestudeerde. Hatt merkt in dit verband op, dat het gebruik van het begrip
natuurlijk gebied beter gedefinieerd kan worden vanuit kriteria, die men in
een bepaald onderzoeksprojekt aanlegt, dan vanuit de veronderstelling van het
feitelijk bestaan van natuurlijke gebieden in de community (99). Hollingsheadwees met name op de diskrepantie tussen de ekologische theorie en het ekolo-
gisch onderzoek en verder beklemtoonde hij, dat de mens gezien moet worden
als een sociaal wezen, omringd door kulturele faktoren die steeds op hem
inwerken, waardoor het onmogelijk is om het sub-sociale aspekt van de sa-
menleving volledig te isoleren (100).

Zo verkeerde men dan rond 1950 in een situatie, waarin een tweetal
dccennia lang felle kritiek was geleverd op de klassieke sociale ekologie. Ech-
ter, ondanks alle kritiek van de jaren dertig en veertig, bleef de sociale ekolo-
gie bestaan. Tot heden ten dage toe wordt op dit terrein nog steeds veel
onderzoek verricht en zijn vele neerslagen daarvan in de sociologische tijd-schriften in de Verenigde Staten terug te vinden.

In deze kontekst is het van belang, dat direkt na de tweede wereldoorlog
een aantal auteurs hebben gepoogd om de sociale ekologie opnieuw in het
spoor te brengen door het samenstellen van een min of meer integrale publika-
tie over de sociale ekologie, waarbij wordt getracht de negatieve elementen
der klassieke sociale ekologie te ontlopen en perspektieven te bieden voor een
meer koherente uitbouw van de sociale ekologie. De theoretische gezichtspun-
ten van de sociale ekologie worden in deze geschriften enigszins gewijzigd. Zo
wordt bijvoorbeeld de community niet meer als vdledig geisoleerd beschouwd
van de society, maar is de aandacht net gericht op de wijze waarop de commu-
nity van invloed is op de society en vice versa. De nadruk, die de sociaal-
ekologen echter op dan van beide aspekten van de samenleving leggen, doethen uiteenvallen in een tweetal groepen auteurs, waarvan we de benaderings-
wijze van de groep die sterker de nadruk legt op de community len het meest
in overeenstemming is met de klassieke sociale ekologie) de neo-orthodoxe
benadering zullen noemen, en de andere benaderingswijze die sterker de na-
druk legt op de invloed van de sociale en kulturele faktoren op de community
de sociaal-kulturele.

Twee belangrijke vertegenwoordigers van de neo-orthodoxe benaderingzijn Quinn (101) en Hawley (102). Noch Quinn, noch Hawley beschouwen
motivaties en attitudes als het belangrijkste interesse-gebieO van de sociale
ekologie. Toch bestrijden zij beiden de klassieke stelling van een volledigescheiding tussen het biotische en kulturele aspekt der samenleving. Tot deze
neo-orthodoxen behoren verder nog auteurs zoals O.D. Duncan en B. Duncan,
die ender andere aantoonden hoe de ekologische benaderingswijze als een
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belangrijk hulpmiddel gehanteerd kan worden in de studie van de s ciale
stratifikatie (103). Verder behoort tot deze groep Frazier, die een uitvoerige

studie over de negerwijk Harlem maakte en aantoonde dat deze subcommu-

nity een soortgelijke ekologische struktuur vertoonde als de community
(104). Ook tot deze groep zijn te rekenen mensen zoals McCannell, Van
Arsdol (105) en Foley (106).

Onder de neo-orthodoxe benadering is een belangwekkende studie van
Hawley te rangschikken, die werd gepubliceerd in 1950 en die zonder over-

drijving kan worden beschouwd als 66n van de meest prominente werkstukken

uit de sociale ekologie. In dit boekwerk getiteld Human ecology. a theory of

community structure (107), tracht Hawley een koherente theorie te ontwik-

kelen  over de sociale ekologie. Zelf beschouwt Hawley dit boek als een stel
hypotheses, als een vertrekpunt voor het onderzoek en als een begin tot de
ontwikkeling van de theorie. Hawley verdeelt zijn boek Human ecology in 4
delen, te weten
-  een deel gewijd aan de relatie van de algemene ekologie tot de sociale

ekologie, waarin hij de relatie tussen de planten- en dierenekologie en de

sociale ekologie benadrukt, alsmede de plaats van de sociale ekologie in het
geheel van de sociale wetenschappen;
een deel gewijd aan de human aggregate. waarin hij een beschouwing geeft
over enkele essenti*le begrippen van de sociale ekologie, zoals populatie,
habitat en populatiebalans;
een deel over de ekologische organisatie, waarin hij een uiteenzetting geeft
van de struktuur van de relaties binnen de community en een verhandeling
over het ruimtelijk en tijdsaspekt van de ekologische organisatie;
en tenslotte een deel gewijd aan de dynamiek en verandering van de com-
munity, waarin hij de nadruk legt op processen, zoals mobiliteit en expan-
sie.

We zullen het door Hawley ontwikkelde referentiekader, dat tevens zijn
diensten kan bewijzen als een paradigma voor de community-aspekten van de
samenleving, nader analyseren. Hawley's betoog verloopt als volgt. In de alge-
mene ekologie wordt het aanpassingsproces van alle organismen aan de omge-
ving bestudeerd en de ekologie tracht van deze processen een gedetailleerde
analyse te geven. Hawley stelt dat de sociale ekologie het theoretisch kader 0
voor de sociaal-morfologische verschijnselen: "a study of the morphology of
collective life in both its static and dynamic aspects" (108). Alhoewel de
ekologie door de biologie is ontwikkeld, aldus Hawley, bevat ze essenti8le

gezichtspunten voor de geografie en de sociale wetenschappen. Een van de
centrale stellingen van de ekologie is. dat de organismen niet in diskrete
eenheden leven, maar kollektief op de een of andere wijze in unions zijn
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geor aniseerd. De aanpassing wordt aldus bereikt door de hulp van andere
organ,smen, de aanpassing aan de anorganische natuur veronderstelt derhalve
aanpassing aan de organische natuur. Er is met andere woorden sprake van een
kollektieve aanpassing. Nu is de sociale ekologie gericht op de kollektieve
aanpassing bil de mensen, met andere woorden de studie van de vorm en de
ontwikkeling van de menselijke samenleving. Deze kollektieve aanpassing van
een populatie aan haar omgeving resulteert in een human aggregate. Dit
human aggregate ;s aldus samengesteld uit een populatie en haar habitat.

In dit verband introduceert Hawley de begrippen natuurlijk gebied en
kultureel gebied. Natuurlijk gebied is een bepaalde fysisch-geografische een-
heid, terwijl het kultureel gebied verwijst naar een gebied met een min of
meer homogene kultuur. Daar er tussen beide geen deterministische relatie
bestaat, moet het natuurlijk gebied worden gezien als een kader van possibili-
teiten (VidN de la Blache) voor het kultureel gebied. De onderlinge aanpassing
tussen populatie en habitat resulteert in een bevolkingsbalans. Om nu de
aanpassing van de populatie aan de habitat te garanderen is de populatie op
een bepaalde wijze georganiseerd. Een meer gebruikelijke term voor deze
ekologische organisatie, is de term community. Volgens Hawley duidt com-
munity op de struktuur van de relaties, waardoor een populatie in haar dage-
lijkse behoeften voorziet. Nu valt deze community-struktuur op te delen in
een tweetal fundamentele relaties: namelijk symbiotische relaties, dat wil zeg-
gen relaties voortvloeiend uit de afhankelijkheid van ongelijke eenheden en
kommensalistische relaties, dat wil zeggen relaties op basis van samenwerking
van gelijke eenheden in de community. De community is derhalve een sym-
biotisch-kommensalistisch fenomeen.

Vanuit deze te onderscheiden soorten relaties komen twee verschillende
groepsvormen te voorschijn, namelijk de zogenaamde corporate group gp
basis van symbiotische relaties en de categoric group op basis van kommensa-
listische relaties. Het proces dat ten grondslag ligt aan deze relaties en groe-
peringen is de kompetitie. Als corporate groups noemt Hawley: a) familial
corporate    unit,    b)  territorial     corporate     unit     en     c)   associational   corporate
unit.

De community  is nu een territoria/ corporate unit, die zowel uit symbio-
tische als uit kommensalistische relaties is samengesteld. Alle corporate units
in de community oefenen een zekere graad van invloed of kontrole uit. De
invloed die een eenheid kan uitoefenen, hengt af van de mate waarin ze
andere eenheden reguleert en zo spreken we van subordinant en dominant.

Communities kunnen geklassificeerd worden als onafhankelijk of afhan-
kelijk in overeenstemming met de mate van autarkie. Zo voorziet de onafhan-
kelijke community in hoge mate zichzelf, ze is geisoleerd en heeft een beperk-
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te populatie en bezit een eenvoudige technologie. Ze bevat zowel weinig

korporatieve als kategorische groepen. De afhankelijke community is ingebed

. in een netwerk van interkommunale ruilrelaties, heeft een grote populatie en

bestaat daar waar de technologie ver ontwikkeld is. Haar organisatie bevat een

groot aantal diverse korporatieve en kategorische groepen.
Nu kunnen we de ekologische organisatie naar een tweetal aspekten

onderscheiden, te weten het ruimtelijk en het tijdsaspekt. Het ruimtelijke

patroon van de community, aldus Hawley, gelijkt op een wiel, of liever een
serie wielen. Steden, dorpen, etc. ziin centra (as) met vervoerswegen (spaken)

naar de periferie (velg). De interesse van de sociale ekologie is in belangriike

mate gericht op de distributie van de maatschappelijke funkries in de geogra-

fische ruimte. De faktoren welke deze distributie bepalen zijn:
1) de onderlinge afhankelijkheid tussen de mensen;

2)  de afhankelijkheid van aktiviteiten en funkties in verschillende gebieden en

3) de ruimtefriktie (friction ofspace).
De eerste twee faktoren helpen mee tot de ontwikkeling van het ruimtelijk

patroon, terwijl de derde de grootte en de specifieke vorm bepaalt. De ruimte-

friktie is uit te drukken in een tijds- en kostenschema. Men kan stellen. aldus

Hawley, dat het territoriaal patroon van kollektief leven voor een groot deel

het resultaat is van de ruimtefriktie, zoals deze tot uitdrukking komt in de
tijd-kostenafstand.

Het belangrijkste punt in het ruimtelijke patroon van de community \s
het centrum. Echter de community omvat als een organisatie van onderling

afhankelijke eenheden een veel groter gebied dan het centrum. De grenzen van
deze gebieden zijn niet exact vast te stellen. maar Hawley geeft de richting aan

in welke deze moeten worden gezocht.
Hij onderscheidt:
1)   primary   communal   area.   dat w\\ zeguen een gebied waarin de mensen

dagelijks betrokken zijn op het centrum;
21 secundary communal area, dat wil zeggen een gebied waarin de mensen

wekeliiks betrokken zijn op het centrum; en
3) tertiary communal area. dat w\\ zeggen een gebied waarin de mensen voor

gespecialiseerde diensten naar het centrum trekken.
De community omvat nu het gebied van de primary communa/ area. De

community is verder in te delen in een koncentrische zonering (Burgess),

bestaande uit zakencentrum, overgangszone, arbeiderswoningen, middle-class

woningen, zone van forensen (commuting). Nu zit er in deze konceptie, aldus

Hawley, een zekere eenzijdigheid, daar namelijk de moderne communities niet

meer  een  monocentered  pattern,  maar  een  multicentered  spatial  pattern  heb-
ben, welke in de dagelijkse spreektaal wordt aangeduid met de term metropo-
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litan community. Het centrum neeft de funktie van dominantie en de woon-
gebieden zijn slaapsteden, aldus Hawley.

Naast het ruimtelijke aspekt is het tijdsaspekt te onderscheiden. Het feitdat we bij de bespreking van het ruimtelijke patroon de tijd-kostenvariabele
gebruikten, impliceert al dat er een nauwe relatie tussen het ruimtelijk en
tijdsaspekt bestaat. Hawley onderscheidt een drietal vormen waarin het tijds.
aspekt in de community naar voren komt, namelijk:
1) ritme, zijnde een geregelde terugkeer van bepaalde aktiviteiten;
2) tempo. duidend op de snelheid van terugkeer en
31 timing. verwijzend naar de tendentie tot onderlinge aanpassing van ver.

schillende ritmes.
Behalve de interne struktuur van de community beschouwd naar haarorganisatie, tijds- en ruimtepatroon, kunnen we de verandering en ontwikke-ling van de community "an sich" beschouwen.

Hawley noemt als zodanig:
11  expansie, als een vergroting van de community;
21  konversie, als een vervanging van de community en
31  kontraktie. als een inperking van de community.
Het mechanisme van de verandering is de mobiliteit. Hawley bestudeert alleen
de expansie. zijnde het proces van spreiding en verbreiding van organisaties,waarin centripetale en centrifugale bewegingen te ontdekken zijn. Dit proces
wordt versneld door de als katalysators fungerende kommunikatie- en trans-
portsystemen. Parallel met deze expansieprocessen verloopt het proces vanredistributie van funkties en van depopulatie (denk bijvoorbeeld aan industrie,nieuwe woonwijken).

Deze publikatie van Hawley. oorspronkelijk bedoeld als een gezamenlij-ke publikatie met R.D. McKenzie. toont duidelijk de invloed die R.D.
McKenzie op Hawley's denken heeft uitgeoefend. Hawley is met name geihte-resseerd in de struktuur van de community en heeft op deze wijze een ver-
breding in de kennis van de struktuur van de community tot stand gebracht.
De klassieke sociale ekologie besteedde voornamelijk aandacht aan de ekolo-
gische processen met een geringere aandacht voor de ekologische struktuur.
Zo kan Hawley's werk als een boeiende aanvulling op de klassieke sociale
ekologie worden beschouwd.

Kritiek op Hawley richt zich, zoals uit het bovenstaande reeds valt af te
leiden, dan ook voornamelijk op de geringe aandacht welke hij besteedt aan
de ekologische processen. Zo wordt bijvoorbeeld van het proces invasie slechts
terloops melding gemaakt; komt het begrip centralisatie slechts twee maal in
de tekst voor en komt het begrip decentralisatie zelfs in het geheel niet in de
index voor.
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Verder ligt Hawley's betekenis op het terrein van de verbreding van het

begrippenapparaat van de sociale ekologie. In overeenstemming met het bo-
venstaande hebben deze begrippen voornamelijk betrekking op de struktuur
van de community. Een en ander betekent, dat de sociale ekologie door

Hawley's geschrift een waardevolle verdieping, verbreding en zuivering in het

begrippenkader heeft verkregen en dat Hawley aldus een stimulerende invloed

op de uitbouw van de sociale ekologie heeft uitgeoefend.
Jammer is echter, dat Hawley de metho(len en technieken der sociale

ekologie niet expliciet aan de orde stelt en slechts sporadisch melding maakt

van de in de talrijke sociaal-ekologische studies gehanteerde methoden en
technieken. In een recensie van Hawley's geschrift in de American Journal of

Sociology stelt Erle F. Young, dat Hawley beslist te weinig aandacht besteed

heeft aan de methoden en bovendien afziet van het vermelden van onder-

zoeksresultaten van mensen zoals Shaw, Schmid, Mowrer, Eubank, Dunham,

Trasher, Zorbaugh en Zipf.
Opvallend is in dit verband, dat in een studie van een andere auteur die

heeft getracht om de sociale ekologie opnieuw vorm te geven, net wei veel

aandacht wordt besteed aan de processen in de community; bovendien de
methoden en technieken uitvoeriger aan de orde worden gesteld en daarnaast

een ruime plaats wordt toegekend aan de vele onderzoeksresultaten uit de
sociale ekologie. Deze auteur, James A. Quinn, publiceerde in hetzelfde jaar
als Hawley. in dezelfde stad onder dezelfde titel een studie, die als belangrijke

aanvulling op Hawley's studie kan worden beschouwd (109). Quinn's verdien-

sten liggen met name in de zuivering die hij wenst aan te brengen in de
ekologische proces-begrippen. de klassifikatie van ekologische proces-begrip-

pen, de eigen wijze van benaderen van de sociale ekologie en de inventarisatie

van methoden en technieken uit de sociale ekologie (110).

Naast deze studies die trachten te komen tot een uitbouw van de klas-
sieke sociale ekologie, door de negatieve aspekten van de klassieke sociale

ekologie te vermijden en zodoende zowel in het begrippenapparaat, de metho-

den en technieken. als de toepassingen van de sociale ekologie meer helder-

heid te brengen, zijn er na de tweede wereldoarlog meerdere pogingen gedaan

om aanvullingen en verbeteringen op de sociale ekologie aan te brengen. Dit
voert ons tot de sociaal-kulturele ekologie. De sociaal-kulturele ekologen

wijzen op de faktor kultuur als het belangrijkste koncept voor de verklaring in
de sociale ekologie. Een van de leidende figuren in deze richting is Walter

Firey (111), waarover hierna meer. Verder is in dit verband melding te maken

van Jonassen, die de bevolkingsbewegingen van de Noorse kolonie in New

York naging en meende dat de verklaring voor dit verschijnsel gezocht moest

worden in de Noorse rum/ values (112), alsmede van Myers, die een studie
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maakte van de verhuizingen van de Italianen in New Haven en stelde dat deze
bewegingen niet begrepen konden worden zonder iets te weten over de inte-
gratie van de Italianen in de samenleving van New Haven (113).

6. DE SOCIAAL-KULTURELE BENADERING

Een van de klassieke sociale ekologie afwijkende benadering is ingezetdoor Walter Firey in een studie over het grondgebruik in Boston (114). Firey
lanceert zijn benadering als een kulturele ekologie. Van deze studie kan het
volgende worden gezegd (115). Firey analyseerde een aantal buurten  in  het
centrum van Boston en ging na in hoeverre de grond steeds volgens de meest
ekonomische beginselen werd gebruikt. Hij konstateerde dat er ook andere
beginselen aan het grondgebruik ten grondslag lagen, welke waren terug te
voeren tot grootheden zoals symbolische verbondenheid met de grond of het
toekennen van bepaalde waarden aan de grond. De onderzoeksresultaten
toonden volgens Firey aan. dat in de klassieke visies (Burgess. Hoyt) de kultu-
rele komponent met betrekking tot het grondgebruik over het hoofd was
gezien. Firey pleit voor de gedachte, dat de community wordt gezien als een
uitgekristalliseerde vorm van het waardensysteem van een samenleving en dat
dit waardensysteem in sterke mate de aard van het grondgebruik bepaalt. De
allokatie van de grond wordt ingegeven door de verschillende doeleinden van
de community, gedragen door de maintenance of identity van de community.
In deze allokatie van de grond is er altijd sprake van een proportionalizationof ends. gebaseerd op het feit dat een community altijd meerdere doeleinden
heeft. Het is derhalve noodzakelijk dat een zekere balance of sacrifices in de
community ontstaat.

Als nu een bepaalde community wordt beschouwd in het licht van de
verschillende doeleinden van de community, dan kan er, aldus Firey, een
hypothetisch punt worden gepostuleerd, waarop de hoeveelheid en de aard
van het gebruik van de grond voor een speciaal doel of funktie, in evenwicht is
met de behoeften aan ruimte voor de andere doeleinden van de community.Op dit punt is namelijk de totale deprivatie van het geheel van doeleinden van
de community minimaal. Uiteindelijk moeten alle doeleinden gerealiseerd
worden, maar geen enkel doel kan tot een onbeperkte graad worden verwe-
zenlijkt, zonder dat andere doeleinden daardoor in het gedrang komen. Dit
punt op het deprivation continuum van een bepaald doel, waarop de depri-
vatie van de andere doeleinden minimaal is, noemt Firey punt x. Per definitie
betekent dit, dat iedere afwijking van punt x vergezeld wordt van een toene-
mende deprivatie van het systeem als geheel (community). Deze relatie kan in
de volgende figuur tot uiting worden gebracht:
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D

 F            dX

Abstrakte definiKring van de proportiona/ity.

In deze figuur wijst "d" op de deprivatie van een specifiek doel en "D"
op de deprivatie van alle overige doeleinden. Op punt x langs het d-continuOm
wordt de totale funktionering van de community optimaal gediend. Een afwij-
king van punt x betekent een toename van de deprivatie. Symbolisch wordt
dit in de volgende formule tot uitdrukking gebracht:

D =k(d-x)2m + F

k en m zijn konstanten.

In de visie van Firey wordt de community beschouwd als een entiteit sui
generis, samengesteld uit een aantal ruimtelijk te vertalen doeleinden, die voor
de identiteit van de community op de een of andere wijze van belang zijn.
Men kan bij dcze visie van Firey opmerken. dat de wijze waarop volgens deze
theorie de allokatie van ruimte in de communities plaatsheeft, een zeker
konservatisme in zich bergt, daar voor een radikale ombuiging van de commu-

nity weinig plaats is in deze leer. Neem bijvoorbeeld de situatie waarbij een
bepaalde stad of streek bewust haar identiteit wil veranderen door bijvoor-
beeld een sterke accentuering van de rekreatieve funktie, dan impliceert dit,
wil ze deze nieuwe identiteit bereiken, een sterke deprivatie van andere doel-
einden, tengevolge van het zware accent op het ene doel (in dit geval de
rekreatie). Veel ruimte voor het streven naar een nieuwe identiteit is er voor
de community in het kader van deze theorie niet. Firey beschouwt deze
theorie der proportionalisatie als een mogelijke weg naar systematisering van
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het gebied der sociale ekologie. In tegenstelling, aldus Firey, tot de determi-
nistische schema's van Burgess, Hoyt, McKenzie. Park, Weber en anderen
maakt deze theorie van de kulturele komponent haar point d'appui (116).

I n  het kort gezegd, betekent een en ander, dat de klassieke sociale ekolo-
gie en de neo-orthodoxe sociale ekologie te weinig aandacht hebben besteed
aan de sociaal-kulturele variabelen (met name sentimenten en doeleinden)
voor de verklaring van de interne struktuur van de community. Firey's kritiek
op de klassieken is lichtelijk overtrokken, daar vele auteurs waaronder Park,
Hawley en Quinn weI gewezen hebben op het belang van dit soort variabelen.
Ondanks deze enigszins misplaatste kritiek heeft Firey's studie nog eens dui-delijk aangetoond, hoe beide aspekten van de menselijke samenleving, te we-
ten community en society onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en het een
niet volledig verklaard kan worden zonder kennis van het andere.
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HOOFDSTUK 4. METHODEN EN TECHNIEKEN DER SOCIALE EKOLO-
GIE

1. INLEIDING

Nu we de referentiekaders der klassieke, neo-orthodoxe en sociaal-kul-
turele ekologie hebben besproken, zullen we in dit hoofdstuk de aandacht
vragen voor de methoden en technieken der sociale ekologie. Er is alle aanlei-
ding om dit in een apart hoofdstuk te doen. daar de door de sociale ekologie
ontwikkelde methoden en technieken van vergaande betekenis zijn geweest
voor het empirisch onderzoek in de sociologie. Met name heeft de sociale
ekologie in belangrijke mate bijgedragen tot de zo bij uitstek empirische tradi-
tie van de sociologie-beoefening in de Verenigde Staten gedurende de jaren
tussen de beide wereldoorlogen. Deze onderzoekingen hadden betrekking op
zeer konkrete en destijds aktuele vraagstukken. zoals de migrantenstromen, de

urbanisatie, de ghettovorming, de etnische en raciale konflikten, patholo-
gische verschijnselen, zoals drankmisbruik, armoede en delinkwentie.

Van vele in de huidige sociologie gangbare methoden en technieken
verschillen die uit de sociale ekologie veelal gedeeltelijk, soms ook totaal. " In
social research each method shares certain of its procedures with other me-
thods, but each contributes a distinctive approach to the study of human
society. The most distinctive characteristic of the ecological approach is its
emphasis on the spatial or distributive relationships of human beings and
social forms and the principles and factors that determine these relationships"
(1).

In dit hoofdstuk zullen we enkele aspekten der methoden en technieken
van de sociale ekologie die min of meer verschillen van die van het gangbare
sociologisch onderzoek aan de orde stellen. Bij de selektie van de themata
zullen we ons beperken tot de meest markante aspekten van het sociaal-ekolo-
gisch onderzoek. We vermelden hier tevens bij, dat het beeld van sociologen
over de sociale ekologie voornamelijk berust op deze markante methodische
aspekten, zoals het gebruik van indices, kartogrammen etc..

Bij de volgende behandeling zullen we slechts bij enkele thema's ingaan
op de technische aspekten. In grote lijnen gezien, zal dit hoofdstuk niet
specifiek gericht zijn op de technische handleiding voor of vaardigheden bij de
toepassing van de sociaal-ekologische methoden en technieken. Wat dit betreft
kan men het best terecht bij enkele bestaande publikaties, zoals de studies van
Gibbs (2). Schmid (3), Burgess, Bogue, Chapin (4) en Isard (5).

We zullen in het kort een opsomming geven van het programma, dat we
in dit hoofdstuk voor ogen hebben. We beginnen met een nadere typering van
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het onderzoek in de sociale ekologie (paragraaf 2), waarna we zullen verwijzen
naar het basismateriaal dat veelvuldig in het sociaal.ekologisch onderzoek
wordt gebruikt (paragraaf 3). Vervolgens besteden we enige aandacht aan de
in de sociale ekologie gehanteerde waarnemingstechnieken (paragraaf 4), als-
mede aan de eenheden van analyse (paragraaf 5). Verder zullen we een kort
overzicht geven van de technieken ter verwerking van de onderzoeksgegevens
(paragraaf 6) en de presentatietechnieken van de onderzoeksresultaten (para-
graaf 7). Daarna zullen we een samenvatting geven van de belangrijkste begin-
selen van een min of meer autonome onderzoeksmethode uit de sociale ekolo-
gie, de zogenaamde social area analysis (paragraaf 8). Tenslotte zullen we
enkele aspekten uit het sociaal-ekologisch onderzoek benadrukken, die ons
van belang lijken voor het sociologisch onderzoek in zijn algemeenheid (para-
graaf 9).

2. TYPERING VAN HET ONDERZOEK IN DE SOCIALE EKOLOGIE

Indien men poogt om het sociaal-ekologisch onderzoek te rubriceren in
algemene klassen van onderzoekingen, dan komt men tot de bevinding dat er
in de sociologie geen uniform geaccepteerd klassifikatieschema is. Dit neemt
niet weg, dat er vele pogingen zijn gedaan om de verschillende typen onder-
zoek te rangschikken en om de kenmerken van de onderzoekingen nader te
omschrijven. Een van de meest bekende klassifikaties is het schema, dat door
Hyman (6) ontwikkeld is. Verder zijn er hier te lande zeer achtenswaardige
pogingen van Vercruysse (7) en Gadourek (8). Alhoewel deze auteurs tot
deels verschillende schema's geraken, is er een grote overeenkomst te bespeu-
ren in de gedachte, die zij aan hun schema ten grondslag leggen. Enigszins
simplificerend kan men stellen, dat alle drie de auteurs een indeling maken
waarbij zij vertrekken van het meer beschrijvende type van onderzoek naar
het meer verklarende type. Met name de typologieon van Hyman en Ver-
cruysse vertonen grote overeenkomsten. Hyman onderscheidt het exploreren-
de. beschrijvende en verklarende type van onderzoek. Het verklarend type van
onderzoek kent wei een aantal sub-typen, waarvan hij noemt de theoretical or
experimental surveys, de evaluative or programmatic surveys en de diagnostic
surveys. Methodologisch zijn er tussen deze sub-typen evenwel geen essentiale
verschillen.

Vercruysse komt tot een soortgelijk schema als Hyman en onderscheidt
een viertal typen van onderzoek, die van elkaar verschillen in de noodzaak van
begrippendefiniaring, representativiteit van de onderzoekseenheid, precisie
van klassifikaties etc.. Het explorerend onderzoek is in eerste instantie gericht
op de verkenning van een bepaald objekt van studie, een eerste konfrontatie
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met een tot dan toe vrij onbekend studieterrein. Meestal spruit de behoefte

aan onderzoek voort uit een vluchtige indruk omtrent het bestaan van een

bepaalde samenhang in de sociale realiteit. Het is van minder belang of de
bestudeerde gegevens willekeurig geselekteerd zijn en representativiteit bezit-

ten voor een of andere kollektiviteit. Hoofdzaak is, door het verbreden van de

empirische basis aan veronderstellingen omtrent samenhang. zoveel stelligheid

en precisie te verschaffen, dat er een uitgangspunt voor meer toegespitst on-

derzoek ontstaat. Dit kan eventueel zelfs geschieden door de nauwkeurige

studie  van 66n geval: een case-study.   I n zijn meest simpele vorm wijkt het
beschrijvend onderzoek maar weinig af van het explorerend onderzoek. Be-

schrijvend onderzoek kan een duidelijk explorerend karakter dragen. Het be-

schrijvend onderzoek  gaat zich echter  van het explorerend onderzoek onder-

scheiden door de duidelijke kriteria die het aanlegt bij het opstellen van
klassifikaties ter beschrijving van een stuk realiteit (9). Het verklarend onder-

zoek is gericht op het achterhalen van een verklaring voor een bepaald ver-

schijnsel, dat wil zeggen er wordt gezocht naar (een) bepaalde relatie(s) tussen

onafhankelijke en afhankelijke variabele(n). De werkwijze hierbij is doorgaans

de vergelijking, hetgeen niet noodzakelijkerwiis vraagt naar representativiteit
of het gebruik van gesloten klassifikaties (10). Het toetsend onderzoek ver-

wijst naar het experiment in het sociologisch onderzoek. Langs de weg van het

experiment is het mogelijk het bewijs te leveren, dat een bepaalde faktor de
"oorzaak" is van een bepaald verschijnsel. door deze faktor teweeg te brengen

(toets op de aanwezigheid van opeenvolging) in een situatie, waarin andere

faktoren, die eveneens oorzaak zouden kunnen zijn, konstant worden gehou-

den (in dit geval gekontroleerd worden). Een en ander roept voor detoepas-

sing in de sociologie vele moeilijkheden op. zoals de selektie van groepen, het
konstant houden van faktoren en de invoering van de testfaktor.

Alhoewel het met behulp van bovengenoemde schema's van Hyman en

Vercruysse niet altijd mogelijk is om de konkrete onderzoekingen in 66n van
de typen te plaatsen. kan men met behulp van deze klassifikaties wei een

nadere typering geven van de algemene verschillen tussen de onderzoekingen.

Beschouwen wij in grote lijnen het sociaal-ekologisch onderzoek in het pers-

pektief van de bovenstaande typologie6n van Hyman en Vercruysse, dan kun-

nen we stellen dat dit soort onderzoek het best als beschrijvend onderzoek

getypeerd kan worden. (Ondanks het bezwaar van etikettering en los van
bepaalde uitzonderingen. is er voldoende evidentie om tot deze uitspraak te

komen). Immers, de sociale ekologie is via haar onderzoekingen gericht op de

beschrijving van een community (in dit geval stad, dorp, regio, etc.), onderde-

len van een community (in dit geval natuurlijk gebied, zone, etc.) of processen

in de community (in dit geval segregatie. koncentratie. invasie. etc.).
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Wanneer wij nu een uitvoerige opsomming van de onderzoekingen met
een voornamelijk beschrijvend karakter zouden geven, lopen we het risiko in
herhaling te vervallen met de literatuur, die wij naar voren brachten bij de
bespreking van het begrippenkader der sociale ekologie. Toch zouden we
enkele onderzoekingen. bij wijze van illustratie hier willen vermelden. We
denken dan bijvoorbeeld aan Frazier's studie over de negerwijk Harlem, waar-
in hij beschrijft hoe gedurende een bepaalde tijdsperiode de woonplaats van
negers is veranderd en welk patroon deze lokatie aanneemt ( 11). Hawley
beschrijft de bevolkingsbewegingen in de Verenigde Staten, de spreiding van
de bevolking over verschillende staten en de dekoncentratie die zich hierbijvoltrekt (12). Schmid geeft een beschrijving van de buurten waar misdaad
frekwent voorkomt (13). terwijl McKenzie een uitvoerige beschrijving geeft
van de buurt als sociaal-ekologisch verschijnsel (14). Tenslotte vermelden we
nog de studie van Bogue over de struktuur van de metropool en met name de
dominantie- en subordinatie-relaties, die hierin te bespeuren zijn (15).

De beschrijving in het sociaal-ekologisch onderzoek heeft plaats hetzij in
kwalitatieve, hetzij in kwantitatieve termen. Veelal is echter ook een kombi-
natie van beide te vinden.

a) Bij de kwalitatieve beschrijving wordt veelvuldig gebruik gemaakt van
de case-study- en community-study- methode. Onder de case-study-methodemoet men hier verstaan de beschrijving van 66n of enkele gevallen. waarbij
deze gevallen in de sociale ekologie hetzij betrekking hebben op bepaaldegebieden, hetzij op een bepaalde thematiek (misdaad, landloperij, geestesge-
stoordheid en dergelijke). De eerste toepassingen van de case-study-methode
in de sociale wetenschappen waren de beschrijvingen over volkeren en naties,later gevolgd door gedetailleerde studies over kleine groepen, gebeurtenissen
en individuen (16). Het wordt algemeen aangenomen, dat Le Play de eerste
was die systematisch gebruik maakte van deze methode bij zijn studies over
het gezinsbudget. Thomas zorgde voor een grote bekendheid van deze metho-
de via de publikatie van zijn studie (samen met Znaniecki) over de Poolse boer
in Europa en de Verenigde Staten. Thomas toonde tevens in deze studie aan.
hoe groot de betekenis kan zijn van bronnen, zoals biografiean. persoonlijke
geschriften, brieven, dagboeken en agenda's. Park, Burgess en vele van hun
leerlingen maakten gebruik van deze casestudy-methode. Burgess (17) en
Shaw (18) wijdden zelfs aparte artikelen in de American Journal of Sociology
aan de betekenis van deze methode voor het sociaal-wetenschappelijk onder-
zoek. Park beklemtoonde tevens de betekenis van brieven en dagboeken als
waardevolle bronnen voor de case-study -methode (19).

De studie van een enkel gebied of een enkel verschijnsel en de daarbij
gehanteerde casestudy-methode heeft aangetoond, dat door middel van deze
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onderzoeksmethode een zeer gedetailleerde informatie vrijkomt. De voordelen

van het gebruik van deze methode. te weten gedetailleerde informatie. recht-

streekse en zeer konkrete kennis, mag er echter niet toe leiden om aan de

gevaren van deze methode voorbij te gaan. Aan de case-study-methode kleven

namelijk enkele risiko's, waarvan naar onze mening de volgende het belang-
' rijkst zijn.  In de eerste plaats loopt men bij de hantering van de case-study-

methode het gevaar dat men ongeoorloofd gaat generaliseren, door namelijk
de kennis over 66n enkel geval als algemene kennis te gaan beschouwen.

Verder kleeft aan de hantering van de casestudy-methode het risiko van het

zogenaamde bias-viewpoint-effekt, met andere woorden het effekt dat op-
treedt, doordat de onderzoeker op een eenzijdige wijze zijn objekt van studie

benadert. Dat deze gevaren niet denkbeeldig zijn, wordt onder andere in de

sociale ekologie bewezen. Het bias-viewpoint-effekt is bijvoorbeeld duidelijk

te zien in W.F. Whyte's studie over de street-corner society. Door de bestude-

ring van deze jeugdgroepering in Boston door middel van de techniek der

participerende observatie, raakte Whyte zodanig betrokken bij het leven van

deze groepering, dat zijn studie vrij eenzijdig aandacht richt op een bepaald

aspekt van de totale problematiek.
De bestudering van een enkel geval had echter niet alleen betrekking op

een bepaalde jeugdgroep, een kategorie zwervers of taxi-dance-hall en derge-

lijke, maar ook op grotere onderzoekseenheden. De grote nadruk op empi-
risch onderzoek in de sociale ekologie resulteerde onder meer in grote re-

search-projekten, die waren gericht op verschillende steden in de Verenigde

Staten. De belangrijkste studies hadden betrekking op Chicago, maar vonden

al vlug navolging in vele andere Amerikaanse steden. Deze studies, oorspron-

kelijk voornamelijk gericht op de ekologische struktuur en processen der com-

munity, werden naderhand uitgebreid tot integrate beschrijvingen van ste(len

of dorpen. Men zou hier zelfs de hypothese naar voren kunnen brengen, dat

de rage der community-studies en de daarbij veelvuldig gebruikte methoden,

zoals die onder andere door de Lynds (20) en Warner (21) naar voren zijn

gebracht, in feite een richting is uit de sociale ekologie. Enige evidentie hier-

voor is te vinden in het feit, dat de Lynds refereren naar de door Galpin (22)

gevolgde methode, een naam die in de sociale ekologie toch niet tot de onbe-
kenden gerekend kan worden.

Het staat in ieder geval vast, dat deze community-study-methode een

plaats los van de sociale ekologie in de Amerikaanse sociologie is gaan inne-
men. Deze methode heeft zelfs aanleiding gegeven tot een aparte benadering

en resulteerde in de traditie van de community-studies: Voor de zo6ven

gereleveerde hypothese omtrent het ontstaan der community-study-methode
uit de sociale ekologie vinden wij steun bij Bernard, d;e.een pleidooi houdt
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voor een ontkoppeling en de-identifikatie van de sociale ekologie en de com-
munity·study-methode. "On the other hand, if it (community-study,1  is to be
saved from complete absorption by the ecological approach and method the
students of the community must work beyond the limitations of ecology and
devote themselves to the more difficult task of investigating the increasing
non.territorial relations of human beings: the theoretical and universally signi-
ficant aspects of the problems of acculturation, social interaction, and collec-
tive behavior of natural population groups inhabiting natural areas and sharing
in certain fundamental respects a common  li fe"  (23). De emancipatie van de
community-study-methode en de verruiming van de aspekten, die in zulk een
studie aan de orde dienen te komen, blijken uit devele community-studies, diemet name in het interbellum en direkt na de tweede wereldoorlog in de
Verenigde Staten zijn verschenen. Om slechts enkele namen te noemen: West
(24), Gallaher (25), Wissler (26). Young (27), Hsu (28) Parsons (29), Redfield
(30) en Powdermaker (31). Het valt moeilijk te betwijfelen, dat de sociaal-
ekologische benadering in deze studies minder centraal staat.

Wanneer men nu deze dimensie der Amerikaanse sociologie, (te weten:
de community-studies) vergelijkt met de in Nederland onder invloed vanSteinmetz ontstane sociografie, dan wordt men getroffen door de overeen-
komsten tussen beide richtingen. Alhoewel de sociografie-traditie in Neder-
land vele variaties kent, kan men in grote lijnen een onderscheid maken tussen
territoriale, kategoriale en thematische sociografiedn. Het zijn met name de
territoriale sociografie6n, die overeenkomsten met de community-studies ver-tonen. (Immers een vergelijking van de inhoud van respektievelijk de com-munity-studies en de territoriale sociografiein toont aan, dat beide bij de
opzet van de studies een soortgelijke indeling hanteren). Doorgaans worden in
beide gevallen achtereenvolgens behandeld: de ligging van de stad of het dorpin de streek; een beknopt historisch overzicht, waarin alle feiten en gebeurte-nissen aan de orde komen die de bestaande verschijnselen kunnen toelichten
of inzichtelijk maken; de demografische ontwikkeling; de bodemgesteldheid;de landbouw; de industrie; de dienstensektor; de beroepsbevolking; het gezins-
leven; de vriietijdsbesteding; de folklores en tradities; het onderwiis; het poli-tieke leven en verder de standenstruktuur en het godsdienstige leven. In Ne-
derland hebben met name de door het destiids bestaande Isonevo verrichte
sociografieen een ruime bekendheid verkregen. Deze in opdracht van de Stich-
ting Maatschappelijk Werk ten Plattelande verrichte studies, moesten een
representatief beeld verschaffen van het leven in onze kleine-boerengebieden
(32).

b)  De kwantitatieve onderzoekingen behelsden ·veelal een beschrijving
van een stad, dorA buurt, regio of metropool door middel van statistische
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gegevens. Vele aspekten van de community leenden zich voor kwantificering,
zoals het aantal inwoners, de samenstelling van de bevolking naar verschillen-
de kenmerken, de beroepsbevolking, het aantal winkels, de woningvoorraad,
het aantal misdaden, zelfmoorden, gevallen van geestesziekte. Door vergelij-
king van de cijfers van verschillende jaren was men bovendien in staat om de
ontwikkeling van verschillende sociale verschijnselen na te gaan. Een opsom-
ming van al deze studies zou vele pagina's vereisen; trouwens de eerder ge-

noemde auteur Gibbs heeft in zijn studie Urban research methods een lijst van
publikaties samengesteld van sociaal-ekologisch onderzoek tot het jaar 1959.
Hij komt tot het respektabele aantal van 813 titels, waarvan naar schatting 75
0/0 betrekking heeft op kwantitatieve beschrijvingen en analyses van steden

en stadsgebieden.
Nu we gezien hebben. dat het sociaal-ekologisch onderzoek een voorna-

melijk beschrijvend (kwantitatief, kwalitatief) karakter draagt, zouden we de

vraag willen opwerpen in hoeverre het beschrijvend onderzoek een metho-
disch eenvoudiger karakter heeft dan het verklarende en toetsende type van
onderzoek?  Er zijn weI enige redenen aan te voeren om deze vraag op deze
manier te stellen, daar tegenwoordig in diskussies met vakgenoten weleens de

opmerking wordt vernomen. dat het beschrijvend onderzoek een min of meer
inferieur onderzoekstype zou zijn. Deze denkwijze lijkt ons onjuist, daar een
goed verricht beschrijvend onderzoek talrijke moeilijkheden kent, die over-
wonnen moeten worden om zo'n onderzoek tot een goed einde te brengen.

We denken bijvoorbeeld aan methodische problemen bij zaken als eenduidige
begripshantering, selektie van de waarnemingseenheden, representativiteit,
klassifikaties, typologie-konstruktie, verantwoorde vergelijking en dergelijke.

Bovendien, zo kan men stellen, dient aan ieder verklarend onderzoek een
wetenschappelijk verantwoorde beschrijving van het onderzoeksobjekt vooraf
te gaan, waardoor de beschrijving als zodanig een noodzakelijke aktiviteit is,
alvorens men tot het verklaren van verschijnselen kan overgaan. Vanuit dit
perspektief gezien is er geen reden om het beschrijvend onderzoek als een
inferieur onderzoekstype te beschouwen.

3. HET BASISMATERIAAL VAN HET SOCIAAL-EKOLOGISCH ONDER-
ZOEK

De veelal beschrijvende studies der sociale ekologie steunen op velerlei
bronnerl ter verkrijging van het benodigde materiaal. Voor de verslaggeving
lijkt het zinvol hierbij het onderscheid tussen de kwantitatieve en kwalitatieve
beschrijvingen opnieuw in te voeren.

Bij de kwalitatieve beschrijvingen maken de sociaal-ekologen veel ge-
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bruik van observaties, historische bronnen, archieven, karthoteken etc.. Het
gebruik van historische bronnen komt bijvoorbeeld voor in Young's Pilgrims
of a  Russian toWn, waarin zij nagaat hoe in historische geschriften iets terug te
vinden is over het ontstaan en de woonplaats van een bepaalde godsdienstige
sekte. Ook Wirth maakt in zijn studie over The ghetto uitvoerig gebruik van
historische dokumenten om te achterhalen in hoeverre in oude Europese ste-
den reeds sprake was van ghettovorming en uitsluiting van Joden. Andere
bronnen waar dokumenten gevonden kunnen worden voor sociaal onderzoek,
vinden de sociaal-ekologen in de karthoteken van verenigingen, van parochies,van vakorganisaties, in kranteverslagen, tijdschriften, periodieken, brieven,
dagboeken, agenda's, notulen etc.. Verder wees bijvoorbeeld the dynamic
Burgess (Young) er voortdurend op, dat het voor een verkenning en analyse
van de sociale realiteit nuttig is om gebruik te maken van materiaal, zoals dat
voorhanden is in de archieven van instituten en organen werkzaam in de
sociale, ekonomische en bestuurlijke sfeer (33).

Voor kwantitatieve beschrijvingen grijpen de sociaal-ekologen ve3Ial
terug op gedokumenteerd statistisch materiaal en weI met name op de gege-
vens uit de volkstellingen en de lopende registers van de bevolking. De voor-
naamste bron voor statistisch cijfermateriaal is zonder twijfel de reeks van
gegevens, die resulteert uit de volkstellingen, zoals die sedert 1790 in de
Verenigde Staten en sedert verleden eeuw in andere landen van de wereld
worden gehouden. Deze gegevens, die betrekking hebben op buurten, steden,
regio's en hele naties, hebben als een belangrijke dokumentatiebron gefun-
geerd bij de studies over de communities. De nadruk die Park had gelegd op
harde feiten stond gegriefd in het geheugen van iedere rechtgeaarde sociaal-
ekoloog. Talrijke studies zijn gebaseerd op de gegevens van de volkstellingen
en een aantal auteurs heeft zelfs een plaats min of meer los van de sociale
ekologie verworven door de studie van censusgegevens als een soort apartediscipline te gaan beschouwen. Vele van deze auteurs zijn werkzaam bij Ame-
rikaanse censusbureau's of instituten voor urbaan onderzoek en publiceren
artikelen, die gebaseerd zijn op de analyse van deze censusgegevens. Te noe-
men zijn mensen zoals O.D. Duncan. B. Duncan, Ph.M. Hauser en L.F.
Schnore. Via analyses van statistisch materiaal gebaseerd op de gegevens der
census kan men inzicht verkrijgen in de bevolkingsaantallen, in de bevolkings-
samenstelling, in de beroepsstruktuur, in de godsdienstige struktuur en derge-
lijke. Zo is het ook mogelijk om bepaalde processen in de community zoals
centralisatie, koncentratie, segregatie en invasie met behulp van dit statistisch
materiaal over meerdere jaren goed te beschrijven. Bovendien zouden de gege-
vens later verzameld worden per onderdeel van een censusgebied. Dit
gebeurde op aandringen van Burgess, wiens suggestie door The United States
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Census Bureau werd overgenomen. Daardoor  werd  het ook mogelijk  om  per
onderdeel van de stad een beschrijving te geven van de ekologische struktuur
en de ekologische processen.

4. DE WAARNEMINGSTECHNIEKEN DER SOCIALE EKOLOGIE

Opvallend bij de sociale ekologie is de nadruk, die wordt gelegd op de
observatie als waarnemingstechniek, waarbij deze observatie veelal een aan de

verzameling van statistische gegevens komplementaire funktie vervult. Merk-
waardig is verder, dat er bij de sociaal-ekologen een gering gebruik wordt
gemaakt van het in de huidige sociologie zo populaire sample-survey. Voor

een groot gedeelte is dit te verklaren uit het verschil in analyse-eenheid van de

sociale ekologie en van bepaalde andere richtingen in de huidige sociologie.
Een analyse op het niveau van "globale" samenlevingsstrukturen (in dit geval
de community) heeft slechts in beperkte zin behoefte aan analyses op indivi-
dueel niveau (zie hiervoor paragraaf 5). Het verschil in belangstelling voor de
waarnemingstechnieken tussen de sociale ekologie en de huidige sociologie
hangt tevens samen met de enigszins verscheiden interesse voor de verschijnse-

len. De studies in de sociale ekologie zijn voornamelijk van beschrijvende aard,
waarbij een zekere verwaarlozing is te konstateren voor de verklaring van de
gesignaleerde samenhangen tussen de verschijnselen, terwijl de huidige genera-

tie sociologen zich veelal primair richt op de verklaring van de verschijnselen
en daarvoor doorgaans terugvalt op sample-surveys. Bovendien speelt hierin
mee. dat de enqu6te en het interview in de begindagen der sociale ekologie als
waarnemingstechnieken nauwelijks bekend waren.

Zo zien we, dat Park een grote nadruk legde op de observatie als waar-

nemingstechniek en zijn studenten stimuleerde tot het verrichten van observa-
ties en het maken van observatieverslagen om zodoende de zo broodnodige
inzichten te vergaren over de sociale werkelijkheid (34). Park pleitte hier voor
de gedachte, welke hij tevens aan zijn studenten wist over te dragen. dat de

sociologie een wetenschap is over de werkelijkheid, over het alledaagse leven
van de mens. De vele verslagen van verrichte observAties en de daarmee ver-
band houdende konfrontatie met de realiteit, droegen ertoe bij, dat de studen-
ten gevoelig werden voor het kontinue laboratorium, waarin de socioloog zich
bevindt, wanneer hij zijn eigen dagelijks leven en dat van zijn omgeving gade-
slaat en analyseert. Zorbaugh bijvoorbeeld verrichtte  in het kader van  zijn
studie over de goudkust en de slum in Chicago uitvoerige observaties, zij het
dat deze nog een weinig systematisch karakter hadden. Er is namelijk in deze
studie nog geen sprake van een zodanige observatie, dat de garantie aanwezig
is, dat subjektieve uitspraken tot een minimum beperkt zijn; maar wei toont
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deze studie aan, hoe inspirerend een observatieverslag over een bepaald aspekt
van de realiteit kan zijn.

In het huidige sociologisch onderzoek neemt de observatie als waarne-
mingstechniek een bescheiden plaats in. Ondanks de verklaringen die zijn te
geven voor de geringe betekenis. die deze techniek in de huidige sociologie
heeft, lijkt een waarschuwend woord toch op zijn plaats. Carr heeft bijvoor-
beeld rond de vijftiger jaren een fel geluid laten horen over de wijze. waarop
de kennismaking met de sociologie doorgaans plaatsheeft. Zijn studie over de
situationele analyse wil dan ook met een traditie breken; de traditie namelijk
dat de beste manier voor het bestuderen van sociale verschijnselen het "lezen"
zou zijn; in tegenstelling tot de "observatie". De handboeken in de sociologie
zijn vaak niet geschreven als inleidingen tot een observational science, maar als
een inleiding tot een gedachtensysteem. Alhoewel de inleiding tot de specifie-
ke benaderingswijze van de sociologie hoogst noodzakelijk is, mag dit tochniet impliceren, dat er geen aandacht zou behoren te worden geschonken aan
de sociology of discovery. De betekenis die deze observatie-methodologie in
de literatuur verkrijgt. is volgens Carr een beperkte, zoals uit de volgende zin
moge blijken: "Apperently only sociologists believe that the observation of
their peculiar problem phenomena is either so simple as to need no guidance
whatever or so esoteric as to be completely beyond the grasp of beginners. In
any event, the traditional textbook ignores the problem altogether" (35). Carr
presenteert dan de situationele analyse als een verantwoorde methodische
inleiding tot de sociologie, waarbij de nadruk valt op de observatie van sociale
verschijnselen.

Naast de observatie heeft de sociale ekologie ook andere waarnemings-
technieken naar voren geschoven. Bijvoorbeeld de techniek der participerende
observatie. Reeds in 1923 verscheen de bekende studie van Nels Anderson
The hobo, the sociology of the home/ess man (36), die gebaseerd was op lange
participatie in en het optrekken met groepen landlopers in de Verenigde
Staten (37). Jaren later schreef Pauline V. Young over Anderson naar aanlei-

..,ding van het thema der participerende observatie. .....an intimate participantobserver of the life of the hobo on the road. in the "jungle", in lodging
houses, at Hobohemia, at work and at Hobo College in Chicago. He closely
identified himself with the life of the hobo for an extended period of time
and gained insight into the inner life which would have been almost impos-
sible had he not been able to eliminate social and mental distances through
intimate participation" (38). Anderson's voorbeeld vond navolging, zowel wat
het thema als de methode betrof; in 1927 publiceerde F.M. Trasher zijn
baanbrekend werk The gang (39), waarin hij verslag uitbrengt van zijn bevin-
dingen bij een aantal jeugdbenden, over hun leefwijzen, hun opvattingen en
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waarden. Naderhand zou ook William Foot Whyte participerend observeren in

de zogenaamde Street corner society (40). Hiermede verrichtten deze leerlin-

gen uit de Chicagofchool baanbrekende studies en de waarnemingstechnieken

die zij hanteerden, zouden de nodige navolging vinden in vele landen.

Naast de observatie en de participerende observatie. dient tevens melding

te worden gemaakt van de plaats, die de techniek der inhoudsanalyse in de

sociale ekologie inneemt. Een der eerste voorbeelden van het gebruik der

inhoudsanalyse zien we bij het reeds eerder genoemde werk van Anderson

over de landlopers in Chicago (41). Zo neemt Anderson in dit boek, ter
illustratie van de denk- en leefwereld van deze kategorie mensen, een aantal

gedichten en liederen op, die vele interessante aspekten laten zien van de

bohemiaanse leefwijze. Alhoewel hier nog geen sprake is van een systematisch

gebruik van de inhoudsanalyse, zoals die bijvoorbeeld omschreven wordt in de

studie van Berelson (42), is hier toch duidelijk al een zekere verkenning te

bespeuren in de richting van de betekenis van dergelijke analyses voor het

begrijpen van de sociale realiteit.
Alhoewel, zoals we reeds stelden, in de sociale ekologie weinig gebruik is

en wordt gemaakt van de interviewtechniek, zijn er toch weI voorbeelden te

noemen van vormen van vrije vraaggesprekken. waarvan de inhoud voor we-

tenschappelijke analyses werd gebruikt. Zo werd de interviewtechniek bijvoor-

beeld toegepast door Clifford R. Shaw in The jack roller (43). Shaw hield

namelijk een aantal ongestruktureerde vraaggesprekken waarbij hij zijn res-

pondenten, in dit geval de zakkenrollers, vrijuit liet praten over hun verleden,

hun eigen wereld en hun houdingen ten opzichte van een aantal zaken. Ook

Young en Burgess maakten gebruik van de interviewtechniek en maakten

naderhand ook studies over de theoretische aspekten van deze waarnemings-

techniek (44).

5. DE ANALYSE-EENHEDEN IN DE SOCIALE EKOLOGIE

Het gebruik van statistisch dokumentatiemateriaal en van de observatie-

techniek was uiteraard nauw gekoppeld aan de aard van het objekt van studie

en de daaraan verbonden eenheid van analyse. Hierbij stuiten we op een
belangrijk verschil in benadering tussen de sociale ekologie en vele andere

moderne sociologische onderzoekingen. In de sociale ekologie is namelijk niet

het individu of de positiebekleder eenheid van analyse, maar de community of
ook weI onderdelen van de community (bijvoorbeeld natuurlijke gebieden),

alsmede bepaalde process61 in de community. Het begrip natuurlijk gebied

bijvoorbeeld is een belangrijk referentiepunt bii het onderzoek van de sociale

ekologie. Het feit dat een community is opgebouwd uit een reeks van natuur-
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lijke gebieden met ieder zijn eigen type bevolking, instituties, fysische karak-
teristieken en levensstandaard. vormt de basis voor de verzameling van gege-
vens  en  voor het verrichten van onderzoek.  I n de praktijk van het onderzoek
werden de natuurlijke gebieden geformeerd aan de hand van de volkstellings-
gegevens en werden zo als identiek beschouwd met de zogenaamde census-
tracts (volkstellinggebieden). Zodoende werd het mogelijk om een akkuraaten gedetailleerd beeld te verkrijgen van de sociale gegevens van ieder deel van
de stad, alsmede de veranderingen, die zich gedurende de jaren hierin haddenvoltrokken.

Duncan en Schnore hebben er met grote nadruk op gewezen, dat dezebenadering van de sociale realiteit. waarbii de wat zij noemen aggregate ap-
proach centraal staat, de beste beloften voor de studie van de samenlevinginhoudt. Letterlijk zeggen zij: "Our intention, rather, is to argue - with asmuch force may be at our disposal - that a point of view that transcends theview of the individual as the ultimate significant unit and that confines atten-tion to a limited aspect of the totality of culture, is not somehow doomedfrom the outset, nor is it to be dismissed out of hand as intrinsically incapable
of a very high degree of predictive power. On the contrary, the partial results
available at this point lead us to the conclusion that an aggregate approach -
not framed in terms of the individual or value systems - holds more promise
for exploring problems of organization than any alternative yet put forward"
(45). Deze opmerking van vooraanstaande vakmensen als Duncan en Schnore
moet de sociologen toch wei tot bezinning brengen.  I mmers in deze notitie  zit
onvervalst een waarschuwing opgesloten aan het adres van veel huidig sociolo-
gisch onderzoek. De zo veelvuldig toegepaste techniek van het sample-survey,waarin het individu doorgaans als analyse-eenheid optreedt, loopt het risiko
een al te zeer op het individu afgestemde sociologie-beoefening te worden.
Deze opmerking betekent overigens niet, dat het sample-survey niet zijn dien-sten zou kunnen bewijzen op aggregaat-niveau. Hierbij treden echter vele
moeilijkheden op, daar men via bepaalde analyses moet trachten de resultaten
van het sample-survey,   met als analyse-eenheid het individu. te vertalen in
zodanige termen, dat er ook uitspraken over kategorie*n of eventueel groepen
gedaan kunnen worden.

6. DE TECHNIEKEN TER VERWERKING VAN DE ONDERZOEKSGEGE-
VENS IN DE SOCIALE EKOLOGIE

De in het sociaal-ekologisch onderzoek verrichte analyses zijn in grote
lijnen gericht op de struktuur of de processen van de community. De struk-
tuur vraagt om een zogenaamde struktuuranalyse, de processen om een trend-
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analyse. Beide analyse-methoden worden echter gekenmerkt door een alles-

overheersende karakteristiek, namelijk de nauwkeurige beschrijving. Deze be-
schrilving mondt vaak uit in een typologie van struktuurelementen of van

processen of proces-aspekten. Mede gegeven het feit. dat de beschrijving door-

gaans gebeurt op basis van statistisch cijfermateriaal, zijn er in de sociale

ekologie vele beschrijvende statistische maten ontwikkeld.  I ndien we de socio-
logische tijdschriften in de Verenigde Staten raadplegen voor de periode tus-

sen de twee oorlogen, dan treffen we hier het veelvuldige gebruik van allerlei

verhoudingscijfers, percentages en ratio's aan, die de aanwezigheid van socio-

logische samenhangen moeten demonstreren (461.

De sociaal-ekologen zijn de personen, die mede als promotors hebben
gefungeerd voor de toepassing van elementaire en meer gekompliceerde statis-

tische analyse-technieken in het sociaal-wetenschappelijk onderzoek. De na-

druk die met name Park legde op de betekenis van harde feiten en het gebruik
van censusmateriaal deed in de Amerikaanse sociologie een traditie ontstaan

die sterk steunde op kwantitatieve beschrijvingen en analyses. Op dit gebied
zouden Stouffer, Zipf, Schmid, Young en anderen hun sporen verdienen.

De behoefte aan elementaire statistische maten laat zich makkelijk ra-
den. De sociaal-ekologen wensen bilvoorbeeld inzicht te hebben in de mate
waarin een bepaald sociaal verschijnsel in bepaalde gebieden van de stad voor-
komt. De moeilijkheid is echter, dat indien men afgaat op de absolute fre-

kwentie van het verschijnsel, men geen juist inzicht in de relatieve frekwentie
van het verschijnsel heeft. Om meer betrouwbare maten te verkrijgen hebben

de sociaal-ekologen indices en andere elementaire statistische maten geihtro-
duceerd. Door middel van de indices bijvoorbeeld is het mogelijk om de
relatieve frekwentie van bepaalde sociale verschijnselen te meten en vergelij-
kingen tussen verschillende gebieden en tussen verschillende tijdstippen te
maken.

Schmid heeft gesteld, dat een betrouwbare index aan de volgende voor-
waarden moet voldoen: Hij moet objektief, kwantitatief en helder gedefini-
eerd zijn. datgene meten wat men beoogt te meten. hij moet voorts valide en
vergelijkbaar zijn en ruime toepassingsmogelijkheden hebben (47). Er zijn

bijvoorbeeld indices gekonstrueerd voor het meten van de sociaal-ekono-

mische status van een populatie (48), de buurtkondities (49), de verdeling van
de  populatie naar geslacht (sex-ratio), de beroepsbevolking ten opzichte van

de totale bevolking (dependency-ratio), voorts een rasindex, autochtoniteits-
index etc.. Eveneens zijn er talrijke indices ontwikkeld op het gebied van de

bevolkingsgroei, bevolkingssamenstelling, vruchtbaarheid, geboorte, sterfte en

andere demografische variabelen. Andere indices, die veelvuldig voor verschil-

lende doeleinden in de sociale ekologie werden gebruikt, zijn: mobility of
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population (50),land values (511. crime and juvenile delinquency (521, houses
of prostitution (531.

Bauer (54) heeft in het tijdschrift Social Forces een overzicht gegevenvan de tot 1954 in het sociaal-ekologisch onderzoek voorkomende indices.
Om enige systematiek in deze scala van indices te brengen heeft hij een
schema ontworpen, waarin hij een onderscheid maakt tussen bevolkingsindi-
ces, huisvestingsindices, gezondheidsindices, welzijnsindices, misdaadindices.
opleidingsindices en algemene sociale indices (55).

Het behandelen van alle door Bauer genoemde indices zou een enumera-
tie van breuken te zien geven waardoor mogelijk de grote lijn in dit betoog al
te zeer verstoord zou worden. Bij wijze van voorbeeld willen we op een drietal
veelvuldig in de sociaal-ekologische literatuur gehanteerde indices iets nader
ingaan: a) de dissimilariteitsindex, b) de diversiteitsindex en c) de segregatie-
index.

ad a) O.D. Duncan hanteert in zijn onderzoekingen vaak de zogenaamde
dissimilariteitsindex (56). De berekening van deze index kan plaatshebben
wanneer men beschikt over twee reeksen gegevens, die gegroepeerd zijn vol-
gens eenzelfde klassenindeling. Laten we als voorbeeld nemen de verdeling vanhet aantal mannen en vrouwen over verschillende beroepen. De procentueleverdeling van een fiktief voorbeeld is in benedenstaande tabel 1 opgenomen.
De dissimilariteitsindex  is nu gelijk aan het verschil tussen 100 en de som van
de overlappingen tussen de twee distributies (die in percentage-vorm voorko-
men). De index geeft namelijk het percentage aan van de verandering die 66n
van de verschijnselen moet ondergaan om dezelfde distributie als die van het
andere verschijnsel te verkrijgen. Met andere woorden de index is gelijk aan de
helft van de absolute verschillen van de percentages niet-overlappingen van
twee distributies. In voorbeeld:

Tabel  1: De procentuele verdeling van de beroepsbevolking naar geslacht.

Beroep Man Vrouw Overlapping Absolute verschillen

A    10    30     10             20
B     15    25      15              10
C     55    10      10               45
D    20    35      20              15

Totaal 100   100      55              90
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Dissimilariteitsindex = 1000/0 -  550/0  = 450/0. oftewel  1/2  x  900/0 =
450/o. Hoe meer overlappingen er zijn, des te kleiner de index, des te minder
wijziqingen zouden er nodig zijn om voor de twee reeksen hetzelfde percen-
tage te verkrijgen en vice versa. De interpretatie van de dissimilariteitsindex in
het gegeven voorbeeld is, dat 450/0 van de mannelijke (of vrouwelijke) be-
roepsbevolking een ander beroep zou moeten hebben om een gelijke verdeling
van mannen en vrouwen over de verschillende beroepskategorie6n te verkrij-
gen. Met andere woorden de dissimilariteitsindex zegt iets over de verschei-
denheid van een verschijnsel (in dit geval geslacht) in bepaalde klassen (in dit
geval bercepsklassen). Deze index is in de sociale ekologie met name gebruikt
bij de bestudering van de spreiding van verschijnselen als zelfmoord, geestes-
gestoordheid, armoede, huisvestingssituatie en dergelijke over verschillende
stadsdelen.

ad b) Rodgers (57) heeft een aanverwante index. de zogenaamde diversi-
teitsindex ontwikkeld om een inzicht te krijgen in de diversiteit van een
bepaald verschijnsel in een bepaald geografisch gebied. Als voorbeeld zouden
we de werkgelegenheidsstruktuur willen nemen, met andere woorden de mate
waarin de werkgelegenheid in een gebied is verdeeld over de verschillende
bedrijfstakken. De zogenaamde ongekorrigeepde diversiteitsindex moet in dit
voorbeeld als volgt worden berekend:

Bereken het aandeel der verschillende bedrijfstakken per gebied (zie
tabel 2).

Tabel 2: Procentuele verdeling van de werkgelegenheid over de verschillende
bedrijfsklassen

Gebied          A        B C Totaal gebied
Bedrijfstak

1         15    50     10           25

2         45    20    20           35

3         40    30    70           40

Totaal 100 100 100 100
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De percentages worden per gebied gerangschikt van hoog naar laag (zie
tabel 3).

Tabel 3: Rangschikken van de percentages, onafhankelijk van de bedrijfstak
van hoog naar laag.

A       B        C Totaal gebied

45    50    70        40

40    30    20         35

15    20    10         25

Vervolgens berekent men per gebied de kumulatieve subtotalen (zie
tabel  4).

Tabel 4: Kumulatieve subtotalen en de ongekorrigeerde diversiteitsindices.

A        B        C Totaal gebied

45    50    70         40

85    80    90         75

100 100 100 100

ongekorrigeerde diversiteitsindices

230 230 260 215

De optelling van alle kumulatieve subtotalen verschaft de ongekor-
rigeerde diversiteitsindex; dit is de mate waarin de werkgelegenheid in de
gebieden verdeeld is over de verschillende bedrijfstakken. Hoe groter
deze diversiteitsindex, hoe meer koncentratie er is van de werkgelegen-
heid in een of meer bedrijfstakken. Om de diversiteitsindices van ver-
schillende gebieden vergelijkbaar te maken, neemt men de diversiteits-
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index van het totaalgebied als referentie-index met behulp waarvan men
een verfijnde, gekorrigeerde diversiteitsindex kan berekenen, namelijk:

Gekorrigeerde ongekorrigeerde
diversiteits- index van het ongekorrigeerde index
index gebied van het totaalgebied

=
index van minste di- ongekorrigeerde index
versiteit per gebied van het totaalgebied

ad c) Ook voor het meten van de ekologische processen zijn vele indices

gekonstrueerd. Zo is er bijvoorbeeld een vrij uitgebreide literatuur aanwezig
over het meten van segregatie. Jahn, Schmid en Schrag zijn de eersten geweest
die er toe overgingen residenti6le segregatie te meten met behulp van segrega-

tie-indices (58). Zij ontwierpen vier alternatieve indices. Hierbij gingen zij er

van uit, dat er gdun segregatie is, wanneer de procentuele verdeling van een
bepaalde minderheidsgroep over de diverse volkstellinggebieden gelijk is aan
die over de community als geheel. In dit geval is de segregatie-skore 0. Bij
volledige segregatie is er geen sprake van gemeng(le volkstellinggebieden. De
segregatie-skore krijgt dan een waarde van 100.

Segregatie-indices moesten aan de volgende voorwaarden voldoen:
1) uitgedrukt kunnen worden in een enkele kwantitatieve waarde om verge-

lijking, klassifikatie en korrelatie toe te kunnen passen;

2) betrekkelijk gemakkelijk te berekenen zijn;

3) niet vertekend worden door de grootte van een community, de proportie
van de minderheidsgroep of door de keuze van een volkstellinggebieden-
indeling;

4)     toepasbaar zijn op alle communities;
5)  een zodanige differentiatie in segregatie-graden geven. dat de gehele

reeks 0-100 bestreken wordt. Zij ontwierpen de volgende gegregatie-
indices. (Uiteraard zijn deze segregatie-indices ook toe te passen op andere

minderheidsgroepen of op andere sociale verschijnselen).

1 1  = het verschil tussen de proporties negers en niet-negers  in  de

volkstellinggebieden, waar de koncentratie van negers het
hoogst is;

12 = de standaarddeviatie van de geobserveerde percentages van ne-

gers in de verschillende volkstellinggebieden, gedeeld door de
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standaarddeviatie van de verdeling, die er zou zijn bij volledige
segregatie (uitgedrukt in percentages);

13 = de ratio van de reeds eerder door hen ontworpen zogenaamde
Gini-koncentratie-index berekend voor de geobserveerde pro-
porties van negers in de verschillende volkstellinggebieden en
de index, die er zou ontstaan bij volledige segregatie;

|4 = de som van de verschillen tussen de geobserveerde percentages
negers, die in de respektievelijke volkstellinggebieden wonen
en de percentages, die er zouden wonen indien er geen sprake
was van segregatie, gedeeld door de som van de verschillen die
zouden voorkomen indien er volledige segregatie was.

De door Jahn, Schmid en Schrag ontwikkelde methode ter berekening van de
segregatie en met name de vier door hen gekonstrueerde segregatie.indices
ontvingen veel kritiek van Hornseth (59) en Williams (60), die er op wezen dat
alle gekonstrueerde indices algebraikh terug waren te voeren tot don enkele
index en dat derhalve drie indices overbodig waren. Hornseth stelde daarom
voor om slechts udn index te hanteren en wei bovengenoemde '4, welke hij
prefereerde v:nwege zijn eenvoud. Algebraitch kon Hornseth aantonen dat de
segregatie-index '4 van Jahn, Schmid en Schrag gelijk is aan de reeds eerder
besproken dissimilariteitsindex. Ter illustratie van de bepaling van de segrega-
tie met behulp van de dissimilariteitsindex geven we een voorbeeld, dat be-
trekking heeft op de spreiding van blanken en niet-blanken over verschillende
gebieden. Er zou geen sprake zijn van segregatie indien het relatieve aandeel
niet-blanken in alle gebieden gelijk zou zijn aan de verdeling van de blanken
en niet-blanken in het totaal van gebieden. Er zou sprake zijn van een maxi-
male segregatie indien alle niet-blanken tezamen zouden wonen in buurten
waar geen blanken zouden wonen. In een bepaalde regio is de verdeling echter
als volgt.
Tabel 5: De verdeling van blanken en niet-blanken over verschillende gebieden.

gebied blank niet-blank 0/0 blank 0/0 niet-blank absolute verschillen

1  .  10     90       2       36            34
2 90 110       18        44             26

3    155     45       31         18             13

4     95      5       19         2             17

5    150      0       30         0             30

Totaal 500 250 100 100 120
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De segregatie-index is in dit geval:

1/2 xElo/0 blank - 0/0 niet blank  I  = 1/2   x  1 2 0  =6 0

Dat wil zeggen dat 600/0 van de blanken of van de niet-blanken zou moete:i

verhuizen om een situatie van non-segregatie te krijgen.
Naast de konstruktie van indices kunnen we melding maken van pogin.

gen binnen de sociale ekologie om tot mathematische wetten te komen. In de

loop der jaren zijn er namelijk heel wat pogingen gedaan om tot mathema-

tische formuleringen te komen van ekologische wetten. Sinds 1940 zijn er
behoorlijke vorderingen gemaakt op het gebied van de toepassing van mathe.

matische technieken op het terrein der mobiliteit, kommunikatie en spreiding

der bevolking. Als pioniersstudies bevatten ze uiteraard beperkingen en te-

kortkomingen, maar ondanks deze bezwaren zijn het belangrijke methodolo-

gische bijdragen. "In fact it is through research work of this kind that scien-

tific laws in sociology eventually will be developed" (61).

Zo bijvoorbeeld Stouffer's theorie over the intervening opportunities.
Stouffer betoogde dat de kans. dat de mensen uit de ene stad wegtrekken om
zich in een andere ver verwijderde plaats te vestigen. beihvloed zou kunnen

worden door de mogelijkheden die zich langs deze weg voordoen (opportu-

nities) en die aanvankelijk de "trekvogel" zouden aanlokken en hem dan

zouden voortdrijven. Stouffer heeft dit denkbeeld zeer nauwkeurig uitge-

werkt. In latere studies nuanceerde Stouffer de theorie door rekening te hou-

den met de invloed welke andere migranten, die elkaar dezelfde schaarse

mogelijkheden betwisten. zouden kunnen hebben op de trek van de ene stad

naar de andere. Stouffer's hypothese kan verbaal op de volgende manier wor-

den weergegeven:"the numbers of persons going a given distance is directly
proportional to the number of opportunities at that distance and inversely

proportional to the number of intervening opportunities" (62). Een verbete-

ring welke hij later aanbracht, schonk hem nog een grotere mogelijkheid om
zich rekenschap te geven van de verschijnselen der interlokale migratie. In zijn

laatste opstel over dit onderwerp, vlak voor zijn dood verschenen, heeft hij er

bij hen die in de toekomst aan dit probleem wilden werken, op aangedrongen

het begrip afstand niet langer alleen in mijlen uit te drukken, doch in plaats

daarvan de meer sociale maatstaf, te weten: de transportkosten, te gebruiken.

Zipf ontwikkelde eveneens een aantal mathematische hypotheses. onder

andere op- het gebied der mobiliteit. "The number of persons that move

between any two communities in the United States whose respective popula-

tions are Pl and P2 and which are seperated by the shortest transportation

distance, D, will be proportionate to the ratio, Pl x P22 D. subject to the

effect of modifying factors"  (63).  Voor het testen van deze hypothese werden

gegevens van trein-, bus- en luchtverkeer gebruikt.
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Ook John Q. Stewart heeft een aantal empirische relaties in mathema-
tische vorm geformuleerd (64). Uitgaande van de veronderstelling, dat er een
omgekeerd proportionele relatie is tussen de invloed van mensen en de afstand
tussen de mensen, kan de potential of de aantrekkingskracht van een bepaalde

plaats door de grootte van E  i- worden gemeten. Hierin betekent Pi de
bevolking van gebied i en Di de afstand van gebied i ten opzichte van een
bepaald punt, waarvoor de aantrekkingskracht wordt gemeten (65).

Clark (66) heeft erop gewezen, dat de gradi6nt van de bevolkingsdicht-
heid in de steden exponentieel afneemt. Deze kennis formuleerde hij in de
volgende mathematische vergelijking: Y = Ae , waarin Y het aantal inwo--bx

ners per gebiedseenheid is, x de afstand ten opzichte van de stadskern, e het
grondtal van de natuurlijke logaritmen en A en -b empirische parameters. De
parameter -b is het cijfer voor de afname van de dichtheid per afstandseen-
heid. De deskriptieve juistheid van deze stelling werd bevestigd met behulp
van Amerikaanse gegevens door Otis Dudley Duncan (67).

Verder zij bijvoorbeeld ook melding gemaakt van de door Lotka (68)
ontwikkelde rank   size   rule.   dat wi\ zeggen dat het aantal steden omgekeerd
evenredig is met de grootte van de steden en wei volgens een kurve, die de
Pareto-kurve nadert. Ook Shaw maakte gebruik van mathematische formules
voor het aantonen van bepaalde samenhangen tussen sociale verschijnselen.
Nadat hij zijn materiaal had verzameld over de delinkwentie in de buurten van
Chicago, formuleerde hij de wetmatigheid, dat hoe hoger de delinkwentieratio
van een bepaalde buurt, hoe hoger het percentage recidivisten. Deze wetmatig-
heid vervatte hij in de volgende wiskundige funktie: Y = 22.232 + .943 X,
waarbij X gelijk is aan het aantal delinkwenten en waarbij Y het aantal re-
cidivisten is (69).

Een volledige opsomming van alle resultaten op dit terrein zou te ver
voeren en alleen leiden tot een bijna onbegrensde enumeratie van bevindingen.
Naast de indices en mathematische formuleringen ontwikkelde E.W. Burgess
instrumenten voor het voorspellen van het menselijk gedrag. Zo'n prediktie-
instrument ontwikkelde hij bijvoorbeeld bij de studie van het vrijlaten van
delinkwenten uit de gevangenis on parole (70); eveneens bouwde hij mee aan
de konstruktie van een instrument voor het voorspellen van succes in het
huwelijk (71). In meer recente tijden heeft Reiss een speciaal artikel gewijd
aan de voorwaarden voor een goed prediktie-instrument. In The accuracy,
efficiency and validity of a prediction instrument (72). ontwikkelt Reiss een
methode ter minimalisering van de totale prediktiefout, gebaseerd op het
principe van de maximale waarschijnlijkheid. In dit artikel worden nieuwe
wegen beschreven voor de verhoging van de akkuraatheid, de effici6ncy en de
validiteit van een prediktie- instrument.
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In dit verband kan niet onvermeld blijven, dat de sociale ekologie even-
eens heeft bijgedragen tot de uitbouw van zogenaamde geo-statistische maten,
die van toepassing zijn op verschijnselen die voorkomen in een twee-dimensio-

nele ruimte. In de zogenaamde lineaire statistiek worden maten gebruikt, die
pogen een beschrijving te geven van cijferreeksen door de bepaling van bii-

voorbeeld de centrale tendentie en de spreiding. Daar waar het gaat om ver-

schijnselen die op de een of andere manier gekoppeld zijn aan de geografische

ruimte, zoals bijvoorbeeld winkelvestigingen, ambachtsbedrijven, plaats van

misdaad en woonhuis, daar is het zaak, dat men de beschikking heeft over

statistische maten, waarmee men uitspraken kan doen over de centrale ten-

dentie en spreiding van een verschijnsel in een geografische ruimte. Zo zijn er
in nauwe samenwerking met de ekonomische geografie en de sociale geografie

een serie geo-statistische maten ontwikkeld die aan deze voorwaarde voldoen.

Als zodanig kunnen we bijvoorbeeld de centrale tendentie-maten noemen:

zwaartepunt, mediaanpunt, point of minimum aggregate travel en de maten

voor de spreiding: strooiingsindex, gemiddelde afstand, equi-distantiecirkels,

quartilides, decilides en centrilides. Deze geo-statistische maten voor de cen-

trale tendentie en de spreiding van een verschijnsel zijn in feite vertalingen van
de maten der lineaire statistiek in maten voor een twee-dimensionele ruimte.

Als zodanig vormen deze maten een belangrijke aanvulling op de traditionele

statistische maten.   I n de sociologie heeft de toepassing  van deze technieken

buiten de sociale ekologie nog niet plaatsgehad.
De sociaal-ekologen hebben verder uitvoerig gebruik gemaakt van korre-

latie-technieken. Als illustratie van de toepassing van enkelvoudige korrelaties

kan  naar een tweetal studies worden verwezen en wei van Schmid (73) en van

Schmid, MacCannell en Van Arsdol (74), die korrelaties tussen bepaalde de-

mografische en sociologische verschijnselen in de stad benadrukten. De toe-

passing van korrelatietechnieken op het gebied van de sociale ekologie heeft

weI eens geleid tot verkeerde veronderstellingen omtrent kausale relaties tus-

sen bepaalde verschijnselen, waarvoor terecht door bepaalde auteurs wordt

gewaarschuwd (75). ZO toonde Robinson aan, dat indien in bepaalde gebieden

een hoog percentage negers woont en tevens hierin een hoog percentage anal-

fabeten aanwezig is, dit nog niet betekent, dat onder de negers een groter

percentage analfabeten is dan onder de blanken. Deze methodische kwestie

staat in de literatuur bekend als het probleem van de ecological fallacy.
De sociaal-ekologen hebben ook baanbrekend werk verricht op het ter-

rein der ontwikkeling van meer komplexe statistische technieken. Zo is bij-

voorbeeld ter aanvulling op de enkelvoudige korrelatieberekeningen uitvoerig

gebruik gemaakt van multipele korrelatie, faktoranalyse, variantie- en kovari-

antie-analyse (76).

107



Van de studies op het gebied van de spreiding van sociale verschijnselen
over een bepaald gebied is een geweldige stimulans uitgegaan op de uitbouw
van zogenaamde gravity models. Deze modellen werden opgebouwd in analo-gie aan de gedachten van Newton en werden van toepassing geacht op de
sociale interaktie. Voorbeelden van deze modellen zijn genoemde studies van
Zipf en Stewart (77). Tenslotte kan in dit verband nog melding worden ge-
maakt van de onlangs ontwikkelde input-output analyses, waarvan voorbeel-
den te vinden zijn in de studie van O.D. Duncan, Scott, Lieberson, B. Duncan
en Winsborough, getiteld Metropolis and region (78).

7. DE PRESENTATIETECHNIEKEN IN DE SOCIALE EKOLOGIE

De sociale ekologie heeft belangrijke bijdragen geleverd tot de kennis van
uitbeeldingstechnieken van sociale verschijnselen, die een ruimtelijke dimensie
vertonen. Hierbij nemen de kartografische technieken een belangrijke plaats
in.  Veelal wordt gebruik gemaakt van zogenaamde base maps, isometric maps,
spot maps, cross-hatch maps, census-tract maps, etc.. In de sociale ekologie
vervullen deze kaarten de funktie van het visueel inzichtelijk maken van de
spreiding van sociale verschijnselen over een bepaald gebied. Het statistische
cijfermateriaal waarmee de sociaal-ekoloog veelal werkt, leent zich bijzondergoed om op kaart weer te geven. Goede samenvattingen over de verschillende
uitbeeldingstechnieken vindt men in studies van Bogardus (79) en Schmid
(80). We zullen enkele van de meest bekende kaarten iets nader toelichten. In
dit verband vermelden we bijvoorbeeld de social   base   map, die voor verschil-
lende Amerikaanse steden is opgesteld (81). De uitgangspunten en toepas-
singsmogelijkheden van deze sociale kaart zijn besproken door Erle Young
(82) en Eubank (83). Deze socia/ map impliceert het in kaart brengen van
bepaalde basisgegevens (waaronder bevolkingsaantal, bevolkingssamenstelling
naar leeftijd, sociaal niveau, beroep, geslacht). zodat andere gegevens hierme-
de in verband kunnen worden gebracht of eventueel nieuwe betekenis verkrij-
gen. Vele sociale verschijnselen worden visueel inzichtelijk in hun relatie tot
andere sociale verschijnselen. Terecht merkt Heinemeyer op dat de sociaal-
ekologen weI eens uit het oog verliezen, dat deze kaarten illustreren en niet
bewijzen. De kaart werpt op zijn best hypothesen op (84).

De zogenaamde isometric map zoals die door Mower (85) is beschreven
en de cartographic map die door Lonimoor en Young (86) worden gebruikt,
proberen de principes van de meteorologische kaarten over te brengen op de
kaarten die voor sociale gegevens kunnen worden gebruikt. Deze kaarten zijn
opgebouwd uit lijnen op een topografische ondergrond, waarbij de lijnen tot
stand komen door een verbinding van punten die in dezelfde mate een be-
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paald sociaal verschijnsel vertonen. Mowrer toont aan hoe de isometrische

kaart een belangrijk hulpmiddel kan zijn in de weergave van de relatieve

frekwentie van sociale verschijnselen en hoe de isometrische kaart bovendien

dienst kan doen in het illustreren van de hoogte van de korrelaties tussen

sociale verschijnselen in verschillende gebieden.
Ook de zogenaamde census-tract map is een veel gebruikt kartografisch

hulpmiddel om sociale verschijnselen, zoals die over een bepaald gebied ge-
spreid zijn, weer te geven. Deze kaart laat een opsplitsing zien van een bepaald

gebied in een aantal zogenaamde telgebieden. De gegevens, die met behulp van

de volkstellingen worden verzameld,worden getotaliseerd per telgebied.   De
verschillende gegevens die aldus per telgebied vrijkomen, kunnen op de cen-
sus-tract map ingetekend worden door middel van arceringen, punkteringen
en dergelijke. De hele ontwikkeling van de vervaardiging en de geschiedenis
van deze kaarten is beschreven door onder andere Drolet en Guilfoy (87),
Eubank (88), Green (89), Laidlow (90) en Reckless (91). Schmid (92) heeft

de ervaringen van sociaal-ekologen op het gebied van de census-tract map

gebruikt om een artikel over de theorie en de praktijk van de census-tracts te

schrijven (93).
Reeds eerder in deze studie werd gesteld, dat de sociale ekologie ten

opzichte van de buitenwereld voornamelijk haar image ontleent aan het veel-

vuldig gebruik van kaartmateriaal in het sociaal onderzoek. Toch zou het

onwenselijk zijn indien men de sociale ekologie als het ware zou willen identi·
ficeren met het gebruik van kaartmateriaal. Logisch zou dit ook niet verant-

woord zijn. daar behalve de sociale ekologie talrijke andere disciplines uit-
voerig gebruik maken van kaartmateriaal. Maar naast dit aspekt speelt boven-

dien mee, dat de sociale ekologie door middel van haar referentiekader, me-
thoden, technieken en toepassingsgebieden zo veel m r te bieden heeft, dan
een aantal aardige kartografische uitbeeldingen van sociale verschijnselen.

8.SOCIAL AREA ANALYSIS VAN SHEVKY, WILLIAMS EN BELL

Uit de sociale ekologie zijn al spoedig een aantal richtingen ontstaan, die
naderhand als min of meer autonome terreinen in de sociologie-beoefening

zijn komen te staan. In de loop van de tekst maakten we reeds melding van

een aantal auteurs zoals O.D. Duncan, B. Duncan, Ph.M. Hauser en L.F.

Schnore, die zich voornamelijk hebben toegelegd op de analyse van volkstel-

linggegevens. Een andere min of meer autonome richting is de door Shevky,
Williams en Bell ontwikkelde social area analysis. in 1949 verscheen een stu-

die van Shevky en Williams, getiteld The social areas of Los Angelos (94).
waarin zij poog(len om een differentiatie naar sociale gebieden aan te brengen
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in Los Angelos. Door drie basis-variabelen te gebruiken namelijk social rank,urbanization en segregation menen zij deze differentiatie aan te kunnen bren-
gen. Deze basis-variabelen worden dan gemeten met behulp van een index,
waarbij zij zich baseren op de volkstellinggegevens van de betreffende gebie-den. leder gebied krijgt nu een drietal skores. Deze skores zijn gestandaardi-
seerd en vari*ren  van   0  tot   100. De hypothetische sociale ruimte wordt  nu
ingedeeld in een 9-taI social areas, waardoor het mogelijk is om in een zoge-
naamd social space diagram de verschillende gebieden in kaart te brengen enzo te achterhalen tot welk socia/ area het gebied behoort.

Zonder hier op de technische en methodologische problemen in te gaan.
kan weI gezegd worden. dat Shevky en Williams. naderhand aangevuld door
Bell  (95), een waardevolle methode hebben ontworpen voor de differentiatie
van de verschillende delen van een bepaald gebied. Onder andere door de
toepassing van faktor-analyse hebben Shevky, Williams en Bell methodisch
gezien een belangrijke bijdrage geleverd. Van Arsdol, Camilleri en Schmid zijnnaderhand in staat geweest om de bevindingen van Shevky, Williams en Bell teverifiaren (961. Bepaald zwak in deze social  area analysis is de theoretische
diepgang. Fundamentele uitgangspunten zoals de theoretische validering van
de indikatoren heeft niet plaatsgehad en de gehele social area analysis is danook veeleer te beschouwen als een methode, dan als een theorie. Het wekt dan
ook enige verbazing indien Theodorson, sprekende over de ontwikkeling van
de theorie van de sociale ekologie, de social area analysis naar voren schuift als
een aanvulling op de klassieke sociaal-ekologische leer (97).

De social area analysis van Shevky. Williams en Bell heeft nadien andereauteurs geihspireerd tot het aanbrengen van variaties op deze methode. Zo is
de Farber-Osoinach-index (98) voor het analyseren van sociale statusfaktoren,
eigenlijk een variatie op de methode van Shevky en zijn medewerkers. Voor
het opstellen van de index komen in deze studie als aspekten in aanmerking,de white-collar-aktiviteit, het aantal voltooide schooljaren der volwassenen
(personen van 25 jaar en ouder), het gezinsinkomen  en  het ras.

Zowel de social area analysis als de variaties op deze methode zijn pogin-gen om de inteme struktuur van de community te typeren met behulp vaneen aantal indikatoren. Shevky, Williams en Bell zijn de mening toegedaan dateen kennis over de differentiatie in de community naar sociale gebieden een
belangrijk hulpmiddel kan zijn in het verhelderen van vele konkrete sociale
verschijnselen. Zij hebben gepoogd om via enkele artikelen de sociaal-weten-schappelijk onderzoekers te wijzen op de noodzaak en de praktische bruik-
baarheid van de door hen geihtroduceerde methoden.
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9. SOCIAAL-EKOLOGISCH ONDERZOEK IN HET LICHT VAN HET SO-
CIOLOGISCH ONDERZOEK

Tot besluit van dit hoofdstuk zullen we in het kort de aspekten uit het
sociaal-ekologisch onderzoek opsommen, die naar onze mening van belang
zijn voor een verdere ontwikkeling van het sociologisch onderzoek in zijn
algemeenheid. We stelden reeds dat de meest opvallende eigenschap van de
sociale ekologie de grote nadruk op het empirisch onderzoek is. Historisch
valt deze tendens te verklaren als een reaktie van de Chicago-school op de

voorbarige generalisaties van de klassieke sociologen. Dit aspekt van de sociale

ekologie heeft in belangrijke mate bijgedragen tot de zo bij uitstek empirische
traditie der sociologie-beoefening in de Verenigde Staten in de jaren twintig
en dertig. Dat hierdoor gedurende deze periode belangrijke vorderingen op de
meest uiteenlopende terreinen van het sociaal onderzoek zijn gemaakt, be-
hoeft derhalve geen verwondering te wekken. De successen van deze werk-
wijze hadden enerzijds betrekking op de uitkomsten van het onderzoek, waar-
door een vermeerdering van kennis mogelijk werd en anderzijds op een verfij-
ning en uitbreiding van het onderzoeksinstrumentarium. Waarschijnlijk zijn er
tot   dusverre   wein ig perioden   in de sociologie,   die zo vruchtbaar   voor  de
exacte en objektieve kennisvermeerdering zijn geweest als de jaren twintig en
dertig in de Verenigde Staten. Dit geldt mogelijk nog in versterkte mate voor
de verfijnng en uitbouw van de methoden en technieken van sociaal onder-
zoek. Wat op dit terrein in korte tijd tot stand is gebracht, is werkelijk zeer
positief te beoordelen. Nieuwe terreinen van onderzoek werden blootgelegd

(misdaad, zelfmoord, geestesgestoordheid, armoede, landloperij, slums),
nieuwe bronnen van informatie werden gebruikt (volkstelling, archieven. dag-
boeken, karthotheken, ledenlijsten), waarnemingstechnieken werden verfijnd
(observatie, participerende observatie. inhoudsanalyse), analyse-instrumenten
werden gekonstrueerd en uitgebouwd (indices, komplexe indices. mathema-
tische formules, variantie-analyse, faktoranalyse). nieuwe presentatietechnie-
ken van de rea, Itaten van onderzoek werden uitgedokterd (kartogrammen,
spotmaps en dergelijke).

Deze akkumulatie van kennis heeft diepe sporen in de huidige sociolo-

gie-beoefening nagelaten. Toch zijn er een aantal dimensies van het sociaal.

ekologisch onderzoek, die enigszins in diskrediet zijn geraakt.
a)Als eerste punt zouden we het reeds eerder vermelde aspekt van de

aggregaat-analyse willen vermelden. De sociale ekologie analyseert aggregaten,
dat wil zeggen ze analyseert systemen en zoekt de verklaring voor de vorm en
de inhoud van het systeem in de werking van struktuurelementen en van
bepaalde processen. De analyse-eenheid is in de realiteit dan ook veelal een
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community, een natuurlijk gebied, een regio of een zone. In principe kan men
in het sociologisch onderzoek analyses op verschillende niveaus verrichten.
Riley (99) onderscheidt resp.:

1) individu-analyse, dit is de analyse die zich uitsluitend bezighoudt met indi-
viduen in rollen, zonder rekening te houden met de groepen waartoe de
individuen behoren;

2) kontextuele analyse, dit is de analyse die ook gericht is op het individu,
maar de rol van het individu wordt nu gesitueerd in zijn groepskontekst;

3) groepsanalyse, dit is de analyse van zogenaamde higher level systems
(Riley), zonder te letten op de individuen;

4) strukturele analyse, dit is de analyse die gericht is op de groep maar tevens
aandacht besteedt aan de gedifferentieerde rollen die samen de interne
struktuur van de groep vormen. Een vorm van strukturele analyse (de
zogenaamde within-group analysis) richt de aa,idacht bijvoorbeeld op de
verschillende typen individuen en de manier waarop deze in een samenle-
ving zijn gespreid, derhalve op de interne struktuur binnen iedere groep.
Een andere vorm (de zogenaamde segmental comparisons) maakt een ver-
gelijking van een kategorie individuen tussen verschillende gebieden moge-
lijk;

5) sociaal systeem analyse, dit is de analyse die de strukturele within-group
analysis kombineert met de strukturele segmental comparisons. Volgens
Riley is deze methode uiterst vruchtbaar voor de sociologie, maar helaas
nog zo weinig toegepast.
De methoden van analyseren der sociale ekologie kan men in het kader van

bovenstaand schema het best omschrijven als de methoden der groepsanalyse
en der strukturele analyse. Bij wijze van illustratie geven we hier een korte
samenvatting van de door Faris en Dunham (100) verrichte analyse. De studie
van Faris en Dunham begint met een groepsanalyse, die de relatie onderzoekt
tussen twee variabelen, te weten differentiation of urban areas resulting from
the growth of the city en geestesgestoordheidcijfers. Zij tekenen deze gege-
vens op kaarten van Chicago en gebruiken de natuurlijke gebieden van de stad
als de analyse-eenheden. Zij vertrekken vanuit het standpunt, dat de karakteri-
stieken van de populaties in de verschillende zones van de stad tot stand
komen door het wezen van het sociale leven in de zone en niet omgekeerd.
Met behulp van bepaalde indices berekenen zij de mate van sociale desorgani-
satie van de gebieden in Chicago. Deze sociale desorganisatie vertoont een
koncentrisch patroon. Zij gaan nu na hoe geestesgestoordheid in dit patroon
past en komen tot de konklusie, dat het relatieve aantal geestesgestoorden
afneemt naarmate men van het centrum naar de periferie gaat. Hun analyse
gaat verder en zij houden nu een reeks van individuele kenmerken, die een
verklaring voor de geestesgestoordheid zou kunnen zijn, konstant. Zij passen
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tenslotte een strukturele analyse toe door segmentele vergelijking van verschil-

lende groepen, waarin individuen gelijk zijn ten aanzien van bepaalde indiviau-
ele karakteristieken.

b) Een in de sociale ekologie veelvuldig toegepaste waarnemingstechniek

vindt in het huidig sociologisch onderzoek een zeer bescheiden plaats, te

weten: de observatie. Uiteraard hangt dit samen met de waarde die in de
Sociologie op het ogenblik in zo grote mate wordt toegekend aan de enqu*te-

techniek. We wezen er reeds op. dat dit niet mag leiden tot een verwaarlozing

van de observatie. Hiervoor zijn naar onze mening een aantal argumenten aan
te voeren

In de eerste plaats is de sociologie een empirische wetenschap, die pro-
beert door zintuiglijke waarneming kennis te verkrijgen van de sociale werke-

lijkheid. De meest rechtstreekse bij de zintuiglijke waarneming aangepaste

waarnemingstechniek is de observatie. Methodisch staat de observatie nog pas
in haar kinderschoenen en is gedurende de jaren nauwelijks aan evolutie on-

derhevig geweest. Toch moet het mogelijk zijn om deze waarnemingstechniek

op een meer efficiante manier te gebruiken dan tot dusverre het geval is

geweest. Hiervoor zal het nodig zijn, dat er een strakkere systematiek wordt

ingevoerd bij de observatie door bijvoorbeeld onderscheidingen aan te brengen
in de plaats, het tijdstip. de aard, de intensiteit, de omstandigheden en de

kombinaties tussen deze faktoren bij het waarnemen van sociale verschijnse-
len.

In de tweede plaats lijkt ons een ruimere toepassing van de systematische

observatie wenselijk in verband met de vele konkrete vraagstukken, die de

socioloog onderzoekt. Voor vele van deze vraagstukken blijkt de observatie

een waardevoller instrument te zijn dan de interview- of enquXte-techniek; we

hoeven in dit verband maar te denken aan thema's uit de organisatiesociolo-

gie, zoals de regulering van het produktieproces of uit de sociologie van kleine
groepen, zoals diskussiegroepen, besluitvorming. etc..

Mogelijk dat een verklaring voor de geringe belangstelling voor de obser-

vatie in de huidige sociologie is terug te voeren tot een valse beeldvorming

over het simplisme van deze techniek of tot een onbekendheid met de ware
voordelen en toepassingen van deze techniek, door een gebrekkige informatie
hierover in de opleiding. Veelal wordt een onderscheid gemaakt tussen de

zogenaamde vrije, niet gestruktureerde observatie en de systematische, ge-
struktureerde observatie (101). De eerste methode wordt door de onderzoe-
ker gehanteerd om eerste indrukken op te doen. Het doel van een dergelijke

eerste verkenning rijkt niet verder dan het vastleggen van de indrukken die

zich bij de gelegenheidsobservator vormen. Elke deskundige benadert het stu-

die·objekt slechts uitgerust met zijn eigen professionele referentiekader; voor
de rest laat hij zich zo veel mogelijk door het objekt leiden, nu op 66n aspekt,
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dan op een ander zijn aandacht richtend (102). In de systematische, gestruk-
tureerde observatie wordt de objektiviteit van de waarneming nagestreefd
door de waarnemer niet op het geheel te laten letten maar slechts op een
onderdeel van het geheel; bovendien wordt zijn (subjektieve) referentiekader
uitgeschakeld en vervangen door een systeem van kategoriein (103). Dit kan
men bijvoorbeeld doen met behulp van een schaal, waarop de intensiteit van
een verschijnsel weergegeven moet worden. Terwille van de nauwkeurigheid
van de verrichte waarnemingen is het van belang dat de beoordelingskategorie-
en zo expliciet mogelijk zijn en zo weinig mogelijk berusten op interpretatieen pogingen tot duiden van de waargenomen handelingen. Bales (104) heeft
een algemeen systeem van beoordelingskategorieiin opgebouwd dat bij de
systematische observatie van kleine groepen goed van dienst kan zijn.

In  de sociale ekologie  is de systematische observatie meer gericht  op
eenheden van zowel fysische als sociale aard. dan op het analyseren van ver-
baal gedrag. Immers de sociale ekologie hanteert de methode der systema-
tische observatie ter verkrijging van informaties over de inrichting van het
fysisch-geografisch milieu, de arteficiale wereld, de koncentratie van de popu-
latie, de kenmerken en de verscheidenheid van de populatie, de voorzieningen,
het transport, het wegenstelsel. de produktie en dergelijke. Het gaat hier om
de manifestatie van het kommunale leven van een populatie en de wijze
waarop deze een aanpassing aan de haar omringende omgeving tot stand heeft
gebracht. Dit impliceert, dat de eenheid van waarneming hetzij een bepaald
gebied is waar verschillende verschijnselen kunnen worden waargenomen (bij-
voorbeeld buurt, stad, regio), hetzij een bepaald verschijnsel dat in verschillen-
de gebieden waargenomen kan worden (bijvoorbeeld misdaad, alkoholisme,
kerkgang). Uiteraard kunnen bepaalde audio-visuele hulpmiddelen, zoals tape-
recorder, foto, dia en film belangrijke bijdragen leveren tot de verhoging van
de efficiente en de objektiviteit van de methode der observatie.

c) Behalve door haar aandacht voor de observatie kan de sociale ekologie
eveneens inspirerend werken op de huidige sociologie door de waarde die zij
toekent aan statistisch materiaal. Vaak krijgt men in gesprekken met sociolo-
gen de indruk, dat er, mogelijk als reaktie op het Amerikaanse empiricisme,
een zekere aversie bestaat ten opzichte van statistisch cijfermateriaal. Dikwijls
ontkent men de sociologische betekenis van deze cijferreeksen, die ontleend
zijn aan volkstellingen, sociografische dokumentaties en dergelijke; daar men
meent dat het cijfermateriaal zonder enige selektie of zonder enige theore-
tische belangstelling door onderzoekers wordt verzameld. Het behoeft waar-
schijnlijk weinig betoog, dat cijfermateriaal an sich voor de socioloog weinig
betekenis heeft, maar dat juist als ondersteuning van een bepaalde gedachten-
gang of als basis voor een bepaalde manier van denken dit soort materiaal
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buitengewone diensten kan bewijzen. Gegevens over de bevolkingsomvang, de
samenstelling van de bevolking, de beroepsbevolking, de bedrijfsbevolking, het
aantal warenhuizen, de verkoop van produkten, de verkeersintensiteit etc.,
kunnen, wanneer zij hun plaats krijgen in een sociologisch gedachtenschema,
belangrijke referentiepunten in het denken over het sociale leven zijn. Met
name vermelden we hier de zeer uitgebreide informatie die opgesloten ligt in
de resultaten van de volkstellingen, de bedrijfstellingen, de woningtellingen en
vele andere publikaties van instellingen zoals het C.B.S., de P.P.D.'s, de
E.T.1.'s en de gemeentelijke sociografische bureaus.

d) Een ander aspekt dat we hier niet buiten beschouwing kunnen laten is
de kartografische traditie der sociale ekologie. Vanzelfsprekend leende het
objekt van studie der sociale ekologie zich bijzonder goed om de resultaten
van onderzoek inzichtelijk weer te geven via kaartmateriaal. Toch kan ook op
andere terreinen in de sociologie deze techniek een belangrijk hulpmiddel zijn

bij de presentatie van de onderzoeksresultaten. Zeker waar het gaat om de
popularisering van onderzoeksresultaten kan meer dan tot dusverre gebruik
worden gemaakt van vele door de sociale ekologie uitgebouwde presentatie-
technieken.

e) Verder kan de sociale ekologie inspirerend werken op de statistische
technieken in het sociologisch onderzoek. Hierbij denken wij vooral aan de

zogenaamde geo-statistiek. Sviatlovsky, Eells (105), Warntz. Neft (106). Hart
(107) en Shachar (108) hebben de weg gewezen voor de manier waarop men
lineair-statistische maten kan herformuleren tot maten. die gehanteerd kun-

nen worden bij de beschrijving van de centrale tendentie en spreiding van
verschijnselen die gebonden zijn aan of verbonden met de geografische ruimte.
De   u itbouw  van deze maten  tot het terrein  van de wiskundige statistiek  ver-

keert nog in ven beginfase, getuige de studies van Clark, Evans (109) en
Thompson (110). Het staat buiten kijf, dat het sociologisch onderzoek in het

algemeen dankbaar gebruik kan maken van de resultaten op dit terrein.
f) Tenslotte zouden we nog willen wijzen op het perspektief, dat via de

sociale ekologie is geopend op het totstandkomen van zogenaamde mathema-
tische wetten betreffende sociale verschijnselen. Het is geen onbekend feit dat
met name de neo-positivisten in de sociologie warme pleidooien houden voor

de ontwikkeling van zeer exacte algemene uitspraken in de sociologie. Langza-
merhand wint op vrijwel ieder terrein der sociologie de gedachte veld. dat de
toekornst der sociologie in belangrijke mate in het teken zal staan van de

toepassing van statistische technieken en dat het hierdoor mogelijk zal zijn om
meer dan vroeger het geval was, te komen tot wiskundige wetten. Vanuit dit
perspektief gezien, moeten de studies van Stouffer, Zipf, Stewart, Schmid en
anderen als pionierswerken worden beschouwd.
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HOOFDSTUK 5. HET BELANGRIJKSTE STUDIETERREIN DER SOCI-
ALE EKOLOGIE: DE STAD

1. INLEIDING
In het bovenstaande hebben we meermalen benadrukt dat het objekt der

sociale ekologie de community is. De community als abstrakt begrip is van
toepassing op verschillende werkelijkheidsterreinen; het kan betrekking heb-
ben op de dieren-, op de planten- en op de mensenwereld. En zelfs indien men
het begrip community beziet vanuit het perspektief van de mensen-samen-
leving, dan is dit begrip op verschillende eenheden in de samenleving van
toepassing. Steeds betreft het hier echter samenlevingsvormen die een ruimte-
lijke dimensie vertonen, zoals buurten, steden. regio's, metropolen, parochies,
etc..

Het voornaamste studieterrein van de sociale ekologie is de stad geweest.
Park was de overtuiging toegedaan, dat zowel vanuit principiale, als vanuit
pragmatische overwegingen, de stad het belangrijkste studieterrein van de so-
ciale ekologie was. De sociale ekologie is zo naar het oordeel van velen, in
feite identiek geworden met de studie van de stad. De vele empirische studies
van de sociaal-ekologen hebben ertoe geleid, dat er een redelijk geheel van
kennis over de ekologische struktuur van en de ekologische processen in de
stad is ontstaan. In hoofdstuk 2 hebben we benadrukt dat het sociaal-ekolo-
gisch onderzoek vooral werd verricht door de wetenschapsbeoefenaren van de
Chicago-school. Manuel Castells merkt dan ook terecht op, dat "Peu de disci-
plines ont otd aussi ddpendantes 6 l'egard d'une 6cole th6orique d6termin6e
que la sociologie urbaine 6 1'6gard de 1'6cole de Chicago" (1). Zeker heeft de
sociale ekologie, behalve voor de sociologie van de stad, ook voor vele andere
wetenschappelijke richtingen interessante uitgangspunten geboden, bijvoor-
beeld voor de zogenaamde rural  sociology.

In dit hoofdstuk.zullen we de aandacht hoofdzakelijk richten op de stad
als studieterrein van de sociale ekologie. Het is goed hier op te merken, dat
wanneer men doelt op de sociaal ekologische benadering van de stad, men weI
van urbane ekologie spreekt.

I n  de volgende paragrafen zullen we achtereenvolgens  aan  de  orde  stel-
len: een korte geschiedenis van de sociologie van de stad (paragraaf 2); de
sociologie   van   de  stad   in de Verenigde Staten (paragraaf  3); de Europese
traditie ten aanzien van de kennis over de stad (paragraaf 4); de sociaal-
psychologische theorie over de stad (paragraaf 5); de verschillende richtingen
in  de sociologie van de stad  in de Verenigde Staten (paragraaf 6); de bijdragen
van de sociale ekologie voor de sociologie van de stad (paragraaf 7) en tenslot-
te de perspektieven die de sociale ekologie biedt bij de bestudering van de stad
(paragraaf 8).
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2. KORTE GESCHIEDENIS VAN DE SOCIOLOGIE VAN DE STAD

De moeilijkheden bij het geven van een korte geschiedenis van de socio-

logie van de stad beginnen al bij het gebruik en de inhoud van het begrip stad.
"Auf den ersten Blick scheint es fast, als ob das Wort "Stadt" ziemlich ein-
deutig ein ganz bestimmtes Phiinomen bezeichne. Wenigstens steigt vor unse-
rem geistigen Auge, wenn wir das Wort nennen h8ren, ein klar umschreiben-
des Bild auf: das Bild einer Ansiedlung vieler Menschen in Hausern mit Stras-
sen,....die sich scharf gegen das "platte Land" abhebt,....Schauen wir aber
genauer hin, versuchen wir uns mit Worten zu sagen, was wir unter einer
"Stadt" verstehen, das heisst also: versuchen wir den Begriff der Stadt scharf
und eindeutig hinzustellen, so werden wir bald gewahr. das das gar nicht so
einfach ist. Wir merken, das die Merkmale des Begriffes Stadt keinesweg fest-
stehen. Nicht im ttiglichen Sprachgebrauch; aber auch nicht (oder vielmehr
noch viel weniger) in der Wissenschaft" (2). Het zal in het hiernavolgende
blijken, dat het begrip stad door vele auteurs een verschillende begripsinhoud
wordt toegekend en dat vele uiteenlopende opvattingen over de stad met
name terug te voeren zijn tot verschillen in de definities over de stad.

Sommige studies over de stad zijn van zeer oude datum. Sorokin, Zim-
merman en Galpin (3) wijzen er op, dat de interesse voor studies op het
gebied van de stad tot de oudheid is terug te voeren. Vele van deze studies zijn
echter van meer algemene aard en bezien het stadsleven voornamelijk naar
haar politieke en bestuurlijke aspekten (bijvoorbeeld Plato's konceptie over de
stadsstaat). Gezien vanuit het perspektief van de urbane sociologie (4) wordt
vrij algemeen aangenomen dat de 14e eeuwse Arabische theoreticus Ibn
KhaldOn de grondlegger is van de urbane (en rurale) sociologie. De Ameri-
kaanse stadssocioloog Gideon Sjoberg heeft erop gewezen, dat indien men de
stadssociologie in eerste instantie beschouwt als een cross-kulturele studie van
het stedelijk fenomeen, de 16e eeuwse Italiaan Giovanni Botero, aanspraak
maakt op het predikaat van de grondlegger van de urbane sociologie (51.

In Botero's studie Greatness of cities (61 komen enkele zeer bijzondere,
zij het impressionistische observaties voor over de relatie tussen sociale macht
en de groei en ontwikkeling van steden.

De meer recente geschiedenis op het gebied van de sociologie van de stad
leert, dat de ontwikkeling van het sociologisch denken over de stad in Europa
sterk is geisoleerd geweest van het denken in de Verenigde Staten. Indien men
namelijk de ontwikkeling van de sociologische theorie over de stad in de
Verenigde Staten beziet, dan bespeurt men dat de formulering van meer alge-
mene uitspraken over de stad volledig is beheerst geworden door de ekolo-
gische school, terwijl daarentegen de sociologische theorie over de stad in
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Europa sterke historische, sociaal-psychologische en kultuur-kritische impul-
sen heeft gehad. Een en ander impliceert tevens. dat de urbane sociologie in
de Verenigde Staten een meer positivistisch en empirisch karakter heeft ge-
kend dan in Europa, waar kultuurgeschiedenis en kultuursociologie nauw ver-
weven zijn geweest met de sociologie van de stad. Wei zijn er in Europa in de
jaren dertig nationale tradities gegroeid, die een meer uitgesproken empirisch
karakter hadden en die gedeeltelijk als reaktie op de voorbarige generalisaties
van de klassici, een werkelijk empirische studie van de samenleving (en ook de
stadssamenleving) wilden verrichten. Zowel in Engeland, Frankrijk. Duitsland
als Nederland ging men zich toeleggen op de analyse van lokale samenlevin-
gen, hetzij dorpen, hetzij steden en wist men op deze manier een tegenwicht
te vormen tegen de sterk historisch getinte theorieiin over de stad.

In het hiernavolgende zullen we een korte karakteristiek geven van de
Amerikaanse en Europese ontwikkeling van de sociologische theorie over de
stad. Het is weI goed om hierbij voor ogen te houden, dat ".....there certainly
are no simple answers to the questions that have been raised about urban
society. There is no easy theory, no neat pattern by which all the cities of
industrial societies can be ordered systematically. The more that is learned
about the city in our time. the more evident is it that no compact theory can
be conjured up to explain it all "(7). Het hierna volgende is dan ook slechts te
beschouwen als een karakterisering van een aantal aanzetten die in het (recen-
te) verleden gegeven zijn tot de uitbouw van een meer systematische theorie
over de stad.

3. DE VERENIGDE STATEN

Don Martindale (8) heeft in zijn beschouwingen over een theorie van de
stad een soort balans opgemaakt van de resultaten die in de afgelopen jaren
zijn geboekt met betrekking tot de vorming van een theorie over de stad. In
dit verband wijst hij met name op de eerste vormen van theoriekonstruktie
over de Amerikaanse stad. Een tweetal aspekten krijgen hierbij de nadruk, te
weten: pogingen om de ligging van de stad te verklaren en pogingen om de
morele gevolgen van het stedelijk leven te verklaren. Zo trachtte Charles H.
Cooley (9) een verklaring te vinden voor de lokatie van de steden. Terwijl de
steden uit het verleden dicht bij een religieuze instelling, fortifikatie of poli-
tiek centrum waren gevestigd, moet de hoofdreden voor de vestigingsplaats
van de Amerikaanse stad, volgens Cooley, worden gezocht in de transportsitu-
atie. Een verbetering in het vervoer, zelfs als het niet meer bevat dan een
verandering in de goederen, veronderstelt een aantal adekwate voorzieningen
en in dit licht gezien verwondert het niet dat de ste(len op kruispunten van
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transport ontstaan, zoals aan rivierbekken, trefpunten in de dalen etc.. Het
merendeel van de Amerikaanse steden is langs de rivieren en de Grote Oceaan
gevestigd. Een meer algemene studie om helderheid in deze problematiek te
verkrijgen is van de kant van Adna Weber in zijn Growth of cities in the
nineteenth century (10).

Dit veel geciteerde werk bevat naast een statistische beschrijving van de
recente kwantitatieve groei van de steden, een beschouwing over de oorzaken
van de koncentratie van mensen in steden. Weber konkludeerde, dat deze
koncentratie voornamelijk een produkt was van ekonomische krachten, zoals
die tot uitdrukking komen in de industri *le revolutie (stoommachine, handel,
verkeer, industrialisatie, grotere agrarische produktiviteit etc.). Behalve deze
primaire ekonomische krachten, meende Weber dat er nog een serie sekundai-
re krachten bij de groei van steden werkzaam was, namelijk die van politieke
en sociale aard. Tot de politieke faktoren rekende Weber zaken, zoals het
bevorderen  van een vrije handel  en een vrije migratie, een gecentraliseerde
administratie en vrije vormen van grondeigendom. Sociale oorzaken voor de
groei van de steden lagen in de mogelijkheden die de stad bood voor onder-
wijs, vertier, hogere levensstandaard, attraktiviteit van intellektuele verenigin-
gen en wat dies meer zij. Adna Weber besteedde tevens een hoofdstuk aan de
physical and moral condition van de steden. Hij stelde, dat veel gehoorde
kreten, zoals: de in de stad geboren mensen wonen in de armste delen van de
stad en deze mensen zijn terug te vinden in de laagste beroepsgroepen, boven-
dien kent deze bevolkingskategorie de hoogste delinkwentie- en zelfmoordcij-
fers, slechts sporadisch op waarheid berusten.

Een meer expliciete aandacht voor de gevolgen van het stedelijk leven op
de morele orde is volgens Don Martindale terug te vinden in Josiah Strong's
werk The Twentieth century city (11). Strong dacht  dat de moderne bescha-
ving een 66nzijdige ontwikkeling te zien gaf in de richting van het benadruk-
ken van materi6le waarden ten koste van morele waarden. Volgens Strong is
een stad materialististisch indien de intellektuele en morele ontwikkeling niet
evenredig verloopt met de fysieke groei. Zo meende Strong dat er in 1890 in
de  steden 150.000 onnodige sterfgevallen waren tengevolge van een gebrek-

kige volksgezondheid.
Al deze theoriein waren fragmentarisch en hadden een weinig socio-

logische signatuur.  In deze tijd van het ontwaken van een theoretische belang-

stelling voor de stad, begon de sociologie in de Verenigde Staten meer omlijn-
de vormen aan te nemen onder de briljante leiding van de staf aan de Chica-
go-universiteit. De sociologie in de Verenigde Staten richtte in eerste instantie
de aandacht op de stad; en de studies die onder leiding van Park, Burgess en
McKenzie verschenen, markeerden de eerste stappen tot een meer systemati-
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sche theorie over de stad. Park verschafte in zijn welbekende artikel The city
(12) een algemeen kader voor de theorie over de stad, door de introduktie van
de sociale ekologie. En zo zien we hier, dat de sociale ekologie in sterke mate
verweven raakt met de sociologie van de stad.

Park meende, dat de stad als een natuurlijke struktuur aan een aantal
wetten beantwoordde. ledere verandering in de stad ten gunste van het trans-
port en de industrie resulteert in een verdere arbeidsverdeling en specialisatie.
Tengevolge hien/an is er een kontinue afbraak van oude tradities, sociale en
ekonomische strukturen gebaseerd op verwantschap, lokale associaties, een
verandering in de aard van intermenselijke relaties en een wijziging in het
menselijk temperament. Dit alles hangt samen met een scheiding van buurten
en onderdelen van de stad. Don Martindale vat Park's konceptie over de stad
in een zin samen, te weten "the city represents an externally unit in space
produced by laws of its own" (13). Een nauwkeurige omschrijving van de
uitwendige organisatie van de stad werd geformuleerd door Burgess in zijn
zogenaamde koncentrische zone-theorie (14). Het is merkwaardig hoe in feite
de hele leer der sociale ekologie in vele geschriften wordt opgehangen aan
Burgess' zone-theorie en dat deze leer min of meer wordt gezien als het
visitekaartje der sociale ekologie.  (1 n paragraaf 6 zullen we hierop terugko-
men).

De literatuur over de stad van de jaren twintig eo dertig in de Verenigde
Staten toont aan dat deze volledig is gedomineerd geworden door de ekologi-
sche theorie (15). Ter illustratie verwijst Don Martindale naar een aantal
handboeken over de urbane sociologie van de zijde van Anderson en Linde-
man (16), Davie (17) en Carpenter (18) uit de twintiger en dertiger jaren,
waarin de sociaal-ekologische leer hoogtij vierde. Anderson en Lindeman bij-
voorbeeld besteedden de eerste 89 pagina's van hun boek aan een uitvoerige
ekologische beschrijving van de stad en haar omgeving. En hoe weinig verande-

ring in deze situatie is gekomen, wordt wei aangetoond door het feit, dat in
enkele vrij recente handboeken over de sociologie van de stad het sociaal-eko-

logisch referentiekader nog steeds expliciet wordt behandeld. De inleidingen
tot de sociologie van de stad van de hand van Lee (19), Bergel (20), Gist en
Fava (21), Erickson (22), Hatt en Reiss (23), Burgess en Bogue (24) illu-
streren bovenstaande opmerking op een afdoende wijze. Het blijkt derhalve,
dat ook op het huidige ogenblik de sociale ekologie in de urbane sociologie
van de Verenigde Staten hoogtij viert. Dit betekent overigens niet, dat er geen
andere richtingen in de urbane sociologie in de loop der jaren zijn ontstaan.
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4. DE EUROPESE TRADITIE

De ontwikkeling van de theorie over de stad was in Europa van een heel

andere aard. Terwijl in de Verenigde Staten de interesse sterk was gericht op
de aktuele problemen van de stad, was de fokus in Europa meer gericht op de
historie van de steden. De Europese wetenschapsbeoefenaren op dit terrein
konden veelvuldig gebruik maken van historisch materiaal over de oude ste-
den. hetgeen niet opging voor de jonge Amerikaanse steden. Don Martindale
merkt in dit verband op, dat "....under these circumstances American students

..

of the city largely put themselves adrift from the urban theory of Europe

(25). En de realiteit was dan ook, dat tussen beide ontwikkelingen in de
sociologie van de stad een grote kloof ging 6ntstaan. die tot op het huidige

ogenblik nog niet is overbrugd. Ook nu is de sociaal-ekologische benadering in

de Europese sociologie van de stad nog een nagenoeg wezensvreemd element,
evenals dit de Europese historische benadering is in de Verenig(le Staten.

De Europese traditie is weI omschreven als the institutional theory Of
the city (26), omdat in deze studies het accent valt op het felt. dat iedere
eenheid van sociaal leven wordt bepaald door instituties. Deze traditie. die
hoogtij vierde tegen het einde van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw,

vertoont een tweetal algemene karakteristieken.  In de eerste plaats is dit, dat
alle theorieiin er van uitgaan dat de karakteristieken van iedere eenheid van

leven worden bepaald door instituties. In de tweede plaats gaan zij er van uit,
dat de menselijke samenleving een evolutionair en historisch produkt is en dat
de verklaring van de sociale feiten bestaat uit het achterhalen van hun oor-

sprong. De verklaring voor de steden werd gevonden in de speciale struktuur
en het historische primaatschap van hun instituties. De theoriein verschilden

van elkaar door de onderscheiden nadruk, die ze legden op dan bijzondere
institutie.

Fustel de Coulanges (27) bijvoorbeeld zag in de religie de centrale insti-

tutie van de stad. Hij zag de stad ontstaan als een samenbundeling van clans

met een soortgelijke religieuze overtuiging. G. Glotz (28) stelde dat in de stad
een drietal krachten tegenover elkaar staan, namelijk de familie. de stad en het
individu. In het begin was de stad opgebouwd uit families, die hun oude
rechten beschermden en al hun leden onderschikten aan de gemeenschappe-

lijke zaken, vervolgens subordineerde de stad de families aan zichzelf door de
hulp in te roepen van enkele gedmancipeerde individuen en tenslotte leidde

het individualisme tot een oproer, vernietigde de stad en maakte de formatie
van grotere eenheden noodzakelijk. Het winstpunt van deze opvatting is, dat
ze de mogelijkheid ziet van een meer komplex inter-institutionele ontwikke-

ling van de stad.
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Een derde institutionele faktor als determinant in de opkomst van de
stad werd centraal gesteld door beoefenaren van de rechtswetenschappen.
Maine (29) stelde dat de oorspronkelijke toestand van het menselijk geslacht
een dominantie van de patriarchale familie was. In deze samenlevingen waren
de wetten gelijk aan de woorden van de patriarch. Zowel het politieke als
ekonomische leven werden beheerst door de verwantschap. Maine stelde nu,
dat het kritieke punt lag in de substitutie van de verwantschap door een
wettelijke orde, waarbij het individu geisoleerd werd van zijn s-tatus in de
familie en bevrijd door de vrije toegang tot een aantal kontraktuele relaties.
Hij karakteriseerde dit als een ontwikkeling van status naar kontrakt. De stad
is in Maine's opvatting een wettelijke struktuur gebaseerd op kontrakt en
territorialiteit (in plaats van verwantschap en familie). Hierdoor werd ten
aanzien van de stad de nadruk gelegd op het belang van zaker. zoals stads-
rechten, speciale burgerrechten en een legale struktuur. Maitland (30) ontwik-
kelde de zogenaamde Garrison-theorie waarin hij beweerde, dat de stad het
resultaat is van een geschenk van een koninklijk recht. Haar ontstaan was
volgens hem terug te brengen tot een kasteel of burcht, waar knechten, edel-
lieden, burgers en dergelijke het huishouden voerden. Nauw verwant aan
Maitland's garnizoenstheorie is de leer over de stad van Keutgen, die is geba-
seerd op de militaire funktie van de stad. Hij zag de stad als een bolwerk voor
noodtoestanden en onvoorziene gebeurtenissen, waar de mensen konden ver-
toeven voor bescherming.

Een poging om het ontstaan van de stad te verklaren vanuit ekonomische
instituties werd onder andere door Marx en meer in het bijzonder door Henri
Pirenne gedaan (31). Pirenne beweerde, dat een tweetal attributen noodzake-
lijk waren voor de totstandkoming van een stad, namelijk een groep mensen
uit het midden-milieu en een stadsbestuur. Vanuit dit standpunt gezien was de
town of gorod (oorspronkelijk plaatsen waar de mensen veiligheid zochten)
nog geen stad. WeI konden de mensen er vaak samen komen voor religieuze
aangelegenheden en konden er tempels ontstaan en bestuurszetels en kon het
leven in komplexiteit toenemen, maar steden waren het nog niet. De bis-
schopssteden en de Romeinse regeringscentra waren voor Pirenne slechts ste-
den uit naam. Al deze plaatsen speelden volgens Pirenne een rol in de geschie-
denis van steden als stepping stones. Rondom hun wallen verkregen de steden
vorm nd de ekonomische renaissance. De steden ontstonden als een bijpro-
dukt van de aktiviteiten van kooplui, die zich buiten de wallen vestigden en in
krisistijd binnen de wallen bescherming zochten.Onder invloed van de handel
verkregen de Romeinse steden nieuw leven en werden opnieuw bevolkt. Zo
vormde de nieuwe middenklasse van handelslieden een hoeksteen in Pirenne's
opvatting over de stad. Zij vocht voor een nieuwe wetgeving, voor een onaf-
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hankelijke rechtspraak, voor eigendom en voor een eventueel nieuw bestuur.

Voor Pirenne is de stad een plaats van handelslieden.
Meer specifiek sociologisch-historische studies over de stad ziin van Max

Weber (32). Hij begon zijn studie met de opmerking, dat de stad vaak gezien

wordt als een dichtbevolkt gebied met een sterke opeenhoping van mensen,

zodat onderling persoonlijk kontakt afwezig is. Weber merkte direkt op, dat

deze konstatering niet meer kon zijn dan een enkel fragment uit de totale

theorie over de stad, want het koncept stad kon niet alleen beperkt worden

tot de dichtbebouwde gebieden van enige omvang, maar er moest tevens

rekening worden gehouden met kulturele faktoren.
In Max Weber's opvatting werd de hele Europese stadstheorie (zoals

hierboven weergegeven) gekenmerkt door een aantal institutionele theorie6n

over de stad en zij verschilden van elkaar slechts, volgens Weber, door de

nadruk die op 66n enkele institutie werd gelegd. Weber's eigen theory of the

urban community is te beschouwen als een originele poging om te komen tot
een institutionele theorie over de stad, waarin plaats is voor een sociaal-psy-

chologische leer over de stad. De stad kan benaderd worden met het koncept
urban community, hetgeen betekent een totale systematische eenheid van

intermenselijk leven, dat zich niet onderscheidt door 66n enkele institutie,
maar door een orde van instituties. Met deze opvatting, aldus de berichtgeving
van Don Martindale, dacht Weber een theoretische formulering te hebben

gevonden, die in staat was om rekening te houden met de vele partidle kon-

cepties over de stad van zijn tijd. Om een volledige urban community te

vormen, moest de vestiging een relatief dominerende handelsfunktie vervullen

en vervolgens moest een fortifikatie, een eigen rechtspraak (en gedeeltelijk
eigen wetten), sen markt. een geheel van organisaties en tenminste een gedeel-

telijke administratieve autonomie aanwezig zijn.
In de volle betekenis van het woord waren slechts de laat-Middeleeuwse

steden in West-Europa urban communities en konden de steden uit de andere

historische perioden niet onder deze definitie vallen. In dit verband merkt
Don Martindale (33) op, dat in Weber's terminologie de huidige stad aan het

einde van haar bestaan is; waarmee hij te kennen wil geven, dat Weber's

konceptie over de stad van grote betekenis is voor de bestudering van histori-

sche vormen van stedelijk leven, maar voor de verklaring en beschrijving van
het moderne stedelijk leven slechts in gemodificeerde vorm van toepassing is.

Na Weber's studie ontstond in Europa een betrekkelijke rust op het
terrein van de formulering van een sociologische theorie over de stad. Het zou

tot het begin van de jaren zestig van deze eeuw duren, alvorens nieuwe pogin-

gen werden ondernomen om hiertoe te komen. Deze werden niet, zoals bij

Weber, ingegeven door een historische benadering van het stadsverschijnsel,
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maar vanuit de zogenaamde Stddtebau. De Duitse sociologen Bahrdt (34),
Oswald (35) en Schmidt-Relenberg (36) hebben gepoogd om te komen tot
een meer omvattende sociologische theorie over de huidige stad. Bahrdt's
theorie heeft in de laatste jaren veel weerklank gevonden. In zijn studie Die
modeme Grossstadt vertrekt Bahrdt vanuit Weber's definitie over de stad en
lanceert dan zijn idee, dat de "Ausbildung einer 6ffentlichen und einer priva-
ten Sphiire als Kriterium der Stadtbildung" (37) is te beschouwen. Bahrdt's
these luidt dan: "Eine Stadt ist eine Ansiedlung, in der das gesamte, also auch
das alltdgliche Leben die Tendenz zeigt, sich zu polarisieren,das heisst ent-
weder im sozialen Aggregatzustand der Oeffentlichkeit oder in dem der Privat-
heit stattzufinden" (38). In Bahrdt's visie wordt derhalve de polarisering van
de meer private en publieke sferen van het sociale leven tot kriterium voor de
benoeming van een bepaald aggregaat tot stad. In feite brengt Bahrdt met
deze stelling niet zo heel erg veel nieuws, zeker niet indien we bedenken, dat
in de klassieke sociologie talrijke dichotomie6n  zijn te vinden, die een soort-
gelijk onderscheid in de aard van het sociale leven onderkennen (denk bijvoor-
beeld aan T6nnies: Gemeinschaft versus Gese//schaft; Durkheim: solidaritd -
mdchanique versus solidarita-organique). Het enige oorspronkelijke van
Bahrdt is de toepassing van deze kategoriedn op het stadsleven en verder de
nadruk, die hij legt op het gezamenlijk voorkomen hiervan in dezelfde sociale
situatie. Terecht is opgemerkt, dat "Als Grund der Stadtbildung ist die Polari-
sierung von Oeffentlichkeit und Privatheit abzulehnen, als Folge kann sie,
wenn auch mit wichtigen Abstrichen, akzeptiert werden" (39). Zeer recent
heeft een andere Duitse auteur geattendeerd op de noodzaak van een adekwa-
te sociologische theorie over de stad. Deze, Norbert Schmidt-Relenberg, be-
schouwt de stad als een ruimtelijke sociale eenheid, die zowel door ruimte-
lijk-fysische komponenten (ruimte, inwonertal, dichtheid) als door sociale
komponenten (waarden, normen, struktuur, funkties) wordt bepaald. Volgens
deze auteur kan de kennis over de stad alleen vruchtbaar worden ultgebouwd
wanneer aan beide aspekten tegelijkertijd aandacht wordt besteed.

5. DE SOCIAAL-PSYCHOLOGISCHE THEORIE OVER DE STAD

Naast de sociaal-ekologische traditie in de Verenigde Staten en de insti-
tutionele theorie in West-Europa, is er in feite een derde lijn in de historie van
de sociologie van de stad te onderkennen, die teruggaat tot Georg Simmel.
Simmel zag als opgave voor de sociologie de studie van de vormen waarin de
sociale interaktie tot uitdrukking komt, los van de inhoud van deze interaktie.
Simmel beweerde. dat dezelfde vormen totaal verschillende inhouden konden
hebben en dat dezelfde inhoud verschillende vormen kan aannemen. Simmel
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betoogde verder dat in het intermenselijke gedrag gevoelens en dergelijke
meespelen. Deze sociologie-opvatting toegepast  op  de stad impliceerde,   dat
uitvoerige beschrijvingen van demografische data, fysische karakterisering van
zones, buurten etc., nutteloos zouden zijn (40). Een sociologische analyse van
de stad moet volgens Simmel liggen op het terrein van de psychische vormen
van intermenselijk leven in de stad. Het eerste objekt van studie is dan ook de
mentaliteit van de stedeling. De neerslag van zijn bevindingen over dit aspekt
is terug te vinden in zijn artikel Die Grossstadte und das Geistesleben (41).
Hierin beweert Simmel, dat de grootste problemen van de moderne tijd
(1903) voortspruiten uit de poging van het individu om zijn autonomie en
individualiteit te bewaren onder invloed van een aantal diep ingrijpende soci-
ale krachten (42).

De mens uit de metropool is onderworpen aan een ongebruikelijke hoe-
veelheid stimuli en hij ontwikkelt een mentaliteit. die hem in staat stelt om
zich te beschermen tegen de externe omgeving die hem bedreigt. Dit betekent,
dat hij met zijn verstand moet reageren en zijn gevoelens moet trachten buiten
te sluiten. "Intellectuality is thus seen to preserve subjective life against the
overwhelming power of metropolitan life, and intellectuality branches out in
many directions and is integrated with numerous discrete phenomena" (43).
Verbonden met de dominantie van het intellekt is de geldekonomie; beide
veronderstellen een zakelijke attitude ten opzichte van mensen en dingen.
Het metropole leven is volledig gekoncentreerd rondom het geld en de ekono-
mie. De produktie van massagoederen is voor onpersoonlijke konsumenten en
de konsumptie heeft plaats in termen van rationele kalkulatie. "Only money
economy has filled the days of so many people with weighing, calculating,
with numerical determinations, with a reduction of qualitative values to quan-
tative ones. Through the calculative nature of money a new precision, a
certainty in the definition of identities and differences, an unambiguousness

in agreements and arrangements has been brought about in the relations of
life-elements. just as externally this precision has been effected by the univer-
sal diffusion of pocket watches" (44).

Derhalve zijn in het stedelijke leven punktualiteit, berekenbaarheid en
exactheid vereist in verband met de komplexiteit van het leven. dat zo nauw is
verbonden met de geldekonomie en het intellektualisme. Dezelfde faktoren
mike de exactheid en de precisie verhogen en tot een hoogst onpersoonlijke
struktuur leiden. leiden ook tot de, volgens Simmel zo karakteristieke, blas6-
attitude van de metropole mens. "There is perhaps no psychic phenomenon
which has been so unconditionally reserved to the metropolis as has the
blas6-attitude. The blasa-attitude results first from the rapidly changing and
closely compressed contrasting stimulations of the nerves" (45). Zowel tenge-
volge van een eindeloos gemak als tengevolge van felle kontrastrijke situaties.
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wordt het gevoelsleven ontwricht en ontstaat een ongevoeligheid  voor  het
leven als zodanig.Deze mentaliteit uit zich trouwens niet alleen ten opzichte
van het eigen gevoelsleven en de eigen existentie, maar ook ten aanzien van de
andere mens. De veelvuldige kontakten in de metropool zijn van een onper-
soonlijke aard, de relaties tussen de mensen worden gekenmerkt door een
zekere reserve. "A latent antipathy and the preparatory stage of practical
antagonism effect the distances and aversions without which this mode of life
could not at all be led. The extent and the mixture of this style of life, the
rythm of its emergence and disappearance, the forms in which it is satisfied -
all these, with the unifying motives in the narrower sense. form the insepara-
ble whole of the metropolitan style of life" (46).

Simmel's ideei n over de sociaal-psychologische kenmerken van de stede-
ling en het stedelijk leven, vonden in de Verenigde Staten weerklank bij
Woolston, die in een lezing voor de American Sociological Society in 1912,

een kenschetsing gaf van the urban habit of mind, waarin Simmel's gedachten
vrijwel letterlijk zijn terug te vinden. Ook Woolston meende, dat door een
opeenhoping van de mensen in de steden een aantal specifieke gedrags- en
houdingseigenschappen naar voren komen, die in hun totaliteit zorgen voor
een speciale stedelijke mentaliteit (47). De door Simmel naar voren gebrachte
benaderingswijze vond in Europa zijn voortzetting in het werk van Spengler,
die in zijn geruchtmakende studie Untergang des Abendlandes (48), vele van
de door Simmel ontvouwde inzichten op eigen wijze onder woorden bracht.
Spengler ontwikkelde zijn interpretatie van de stad gedurende de eerste we-
reldoorlog en publiceerde zijn geschrift in 1918. Dit boek werd zo populair,
dat de oplage in Duitsland een 100.000-tai exemplaren omvatte en dat ook de
vertalingen in het buitenland best-sellers werden.

Spengler nam Simmel's beschrijving van het stedelijk leven over en ver-
taalde dit in een raamwerk van agrarian mysticism (Don Martindale). Voor
Spengler bestaat het fundamentele kontrast in de samenleving uit de relatie
tussen de stad en het platteland. De geciviliseerde mens is een intellektuele
nomade.De hele wereldgeschiedenis is de geschiedenis van de beschaving die
van het platteland naar de stad verhuisde en die gezien het cyclische verloop
van de geschiedenis weer naar het platteland zal terugkeren. Immers de stad
zelf, de stenen kolos, de "Cosmopolis" staat op het einde van iedere grote
kultuur. "Der Steinkolos Weltstadt steht am Ende des Lebenslaufes einer
jeden grossen Kultur. Der vom Lande seelisch gestalte Kulturmensch wird von
seiner eigenen Sch8pfung, der Stadt, in Besitz genommen, besessen, zu ihrem
ausfuhrenden Organ, endlich zu ihrem Opfer gemacht. Diese steinerne Masse
ist die absolute Stadt. Ihr Bild, wie es sich mit seiner grossartigen Sch6nheit in
die Lichtwelt des menschlichen Auges zeichnet, enth lt die ganze erhabene
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Todessymbolik des endgOItig "Gewordenen". Der durchseelte Stein gotischer
Bauten ist im Verlauf einer tausendj8hrigen Stillgeschichte endlich zum ent-
seelten Material dieser dlimonischen SteinwOste geworden" (49).

Vele van de studies die tegen het einde van de 19e eeuw en in het begin

van de 20e eeuw verschenen, waren verweven met een ideologie die vaak
afkerig was van het opkomende stedelijke leven. Sommige van deze studies

zijn niet expliciet aan de stad of het stedelijk leven als zodanig gewijd, maar
zijn in feite een kultuurbeschrijving, een kultuurkritische karakterisering van
de heersende maatschappelijke orde. Typerend voor vele van deze studies is
het pessimisme. dat hierin de ondertoon voert. Alhoewel deze studies niet
expliciet kunnen worden gerekend tot de sociaal-psychologische studies over
de stad vertonen ze met deze studies toch een verwantschap, welke het recht-

vaardigt om deze werken in deze paragraaf te bespreken. Zowel de sociaal-

psychologische studies als de kultuurkritische studies berusten op vage, weinig
empirische data en verschillen daarin op wezenlijke wijze van de eerder be-
schreven Amerikaanse ekologische traditie.

Een van de eerste pessimistische kultuurkritieken op de stad kwam van
Riehl (50). Riehl publiceerde in 1854 een geschrift Die Naturgeschichte des
Volkes. waarin hij wees op het feit dat de steden niet in staat waren om de
eigen bevolking door een voldoende aantal geboorten in stand te houden.
Verder betoogde hij, dat de steden massaal en vormloos waren en dat veel
eenzaamheid in deze steden te vinden was. "Die Itindliche Bevdlkerung lebt
grosstentei Is familienweise zusammen, die stSdtische dagegen zu einem star-
ken Teil vereinzelt. Diese Vereinzelung nimmt zu, je mehr die gr8sseren
Stadte Grossstadte werden..... Die Oberwiegende Masse dieser Einwanderer
besteht aus einzelnen Leuten, die noch keinen festen Beruf, kein eigenes
Hauswesen haben, die in der grossen Stadt erst ihr GIOck machen wollen, in
der grossen Stadt aber hoffen sie, ernten zu k8nnen ohne gesat zu haben"
(51).

Het is opvallend dat met name in het Duitstalige gebied zo veel kritieken
zijn geleverd op de stadskultuur. Na Riehl's negatieve visie op de stad, ver-
scheen in 1887 het boek, dat waarschijnlijk de meeste invloed heeft uitge-
oefend op de algemene sociologie in Europa gedurende de jaren 1920 tot
1950, van de hand van T8nnies, getiteld Gemeinschaft und Gese//schaft (52).
In dit boek werkt T8nnies de tegenstelling uit tussen twee vormen van samen-
leving, die diametraal tegenover elkaar staan (53). Gemeinschaft is een orga-

nische vorm van samenleving in gemeenschappen, waarin de mens door ge-
boorte is opgenomen en waarin hij zijn gehele leven blijft ingebed. Vanzelf-
sprekend is de mens in deze gemeenschap opgenomen en is zijn levenshouding
door tradities en gebruiken van de gemeenschap bepaald. Hierdoor -en door-
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dat hij alle leden van de gemeenschap persoonlijk kent- voelt hij zich volledig
thuis. Wei is er in een gemeenschap arbeidsverdeling, maar deze vermag niet de
fundamentele overeenstemming in opvattingen en bedoelingen van de gemeen-
schapsleden te doorbreken. De eigen taak van de leden wordt door hen in de
eerste plaats als dienst aan de gemeenschap ervaren. Heerschappij in een ge-
meenschap neemt niet de vorm aan van overheersen ten eigen nutte, de heer-
ser is als een vader die er vooral op uit is zijn onderdanen op te voeden en
verder te brengen.

Hoe anders is dit alles in de Gesellschaft. De samenhang is hier niet
vanzelf gegroeid, maar zij wordt gezocht ter behartiging van bepaalde belan-
gen. De samenhang tussen de delen van de Gesellschaft, is niet verzekerd door
een fundamentele overeenstemming tussen de leden. maar zij moet geregeld
worden door kontrakten en abstrakte regels. Een van de belangrijkste regule-
rende faktoren is de waardering uitgedrukt in geld die in een Gesellschaft aan
alles wordt toegekend. Niemand levert in een Gesellschaft een dienst "om
niet", integendeel, ieder kijkt wat hij er voor terug krijgt. Om prestatie en
tegenprestatie tegen elkaar af te kunnen wegen, is het geld onmisbaar. Dit
heeft uiteindelijk tot gevolg dat alles in geldwaarde wordt uitgedrukt.

Uit de beschrijving blijkt, dat T8nnies aan de Gemeinschaft als vorm van

samenleven een hogere waardering toekende dan aan de Gesellschaft. "Ge-
meinschaft ist das dauernde und echte Zusammenleben. Gesellschaft nur ein
vorObergehendes und scheinbares" (54).

Na deze uitwijding over enkele kultuurkritieken op de stad, kunnen we
de beschouwing over de sociaal-psychologisch georunteerde studies voort-
zetten. Na Simmel's artikel over de mentaliteit van de stedeling en Spengler's
studie over de ondergang van de westelijke stedelijke kultuur, greep Park (55)
in de Verenigde Staten terug op het in die tijd zo populaire boek van Spengler
en wist (bewust of onbewust) een van zijn leerlingen, Louis Wirth, te inspire-
ren tot een studie die teruggreep op de gedachten van Simmel. Wirth's veel
geciteerde artikel Urbanism as a way of life (56) nam stelling tegen de heer-
sende ekologische traditie in de urbane sociologie in de Verenigde Staten.
Letterlijk stelde Wirth: "As long as we identify urbanism with the physical
identity of the city....., we are not apt to arrive at an adequate concept of
urbanism" (57). Hij gaf een schildering van het urbane leven door uit enkele
morfologische karakteristieken van de stad een aantal gedrags- en mentaliteits-
patronen af te leiden. Wirth stelde, dat de groei van de steden en de urbani-
satie van de wereld de meest opvallende gebeurtenissen van de huidige tijd
zijn.Deze verandering van een voornamelijk rurale in een urbane samenleving
en dit binnen het tijdsbestek van 66n generatie. heeft belangrijke konsekwen-
ties voor vrijwel ieder aspekt van het sociale leven. Deze veranderingen, aldus
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Wirth, leggen de nadruk op het belang van de bestudering van de verschillen

tussen de urbane en rurale wijzen van leven. "The pursuit of this interest is an
indespensible prerequisite for the comprehension and possible mastery of

some of the most crucial contemporary problems of social life. since it is
likely to furnish one of the most revealing perspectives for the understanding

of the ongoing changes in human nature and the social order" (58).
Door een analyse van deze verschilpunten komt Wirth tot een definitie

van de stad en omschrijft deze als, "..... a relatively large, dense and perma-
nent settlement of socially heterogeneous individuals" (59). Deze karakteri-
stiekcn zijn vclgens Wirth sociologisch alleen dbn relevant, indien ze als kondi.
tionerende faktoren voor het sociale leven worden gezien. Uit deze karak-

teristieken van de stad weet Wirth een theorie omtrent het -urbanisme als een
levensstijl" te konstrueren die deels van hypothetische en deels van beschrij-

vende aard is. Met betrekking tot de toename van het aantal mensen in een

lokale samenleving stelt hij, dat indien de grootte van de populatie boven een

zekere limiet komt. de aard van de relaties tussen de mensen en het karakter
van de stad zullen veranderen. Een groot aantal mensen impliceert een grote
mogelijkheid tot individuele variatie. Bovendien worden de potentidle diffe-
rentiaties tussen de mensen in een interaktieproces steeds groter. Er zullen in
de stad grotere verschillen zijn naar beroep, kultureel leven, ideegn en per-
soonlijke kenmerken. Direkt hieruit afleidbaar is, dat deze variaties leiden tot
een ruimtelijke segregatie van mensen met uiteenlopende kenmerken naar

huidskleur, etnische, ekonomische en sociale status. In de grote aggregaten

(zoals de steden) hebben faktoren als verwantschap en nabuurschap niet meer
het bindende effekt zoals in de plattelandssamenleving, mede gezien het feit
dat de mensen zo'n van elkaar verschillende afkomst en achtergrond hebben.

Onder deze omstandigheden vormen de kompetitie en formele kontrole-me-

chanismen de substituten voor de solidariteitsbanden van een folk society
(Redfield). Bovendien is het in de stad niet mogeliik om iedereen persoonlijk
te kennen en hierdoor ontstaan sociale relaties van een onpersoonlijke en

gereserveerde aard (60). De relaties verkrijgen een gesegmenteerd karakter en

dit leidt vaak voor het individu tot een schizoide persoonlijkheid. De mensen

in de stad. die verschillende rollen spelen, zijn minder afhankelijk van speciale

personen en de relaties vertonen de karaktertrekken van sekundaire relaties.

Anonimiteit, rationaliteit en sekundaire relaties zijn dan ook wezenliike ken-
merken van de stadskultuur. Het segmentele karakter en utilitaire accent van

de interpersoonlijke relaties in de stad vinden hun institutionele uitdrukking
in de "proliferation of specialized tasks which we see in their most developed

form in the professions" (61).
Evenals er sociologische veranderingen in de stad optreden wanneer het

aantal mensen stijgt. zo treden er ook veranderingen op. wanneer de dichtheid
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van de populatie toeneemt. "As Darwin pointed out for flora and fauna and
as Darkheim noted in the case of human societies, an increase in numbers         1
when area is hold constant (i.e. an increase in density), tends to produce
differentiation and specialization, since only in this way can the area support
increased numbers" (62). De dichtheid leidt er derhalve toe, dat de struktuur
gedifferentieerder en komplexer wordt. Ten aanzien van de kontakten kan
worden gezegd, dat deze fysisch van dichtbij zijn, maar sociaal van grote
afstand. Tengevolge van de dichtheid in de stad is er een wedijver om de
grond, welke grond doorgaans op de ekonomisch meest verantwoorde wijze
wordt gebruikt. Er treedt een scheiding tussen woon- en werkplaats op, daar
gebieden met industrievestigingen vanuit een oogpunt van wonen weinig aan-trekkelijk zijn. "Density, land values, rentals, accessibility, healthfulness, pres-

tige, aesthetic consideration. absence of nuisances such as noise, smoke, and
dirt determine the desirability of various areas of the city as places of settle-
ment for different sections of the population" (63). Er treedt met andere
woorden een segregatie van mensen in verschillende buurten op, waarbij de
segregatie voomamelijk plaats heeft naar raciale en etnische kenmerken, soci-
ale status, voorkeur en vooroordelen. Het dicht bij elkaar wonen van mensen
die geen gevoelsbanden met elkaar hebben, levert een sfeer van kompetitie en
onderlinge uitbuiting op. In zulk een toestand zijn formele kontrole-mechanis-
men noodzakelijk om frikties te voorkomen. Het gevolg hiervan zijn persoon-
lijke frustraties, die op hun beurt leiden tot nerveuze spanningen.

In verband met de heterogeniteit van mensen in de stad treedt er een
differentiatie op in de sociale stratifikatie. De verhoogde mobiliteit van het
individu draagt er mede toe bij, dat de sociale struktuur van de stad instabiel
wordt. Dit helpt bij de interpretatie van het gegeven dat de stadsmens intel-
lektualistisch en kosmopolitisch is. "Overwhelming the city-dweller is not a
home-owner, and since a transitory habitat does not generate binding tradi-
tions and sentiments. only rarely is the truly a neighbour" (64). De stedeling
kan zich ook moeilijk een totaalbeeld van de stad vormen. Verder maakte de
opkomst van de industrie massaproduktie mogelijk voor een onpersoonlijke
markt, waardoor er een standaardisatie in de produkten en de produktiepro-
cessen optrad.

Wirth stelt nu, dat op basis van deze drie variabelen, te weten: aantal,
dichtheid en heterogeniteit van de stedelijke populatie, het mogelijk moet zijn
om alle karakteristieken van het urbane leven te verklaren. Empirisch gezien,
kan de stad vanuit een drietal samenhangende perspektieven worden be-
schouwd, namelijk:
a)  als een fysische struktuur opgebouwd uit een populatie met een technolo-

gie en een zekere ekologische orde;
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b) als een sociale organisatie met een bepaalde sociale struktuur, een geheel

van instituties en een patroon van sociale relaties;

c) als een geheel van attitudes en idee.in, een konstellatie van personen met
typische vormen van kollektief gedrag en onderworpen aan bepaalde me-

chanismen van sociale kontrole.
Alhoewel Wirth's ideedn in de loop der jaren heel wat kritiek hebben ontvan-

gen (65), mag zijn Urbanism as a way of life toch weI worden beschouwd als

66n van de meest prominente pogingen om tot een systematische en soci-

aal psychologische theorie over de stad te komen. In Wirth's benadering zit

een duidelijke stellingname ten opzichte van de invloed van de sociaal-ekologi-

sche leer op de toen bestaande sociologie van de stad. Immers Wirth. zelf

grootgebracht door de klassieke ekologen Park, Burgess en McKenzie, zag al

spoedig het gevaar in van een al te eenzijdige sociologische theorie over de

stad, die alleen was gebaseerd op de studies van de sociale ekologie. Wat Wirth

vooral als een omissie zag van de sociale ekologie, was de onmogelijkheid van
deze leer om verklaringen te geven voor mentaliteitspatronen en houdingsuni-

versa van de stedelingen. Het verwonderde dan ook niet, dat Wirth voor wat
deze aspekten betreft, teruggreep op Simmel's artikel over het mentale leven

in de metropool. Wirth's artikel is niet alleen van belang vanwege zijn inhoud,

maar ook omdat het sterk heeft bijgedragen tot de ontdekking in de Verenig-

de Staten van de Europese stadstheorie. De huidige sociologie in de Verenigde

Staten is niet meer identiek met de sociale ekologie. Er zijn in de loop der
jaren andere benaderingen naar voren gekomen, waarvan de door Wirth uitge-

bouwde. min of meer sociaal-psychologische leer. er 66n is.

6. HUIDIGE RICHTINGEN IN DE SOCIOLOGIE VAN DE STAD IN DE
VERENIGDE STATEN

De verschillende tradities in de Verenigde Staten en in Europa. alsmede

de sociaal-psychologische studies over de stad beklemtonen reeds, dat er een

grote mate van verscheidenheid is in de studies die onder de noemer van de

sociologie van de stad verschijnen. Sjoberg, een van de felle kritici van de

sociale ekologie, heeft in een artikel getiteld Theory and research in urban

sociology (66) een klassifikatie gemaakt van de verschillende theoretische
origntaties in de urbane sociologie en de daarbij behorende denkscholen, zoals

die op het ogenblik in de Verenigde Staten bestaan. Volgens Sjoberg rijzen bij

het opstellen van zo'n klassifikatie nogal wat moeilijkheden vanwege de grote

divergentie in opvattingen, zowel ten aanzien van het materidle objekt van
studie als het formele gezichtspunt. Zo zijn er in de eerste plaats in de Vere-

nigde Staten een aantal urbane sociologen, die menen dat hun terrein een
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aparte theoretische of methodologische ori6ntatie vereist om het eigen be-
staan te rechtvaardigen. Daartegenover staat een richting, waartoe Sjoberg
zichzelf rekent, die de stad als materieel objekt van studie neemt, daarbij het
formele gezichtspunt der algemene sociologie hanteert en zodoende als taak
van de urbane sociologie ziet: de kennis van de sociale en ekologische struk-
tuur van de stad of van de akties van hun inwoners, met gebruik van de
voorhanden zijnde theoretische en methodologische kennis uit de algemene
sociologie. Ten tweede rijst een probleem, aldus Sjoberg, dat voortspruit uit
het historica/ accident dat de eerste onderzoekers in de Verenig(ie Staten. die
zich met de studie van de stad bezighielden nauw waren verbonden met de
sociale ekologie. Vandaar dat sommige auteurs urbane sociologie en sociale
ekologie aan elkaar gelijkstelden.

Sjoberg's schema van de bestaande scholen op het gebied van de urbane
sociologie gaat uit van de nadruk, die de scholen op bepaalde variabelen
leggen en zo onderscheidt hij achtereenvolgens:

a) De urbanisatie-school die de aandacht richt op de ekologie en de
sociale struktuur van de stad. Hiertoe rekent hij Park, Burgess, en met name
Wirth en Redfield. Deze auteurs steunen sterk op de geschriften van de Euro-
pese sociologen zoals Simmel, Maine, Tilnnies, Durkheim en Max Weber. De
vragen die zij zich stellen zijn:  "What are the patterns and processes involved
in the transition from a pre-industrial, or agrarian, or feudal way of life to an
industrial, or urban. or catalistic order? " (67). Voor Wirth. en tot op zekere
hoogte ook voor Redfield (68), wordt de urbane leefwijze gekenmerkt door
sekularisatie, sekundaire groepsrelaties, vrijwillige associaties, toenemende seg-
mentering van rollen en slecht omschreven sociale normen. Vele van Wirth's
en Redfield's ideean worden tegenwoordig onderzocht door sociologen die in
termen spreken van /oss of identity, ali6natie of anomie in de massa-samen-
levingen (69). Studies van Whyte (70), Gans (71) en Lewis (72) hebben aange-
toond dat de stad een meer samenhangend geheel vertoonde, dan Wirth en
Redfield veronderstelden. Uit de Wirth-Redfield traditie is een groep sociolo-
gen voortgekomen, die urbanisatie louter en alleen in demografische termen
omschreven. Sommige van deze benaderingen waren gericht op het formule-
ren van een aantal hypothesen (73), terwijl Schwirian en Prehn (74) van
bestaande hypothesen uitgaan en op basis hiervan een axiomatische theorie
opbouvven.

b) Vervolgens maakt Sjoberg melding van wat hij noemt de sub-soaiale
school. "This school developed by Park and Burgess and often identified as
"the Chicago-school" has been intent upon studying man in his temporal and
spatial dimensions and explaining the resulting patterns in terms of subsocial
variables. For upholders of this view the fundamental subsocial variable has
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been impersonal competition" (75). Tot deze richting rekent Sjoberg perso-
nen zoals Park, Burgess, McKenzie, Firey en anderen.

c) De ekologisch komplex-school is een groep van jonge, aktieve ekolo-
gen, waartoe personen als Duncan, Schnore, Gibbs en Martin te rekenen zijn.
Deze groep baseert zich behalve op de klassieke sociale ekologie, ook op de
leer van Durkheim, de klassieke ekonomie en tot op bepaalde hoogte de
materialistische oriantatie van Marx en zijn volgelingen (76). Tussen Duncan
en Schnore enerzijds en Gibbs en Martin (77) anderzijds is echter het nodige
verschil. Duncan en Schnore gaan uit van de idee van het ekologische komplex
en bedienen zich van de induktie, terwijl Gibbs en Martin de deduktieve
benadering gebruiken. Het ekolngische komplex van Duncan en Schnore (78)
heeft vier basiselementen: omgeving, populatie, sociale organisatie en techno-
logie. Deze variabelen worden beschouwd als zijnde funktioneel met elkaar
verbonden: een verandering in 66n van de elementen leidt tot verandering in
de andere elementen. Alhoewel het ekologische komplex voornamelijk is toe-
gepast op de stad. bezit deze benadering ruimere toepassingsmogelijkheden.
De belangrijkste winst van deze benaderingswijze is, dat het via dit denkkader
mogelijk is om grote hoeveelheden statistisch materiaal (met name censusma-
teriaal) zinvol te rangschikken. Sjoberg meent dat er op deze studies toch weI
enige aanmerkingen zijn te maken. Zo hebben deze auteurs vergeten om de
aan de leer ten grondslag liggende assumpties te vermelden.Zonder alle richtin-
gen uitvoerig te bespreken naar hun wetenschappelijke uitgangspunten, hun
benaderingswijzen en methoden, kunnen we in navolging van Sjoberg nog de
volgende richtingen in de huidige Amerikaanse urbane sociologie onderschei-
den:

d) De auteurs uit de ekonomische school, waartoe Sjoberg de Marxis-
tische ekonomen rekent. hebben de stad in ekonomisch-evolutionistische
schema's willen typeren. Tot deze ekonomische school behoren de sociologen
Shevky, Bell. Lacoste, die allen Colin Clark (79) als vertrekpunt nemen.

e) De school die de omgeving centraal stelt, heeft weinig invloed op de
urbane sociologie gehad. Hiertoe rekent Sjoberg onder andere Lewis Mumford
(80).  I n Mumford's visie bijvoorbeeld  is de natuurlijke omgeving een determi-
nant waaraan de mens zijn technologie en sociale organisatie dient aan te
passen. Mumford's studie The city in history is een zeer vaak geciteerde
studie.

f) De auteurs van de technologische school, waartoe men onder andere
Ogburn en Hawley (81) kan rekenen, leggen een grotq nadruk op de technolo-
gie als verklaring voor bepaalde urbane verschijnselen. De uitspraken van deze
personen verdienen echter een nauwkeurige toetsing, zo bijvoorbeeld de uit-
spraak van Ogburn "The placement of the city populations, residences, and
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places is singulary a function of local transportation as cities themselves are
the creation of long-distance transportation" (82).

g)  Een school die van de andere in sterke mate verschilt, is die, welke de
nadruk legt op de sociale en kulturele waarden als sleuteldeterminanten in de
studie van het grondgebruik en de urbane sociale struktuur. Weber's geschrif-
ten vallen in deze traditie. Weber nam in feite de waarden van sociaal-kultu-
rele systemen als verklarende variabelen en de sociale struktuur van de stad als
afhankelijke variabele. Kolb (83) heeft beweerd, dat waarden de belangrijkste
variabelen zijn voor de verklaring van de urbane ekologie en sociale organisa-
tie. Echter meer dan wie ook heeft Firey (84) een gezonde empirische basis

gekre6erd voor hen, die de waarden als centrale determinanten beschouwen.
Van Firey's theorie maakten onder andere gebruik Dickenson (85) en Grune-
baum (86). In deze richting zijn wei enkele moeilijkheden, zoals de precieze
relatie tussen waarden, sociale struktuur en ekologie in de komplexe urbane
communities: en verder maken de mensen van de value-orientation school
vaak geen onderscheid tussen waarden, ideet:in, kennis, overtuigingen. etc..
waardoor de waarde van het referentiekader wordt beperkt. Tenslotte leidt
een uitgebreide aandacht voor de waarden eerder tot het benadrukken van de
verschillen tussen steden dan tot overeenkomsten.

h) De school die de nadruk legt op macht en wier theoretische schema
de special interest-approach is. gebruikt de faktor macht als onafhankelijke
variabele (social-power schooll. Dit gezichtspunt is door Form (87) expliciet
aangevoerd ter verklaring van de grondgebruik-patronen. Sjoberg meent dat
deze sektor van de stadssociologie vruchten zou kunnen plukken van de spel-
theoriein. Form wees er onder andere op dat de ekologie van een stad sterk
wordt beinvioed door lokale machtsbeslissingen. Deze problemen zijn uitge-
breid behandeld door Meyerson en Banfield (88). De ekologie en de groei van
een stad kunnen echter ook sterk worden beihvloed door beslissingen op
nationaal niveau (bijvoorbeeld Zuid-Afrika), evenals door de sociale organisa-
tie-struktuur. In vele sociologische geschriften zit impliciet de sociale macht
als faktor opgesloten, maar de theoretische signifikantie wacht op een nadere
verheldering.

7. DE BIJDRAGEN VAN DE SOCIALE EKOLOGIE VOOR DE SOCIOLO-
GIE VAN DE STAD

Zonder twijfel heeft de sociale ekologie (met name in Chicago-school-
verband) bijzonder veel bijgedragen tot de kennis van de stad en haar onderde-
len. De talrijke onderzoekingen die in de loop der jaren zijn verschenen onder
de generale benaming sociale ekologie hebben het inzicht in vele aspekten van
het sociale leven in de stad vergroot.
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In de sociale ekologie wordt de stad beschouwd als zijnde een commu-
nity. Een en ander impliceert dat het referentiekader. de methoden en tech-
nieken der sociale ekologie van toepassing worden geacht op de stad. Om
misverstanden te voorkomen, dienen we hier echter enkele opmerkingen te
maken. Het bovenstaande zou de indruk kunnen wekken, dat bij de studies
over de steden kon worden gesteund op direkt voor gebruik klaarliggende
begrippen en methoden uit de sociale ekologie. De realiteit is echter precies
omgekeerd geweest; naarmate men studies over steden en haar onderdelen
verrichtte, begon men te zoeken naar begrippen die in staat waren de gesigna-

leerde verschijnseien te omschrijven. De eerste vragen lagen op het terrein van
de afbakening en de begrenzing van de community. Veelal werd een admini-
stratief of bestuurlijk kriterium (zoals gemeentegrenzen) gehanteerd ter afba-
kening van de stad als community.

Vanuit het perspektief van de stad a\scommunity worden de struktuur-
begrippen en de proces-begrippen der sociale ekologie op de stad van toepas-
sing geacht. Dit impliceert, dat de stad wordt gezien als een web of life, dat
wordt gereguleerd door het beginsel der kompetitie, dat als onbewuste kracht
zorgt voor een zekere ekologische orde. Deze ekologische orde wordt in stand

gehouden door een dominante eenheid, die en/oor zorgt, dat de delen van de
community in een dominantie-subordinatie-relatie tot elkaar staane Wat be-
treft de ruimtelijke dimensie is de stad te zien als samengesteld uit een aantal

natuurlijke gebieden, zones en 66n of meer dominantiepunten. Naarmate men
dichter bij dit dominantiepunt van de stad komt. hebben bepaalde verschijn-
selen de neiging om relatief toe of af te nemen al naar gelang de afstand ten
opzichte van het stadscentrum als dominantiepunt (gradiant).

Niet alleen kan de struktuur van de stad als analoog aan de struktuur van
de planten- en dierengemeenschappen worden beschouwd, maar ook de pro-
cessen die zich hierin afspelen, worden analoog van toepassing verklaard op de
processen in de stad. De bevolkingsbewegingen in de stad zijn te omschrijven
met de begrippen koncentratie, dekoncentratie. invasie, successie, enzovoorts.
De studies die vanuit dit perspektief zijn verricht hebben vele waardevolle
informaties over de stadsstruktuur en de processen in de stad aan het daglicht
gebracht.

Zo heeft de sociale ekologie onder andere tot een vermeerdering in de
kennis van het sociaal-ruimtelijk patroon van de stad geleid. Onder de verwor-
venheden van de sociale ekologie op dit terrein is waarschijnlijk wei de meest

bekende, de theorie van de koncentrische zones, zoals deze door Burgess werd
geformuleerd in een voordracht voor de Amerikaanse sociologenvereniging in
december 1923. Deze lezing werd naderhand opgenomen in de Publications of
the American Socio/ogica/ Society (1924) onder de titel The growth of the
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city; an introduction to a research project. Naderhand is dit artikel eveneens
opgenomen in het boek The city, dat door Park, Burgess en McKenzie werd
gepubliceerd en dat 66n van de meest invloedrijke geschriften in de Ameri-
kaanse sociologie van de stad werd (89). Burgess' koncentrische zone-theorie
wordt, ondanks de kritiek die men terecht naar voren kan brengen. be-
schouwd als de beste poging om het sociaal-ruimtelijke patroon van de stad te
beschrijven.

De meest volledige karakterisering van de zonale hypothese van de urba-
ne struktuur verrichtte Burgess in een artikel, getiteld Urban areas (90).

Burgess had zijn studies verricht in Chicago en het patroon dat hij hier vond,
achtte hij van toepassing op jonge industri6le steden, zoals er bijvoorbeeld vele
in de Verenigde Staten waren te vinden. Volgens hem neemt de moderne
Amerikaanse stad de vorm aan van vijf koncentrische zones:
1) Het centrale zakendistrikt.
Het centrale zakendistrikt is gevestigd in het centrum van de stad en is het
middelpunt van het sociale, ekonomische en bestuurlijke leven. Het hart van
dit distrikt is de downtown retail district met warenhuizen, detailhandel,
openbare gebouwen, banken, hotels, theaters, musea en verder de hoofdkwar-
tieren van het ekonomische, sociale, bestuurlijke en politieke leven. Rondom
dit gebied ligt het minder bekende wholesale business district met de markt,
de opslagplaatsen en pakhuizen.
2) De transitiezone.
Rondom het centrale zakendistrikt liggen vervallen woongebieden veroorzaakt
door de uitbreiding van de handel en industrie van zone 1. In deze zone zijn
onder andere industriedn gevestigd en verder aan de buitenzijde van deze zone
vervallen buurten, kolonies van migranten, alleenstaanden en zwervers. Dit
zijn de buurten waarin het gokspel, dranksmokkel, sexuele wantoestanden en
misdaden hoogtij vieren. In dit gebied van psychisch verval en sociale desorga-
nisatie toonden de studies de grootste koncentratie van gevallen van armoede,
slechte behuizing, jeugddelinkwentie, gezinsdesintegratie. lichamelijke en gees-
tesziekte. Als gezinnen en individuen voorspoed genieten. ontsnappen ze uit
deze zone en vertrekken naar zone 3 om zodoende een residu van hulpelozen
en verworpenen achter zich te laten.
3) De zone van arbeiderswoningen.
Deze derde brede urbane ring wordt in Chicago, evenals in andere Noord-
Amerikaanse steden, voornamelijk gevormd door buurten waarin immigranten
wonen, die uit de tweede zone verhuisd zijn. De bewoners zijn mensen, die
dichtbij, maar ook weer niet al te dicht bij hun werk willen wonen. In Chicago
bestaat deze ring niet uit appartementen en ook niet uit eengezinswoningen,
maar voornamelijk uit duplex-woningen met de eigenaar beneden en de huur-
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der boven wonend.
4) De zone van de beter-behuisden.
Achter de arbeidersbuurten liggen de betere woningen, waar de grote midden-
klasse van de in Amerika geboren personen woont (de middenstanders, ambte-
naren, middelbaar administratief en technisch personeel etc..) Oorspronkelijk
eengezinswoningen worden deze woningen in Chicago steeds meer apparte-
menten en pensions. In deze zone zijn op bepaalde punten winkelcentra te
vinden. De typische konstellatie van zakenwereld en ontspanning (vrijetijdsbe-
steding) omvat een tabakszaak, drug-store (apotheek met tevens genotmidde-
len), een restaurant, automobielzaak en dergelijke. In sommige artikelen
maakt Burgess bij deze zone een onderscheid tussen de zone of middle-class
dwellers en de zone of high-class dwellers.
5) De pendelaarszone.
Buiten de gebieden van de betere woningen is een ring gelegen van kleine
stadjes en dorpen welke tezamen de pendelaarszone vormen. Dit zijn door-
gaans slaapsteden (suburbs) waar de mannen alleen 's avonds vertoeven.
Oorspronkelijk beweerde Burgess dat deze koncentrische zone-hypothese "re-

presents an ideal construction of any town or city to expand radially its
central business district" (91 ). Later echter beperkte hij deze leer tot de
moderne Amerikaanse steden, alhoewel hij een verdere toepassing niet ont-
kende. Een eventuele iuistheid van Burgess' theorie zou belangrijke funkties
kunnen hebben, immers, indien een bepaald zonepatroon uniform zou zijn
voor iedere groeiende kommercieel-industri6le stad, dan zou dit voor het dage-
lijkse werk van planners en bestuurslieden van grote betekenis zijn. Het zou
dan mogelijk zijn om op onverantwoorde wijze bepaalde voorzieningen te
treffen (bijvoorbeeld scholen, bejaardentehuizen, winkels). Een bepaalde zo-
nale struktuur zou goed kunnen fungeren als kader voor de bestrijding van
verschillende probleemreeksen in de stad (bijvoorbeeld, misdaad, geestesziek-
te, zelfmoord, echtscheiding). Het bestaan van een bepaald zonaal-patroon
veronderstelt vervolgens de werking van bepaalde processen en de kennis daar-
van zou van belang zijn voor de kontrole van de verschijnselen die eruit
resulteren. Indien een bepaald uniform zonaal-patroon zou bestaan, dan zou
dit tot grote efficiZntie kunnen leiden in de studie van vele ste(len (92). Aan
deze leer liggen enkele assumpties ten grondslag die een expliciete vermelding
verdienen. Tevens zijn bij deze veronderstellingen enkele kanttekeningen te
plaatsen.

1) Allereerst zit in de koncentrische zone-theorie de assumptie van een
urbane groei opgesloten (93). Burgess beweerde namelijk dat deze leer alleen
opgaat voor steden die aan groei onderhevig zijn; duidelijk komt dit bijvoor-
beeld tot uitdrukking in de kanttekeningen welke hij plaatst bij de beschrij-
ving van de transitie-zone. De vragen die hier rijzen. luiden: Geldt deze leer
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The Concentric Circle Pattern: Zones Of Chicago.
SOURCE: R. E. Park and E. W. Burgess, The City, The University of Chicago Press, Chicago, 1925, p. 55

V
Commuters'

zone

dwellings
M                      Iv

·
'00040<6 08'hot"s

Residential
zone

. 4"t. ea
4                                                     Zone of                                 c

Ill

4 toorkingmen'*           ·1 homes
.8 e         -C-                         4
P#     as               S

1.       /»44 li                             -"0                      0
U                                               -M    W l      o* Deutschland Ghetto r     Loop        Zone >

C trana'ition z
m

4'
Ce            China·town           /

 4 "Two-«at"  0
area

i.

Bright-light %

area 1%.

Restricted  
residential district

et:=

ook voor steden met een stationaire of eventueel dalende bevolking? Verto-
nen steden met een verschillende groeiratio hetzelfde zonaal patroon?

2)  Een tweede assumptie is dat de vijf-zonen-leer alleen betrekking heeft

op kommercieel-industri6le steden. Duidelijk wordt dit gedemonstreerd  in fijn
konceptie aangaande het zakendistrikt. de transitiezone en de zone van de
arbeiderswoningen. Ook hier rijzen uiteraard vragen, die door Burgess' leer
niet beantwoord worden, bijvoorbeeld: Zou hetzelfde patroon zich ook voor-
doen in niet-kommercieel-industridle steden? Is het zonale patroon van de
commercieel-industri6le steden uniform?
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3) De derde assumptie ligt in het feit, dat Burgess vertrekt van de veron-

derstelling dat de verschillende zones verschillende kontrasterende bevolkings-
typen herbergen. Illustratief is hier bijvoorbeeld het verschil van bewoners in
de transitiezone en de pendelaarszone. Er blijven ook hier vragen open, name-

lijk in hoeverre Burgess' koncept afhankelijk is van een bepaalde bevolkings-
kompositie en in hoeverre differentiale komposities leiden tot andere patro-

nen?

4) Tenslotte liggen in deze leer een aantal veronderstellingen opgesloten,
die met de ekonomische en kulturele struktuur samenhangen.

a) Een belangrijke veronderstelling is bijvoorbeeld het partikuliere be-
zit van grond en woningen. Het zonale patroon ziet Burgess dan
ook als het resultaat van een onderlinge wedijver tussen grond- of
huisbezitters en de huurders.

b)   Naast het partikuliere bezit, zit in deze leer opgesloten. dat de
betreffende  stad   een hoge graad van ekonomische specialisatie
moet hebben bereikt, hetgeen tot uitdrukking komt in bijvoorbeeld

fabrieksgebouwen en warenhuizen.
c)    Ook de transport- en kommunikatiemogelijkheden moeten een be-

paald peil hebben bdreikt. Ook hier zijn de vragen van relativerende

aard, zoals: Zouden kulturen. die deze kenmerken niet bezitten
eenzelfde zonaal-patroon hebben?  Wat is de invloed van de kultu-
rele faktoren op het ruimtelijke patroon van de stad?

Burgess zelf was ervan overtuigd, dat met name lokale kondities het
typische zonale patroon kunnen beihvloeden. Zijn studies. die hij voorname-

lijk koncentreerde op Chicago, lieten overduidelijk zien, dat de plaatsellike
omstandigheden het zonale patroon aantastten. Quinn maakt er melding van
dat Burgess duidelijk inzag dat de lokale topografie en de plaatselijke trans-

portroutes een verstorend effekt kunnen hebben  (94),  maar  dat  hij  deze ver-
storingen als uitzonderingen beschouwde van het ideaaltypische patroon. Bur-
gess wees bijvoorbeeld op enkele verstorende topografische faktoren. zoals
natuurlijke barridres (meren, rivieren. baaien). Kortom iedere topografische
faktor. die de vrije beweging van de mensen of de vrije vestiging van gebouwen
tegengaat. tast het ideaaltypische patroon van de urbane struktuur aan. Bur-
gess konstateerde tevens, dat het wegen- en transportnet een inbreuk kan
doen op het ideaaltypische zonale patroon. In dit verband wijst hij bijvoor-
beeld op de stervormige uitbreiding van steden, doordat de steden zich langs
de radiaalwegen uitbreiden; en verder op de invloed van bestaande openbaar-
vervoerverbindingen. Quinn (95) voegt aan deze faktoren toe. wat hij noemt.
de historical inertia (historische traagheid), waarmede hij doelt op de faktor
stadsgeschiedenis als beihvloedende faktor op het zonale patroon.
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Burgess' koncentrische zone-theorie, geniet een wijdverbreide bekend-
heid en is veelvuldig toegepast met name door studenten van de Chicago-uni-
versiteit. In algemene inleidingen tot de stadssociologie neemt deze leer een
vaste plaats in. Er zijn in de loop der jaren vele toepassingen van deze leer
geleverd; we noemen slechts de namen Dawson en Gettys (96), Osborn en
Neumeyer (97), Longmoor en Young (98), Cooley, Angell en Carr (99),
Queen en Thomas (100). Bowers (101). Burgess' koncentrische zone-theorie is
in feite het strategische werkstuk geweest in de ontmoeting van het sociaal-
ekologisch referentiekader, de methoden en technieken der sociale ekologie
en de konkrete studie van het stadsverschijnsel.

We zullen enkele andere resultaten van de urbane ekologie wat nader
uitwerken. Dit zullen we dan zodanig doen, dat we wijzen op een aantal
onderzoeksresultaten over de ekologische struktuur van en de ekologischeprocessen in de stad en dan tussen haakjes de termen uit het referentiekader
der sociale ekologie aangeven, die beogen het betreffende verschijnsel in een
begrip vast te leggen. Een gedetailleerde opsomming van vele studies over en
onderzoekingen van verschillende ekologische verschijnselen, zoals aggregatie,
koncentratie, segregatie, invasie. successie en dergelijke kunnen we hier buiten
beschouwing lawn, daar we deze zaken reeds bespraken in het hoofdstuk over
het referentiekader.

Tengevolge van de urbanisatie in de Verenigde Staten, de stromen der
immigranten uit Europa en Azid en bovendien de trek van het platteland naar
de stad, ontstonden er in de Amerikaanse steden een aantal mistoestanden,
die een uitdaging vormden voor vele wetenschapsbeoefenaren. Park en Burgess
hadden in hun programma aan de Chicago-universiteit gewezen op de gunstige
mogelijkheid die de stad Chicago bood om als onderzoeksobjekt dienst te
doen. Zo begon zich vlak na de eerste wereldoorlog het stadsonderzoek te
ontwikkelen. In de eerste fase werd voornamelijk onderzoek van beschrijven-
de aard verricht. Men ging grote aandacht schenken aan het maken van kaar-
ten. waarop verschillende verschijnselen waren gelokaliseerd. Voor het eerst
werden deze kaarten gebruikt in de kursus over de sociale pathologie in de
stad, die door Burgess werd gegeven. Bepaalde indikaties voor het urbane
patroon en de struktuur van de stad werden op deze manier vroegtijdig be-kend en Burgess en zijn studenten merkten op, dat vele urbane verschijnselen
op een speciale manier met elkaar verbonden waren.

Zonder met het volgende een chronologisch verantwoord verslag te ge-ven van studies over de verschillende aspekten van de stad, kunnen we wijzen
op een aantal generalisaties waartoe de onderzoeksresultaten van de sociaal-
ekologen (hoofdzakelijk de auteurs uit de Chicago-school) hebben geleid enwaarvan Faris in zijn studie over de Chicago-school verslag uitbrengt.
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Allereerst attendeerden de sociaal-ekologen op de groei van de stad ,aggrega-

tie) en de faktoren die daaraan ten grondslag liggen. Behalve de natuurlijke

groei van de bevolking was vooral de migratie van betekenis voor de verklaring
van de groei van de steden. Deze vloedgolf van inkomende migranten (invasie)
spreidde zich echter niet gelijkmatig over de verschillende buurten van de stad
(natuurlijk gebied, zone). Het merendeel van deze vloed kwam terecht in de
grote s/um-distrikten van de grote steden, waar de dichtheid van de bevolking
in sterke mate toenam (koncentratie). Vele van deze mensen waren onbekend
met het stedelijk leven, daar zij van het platteland kwamen. Deze mensen
kwamen vee!al uit de laagste inkomensklassen, hadden een laag opleidingsni-
veau en waren in de meeste gevallen slechts geschikt voor di6 beroepen, die
weinig aanspraak deden op verantwoordelijkheid en opleiding. Zo kwam dan
ook een groot gedeelte van de migrantenbevolking terecht in de industrie,
waarbij deze migranten veelal ongeschoolde werkzaamheden verrichtten tegen

laag loon. Derhalve konden deze mensen slechts de goedkoopste woningen
huren en kwamen zodoende bij elkaar te wonen  in de bouwvallige s/ums van
de stad (invasie, successie, segregatie). Een gedeelte  van de migranten  in  de
slums ging wonen in de woningen, die leeg kwamen tengevolge van het feit dat
de vorige bewoners voldoende geld hadden om naar andere distrikten van de
stad te trekken. Studies over de migrantenstromen in Chicago toonden een
systematische stroom vanuit de slums naar de suburbs aan.

Weinig mensen, en zeker geen etnische groepen, maakten grote sprongen;
immers de karakteristieke vloed (invasie) impliceerde een serie van kleine
bewegingen, waarvan het merendeel naar de periferie van de stad was gekeerd
(centrifugale krachten). ledere etnische groep had ook de neiging om langza-
merhand te verschuiven van het centrum van de stad naar meer aan de perife-
rie gelegen gebieden van de stad en zodoende kwam een konkrete assimilatie
tussen verschillende etnische groepen tot stand tengevolge van de ruimtelijke
bewegingen. Chicago evenals vergelijkbare Amerikaanse steden ontving stro-
men van industriearbeiders uit verschillende landen en streken.De Chicago-
slums verkregen vele immigranten van lerse, Scandinavische, Italiaanse en an-
dere nationaliteiten, en ieder van deze groepen werd op zijn beurt opgenomen
in de uitwaartse stroom zoals boven beschreven (102). In de eerste jaren van
de 20e eeuw ontvingen de Verenigde Staten immigranten van agrarische gebie-

den uit Europa, zelfs tot meer dan een miljoen per jaar en het merendeel van
deze vestigden zich in de s/ums van de grote industriXle ste(jen. Na de eerste

wereldoorlog kwam ondanks de nieuwe wetten op de migratie, die een grote
toevloed van migranten onmogelijk maakten, geen einde aan de groei van de

bevolking in de stad. In de vraag naar arbeiders voor de fabrieken werd toen
voorzien door de rurale bevolking van de Verenigde Staten, voornamelijk uit
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de zuidelijke regio's. Negers, voornamelijk afkomstig uit rurale gebieden,vormden een belangrijk deel van deze arbeidskrachten en ook zij werden
opgenomen in dezelfde residentiole successie als boven beschreven.

Het is slechts ten dele een ontdekking van het urbane onderzoek in
Chicago dat de extreme karakteristieken van armoede, ziekte, gedragsstoornis-
sen, die vooral bij de s/um-bevolking werden aangetroffen, veeleer produkten
zijn van sociale desorganisatie dan van een lage genetische kwaliteit van de
bevolking. Gedurende de 19e eeuw had de beweging van de eugenetica velebiologische onderzoekers beihvloed en tevens een aantal sociologen en het
merendeel van het publiek. Deze stelde dat de verschijnselen van de urbane
slums een gevolg waren van een selektief genetisch proces. Deze eugenetischewetten werden vrijwel overal geaccepteerd, mede in verband met het feit, dat
de biologische wetenschap onder invloed van Darwin zulk een hoge vlucht had
kunnen nemen. Het Chicago-onderzoek toonde echter aan, dat. enkele uitzon-
deringen daargelaten, alle raciale of nationale bevolkingen die in de slum-
gebieden kwamen, eenzelfde desorganisatie vertoonden en dat, wanneer deze
bevolking immigreerde naar buiten gelegen gebieden, deze symptomen van
desorganisatie afnamen. Het urbane pathologische gedrag werd aldus be-
schouwd als nauw gekoppeld aan het urbane gebied en niet gekoppeld aan de
bijzondere etnische groep die in dat gebied woonde (103).

De specifieke lokatie van verschillende residenti6le gebieden (segregatie)
werd geacht beihvloed te worden door het gehele proces van de kompetitie
om een zo gunstig mogelijke plaats in de stad. De meest gunstig gelegen
plaatsen en de plekken die het meest in trek waren, gingen automatisch naar
diegenen, die de hoogste prijzen daarvoor betaalden. Het zakendistrikt ont-
wikkelde zich dan ook in het centrum van de stad, waar grote warenhuizen,
financiZIe instituten, banken, hotels, restaurants en dergelijke terechtkwamen
(centralisatie). Deze instellingen konden het meest profijt trekken van een
gunstige lokatie en konden derhalve ook (en waren tevens bereid) de hoogste
prijs te betalen voor de grond en de hoge belastingen die op deze grond rustte.
Onderzoek in Chicago toonde aan, dat het distributieproces automatisch aan-
wijzigingen gaf voor de karakteristieke lokatie van, niet alleen grote warenhui.
zen , maar ook van een vari6teit van kleinere winkelbedrijven en vestigingen
zoals bioskopen, kantoren en dergelijke (centripetale krachten). Buiten het
zakendistrikt, maar direkt gelegen bij het zakendistrikt. waren warenhuizen te
vinden, lichte industrieiin en andere voorzieningen, die hun profijt trokken
van de centrale ligging, maar die meer ruimte eisten dan ze konden betalen in
de zone van de hoogste grondwaarde. Nog verder weg lagen de gebieden met
zware industrie die konden profiteren van de nabijheid van de transportroutes
en die tevens grote stukken grond nodig hadden. De bewoners konden minder
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voor de grond betalen dan de zakenwereld en de industrie en derhalve bevolk-

ten zij de regio's. die niet bestemd werden voor kommercieel grondgebruik.

Vandaar dat ook slechts een beperkt deel van de woonbevolking gevonden

werd dichtbij de urbane centra, uitgezonderd dan een aantal beheerders van

hotels en warenhuizen.In het algemeen lagen de woongebieden ver van de
industri6le distrikten. Daar de aanwezigheid van industrie het gebied daarom-

heen niet aantrekkelijk maakte voor een residentieel gebruik, trof men in deze

gebieden met name de mensen met lage inkomens aan (segregatie). De eventu-

ele uitbreiding van de industrie betekende namelijk dat de woningen in deze

gebieden vaak niet onderhouden werden en daardocr gcedkoper waren. Der-

halve was de strijd om de ruimte 66n van de belangrijkste faktoren ter verkla-

ring van de lokatie van de s/um-gebieden en van haar fysische verschijnings-

vorm (kompetitie) (104). Bovendien moet hierbii opgemerkt worden, dat de

arbeiders zonder enige opleiding in de industriZIe slums vaak een geaigende

woonplaats vonden, omdat deze gelegen waren in de nabijheid van de fabrie-

ken waar zij werkten. Mensen met hogere inkomens zochten een behuizing in
de meer attraktieve gebieden. die doorgaans verder van de centrale s/ums van

de stad gelegen waren, zodat er een direkte relatie ontstond tussen de hoogte

van het inkomen en de residentiale afstand ten opzichte van het stadscentrum

(gradiint). Deze relatie wordt echter onvolkomener door topografische. ge-

voelsmatige en politieke faktoren, die bepaalde woongebieden aantrekkelijk

maken los van het bovengenoemde patroon.
I n  de verschillende onderdelen  van  de  stad  is  er veel sociologisch onder-

zoek verricht bijvoorbeeld naar de systematische segregatie van de populatie

en van de voorzieningen. Veel vrijwillige en onvrijwillige segregatie van etni-

sche groepen had plaats in de centrale slums. Er waren bovendien gebieden

met karakteristieke populaties en funkties, zoals bijvoorbeeld de hobo-of skid

row-gebieden en de pensionsdistrikten (natuurlijke gebieden). Deze gebieden

waren het produkt van het op elkaar inwerken van krachten. zoals de kompe-

titie om de grond en de migratie van de bevolking. Deze gebieden verkregen

niet hun verschijningsvorm door de som van de karakteristieken van de bevol-

king die erin woonde; veeleer was het zo, dat deze gebieden dia bevolkingska-

tegorieen aantrokken, die het best bij hun karakter pasten. Evenmin waren

deze gebieden het resultaat van de uitdrukkelijke planning door de publieke

overheid, van de stadsplanners of van de plaatselijke leiders. De hobo- en

pensionsgebieden waren van karakter vriiwel gelijk in vele Amerikaanse ste-

den, maar deze gebieden waren als zodanig nergens gepland. Het waren, wat

Park noemde, natuurlijke gebieden, hetgeen betekende, dat zij het gevolg

waren van een aantal natuurlijke processen, veeleer dan van menselijke bedoe-

lingen. "They are the products of forces that are constantly at work to effect
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an orderly distribution of population and functions within the urban com-
plex. They are "natural" because they are not planned, and because the order
that they display is not the result of design, but rather a manifestation of
tendencies inherent in the urban situation; tendencies that city-planners seek -
though not always succesfully - to control and correct. In short, the structureof the city, as we find it, is just as much the product of the struggle and
efforts of its people to live and work together collectively as are its local
customs, traditions, social ritual, laws, public opinion, and the prevailing
moral order "(105).

Reeds vroeg had Burgess in het kader van het stedelijk onderzoek aan de
Chicago-universiteit gesteld, dat de belangrijkste kontoeren van de stad zou-
den kunnen worden weergegeven in een zonaal diagram, dat in het geval vanChicago tot de helft was afgekapt, vanwege het Michigan Meer. Dit patroon
werd later omschreven als de Burgess-zonale hypothese, maar haar doel werd
al vlug totaal misverstaan. Hoyt ontwikkelde later de sektor-theorie en Harris
en Ullman de zogenaamde multiple-nuclei-theoTie (106).(zie figuur p. 145).

Een beperkt aantal sociologen dat niet volledig vertrouwd was met de
bijdragen van Park en Burgess ontwikkelde de misvatting, dat de ekologische
studie van de stad een ontkenning van de invloed van gewoonten, gevoelens entradities op het patroon van de urbane groei impliceerde.Zowel in hun ge-
schriften als in hun kolleges hadden Park en Burgess. aldus Faris, steeds gewe-
zen op een reeks van niet-ekologische krachten. die van invloed waren op het
zonale patroon. Tevens benadrukten zij steeds, dat deze bijzondere faktoren
vrijwel in iedere stad te vinden waren. Park was er van overtuigd dat de
kultuur van grote invloed was op de sub-kulturele kompetitieve interakties.
Zo verschijnen dan ook in zijn reeds eerder genoemde artikel van 1915 The
city,  suggestions  for  the  investigation  of  human  behaviour  in  the  city  environ-
ment, een aantal zinsneden die erop wijzen, dat de stad mede wordt bepaalddoor een aantal gebruiken en gewoonten  van de mensen die daar leven, dat de
stad zowel processen van morele als van fysische organisatie kent en dat deze
twee zeer nauw met elkaar verbonden zijn. Het ekologisch onderzoek heeft in
feite een grote betekenis gehad voor het sociologische inzicht in de slum-ge-
bieden. Zoals boven reeds vermeld, werd een halve eeuw geleden het hele
wetenschappelijke klimaat gedomineerd door de biologische wetenschap en
werd de verklaring voor het verschijnsel der s/ums in de lage biologischekwaliteit van de bevolking ter plaatse gezocht. De eugenetica had grote in-
vloed en vele sociologen voelden veel voor deze ideean. Armoede, misdaad,
zelfmoord en geestelijke abnormaliteit van de s/um-bewoners werden be-
schouwd als aangeboren eigenschappen; de veronderstelde remedie was een
beihvloeding van het reproduktie-patroon, waartoe onder andere middelen
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Three Patterns Of City Structure.
Generalizations of internal structure of cities. The concentric-zone pattern is a generalization for all
cities. The arrangement of the sectors in the sector theory varies from city to city. The diagram for

multiple nuclei represents one possible pattern among innumerable variations.
SOURCE: C. D. Harris and E. L. Ullman, "The Nature of Cities," Ihe Annals, 242:13, November, 1945.
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zoals sterilisatie van de populatie met lage biologische kwaliteiten en het
stimuleren van geboorten in bevolkingen die superieur werden geacht, werden

geproklameerd. Deze veronderstellingen die heden ten dage , ook onder de

experts op het gebied van de eugenetica, weinig aanhang vinden,hadden in het

begin van deze eeuw een bijzonder grote invloed en werden beschouwd als een

wettiging van maatregelen ter sterilisatie van bepaalde bevolkingsgroepen.
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Deze doktrine vond nog ondersteuning in een uitspraak van de Supreme Court
Justice Oliver Wendell Holmes die de sterilisatie wettigde op grond van het
argument dat drie generaties imbecielen meer dan genoeg is. Ekologisch on-
derzoek is van grote betekenis geweest bij het overwinnen van dit soort extre-
me eugenetische gezichtspunten.

De sociologen hebben aangetoond dat de s/um-gebieden bewoond wor-
den door mensen die niet gedesorganiseerd zijn alvorens ze naar de stad trek-
ken. Bovendien trekken niet zozeer de inferieure mensentypen naar deze
gebieden, maar veeleer de ambitieuze en initiatiefrijke mensen. Er werd aange-
toond, dat verschillende vormen van abnormaal persoonlijk gedrag het gevolg
waren van de konfrontatie met sociale desorganisatie en niet als een oonaak
hiervan. Na een zekere tijd raakten vrijwel alle groepen van de bevolking uit
de gedesorganiseerde s/um-gebieden aan het stedelijke leven gewend; stegen op
de maatschappelijke ladder en trokken weg uit de s/um-gebieden en werden
bevrijd van de verschillende abnormaliteiten. De persoonlijke desorganisatie
was  dus een resultaat  van  de te grote  en te snelle overgang  van een pre-indu-
stri6le naar een urbane levenswijze. Weinig etnische groeperingen waren in
staat om deze sociale desorganisatie in korte tijd te overwinnen, maar naarma-
te de tijd verstreek, nam de mogelijkheid om haar te overwinnen steeds sneller
toe. Deze ontdekking droeg bij tot het beter sociologisch begrijpen van het
geheel van abnormale gedragingen en zij opende de poorten voor belangrijk
onderzoek naar zulke verschijnselen.

Alhoewel het weinig bekend is. dat er een zeer nauwe relatie bestaat

tussen het urbane ekologisch onderzoek en de studie van de sociaal.ekono-
mische differentiatie, opent deze relatie een bijzonder interessant perspektief
voor de bestudering van de stad. De differentiatie in zones van de stad loopt
parallel met de variaties in sociale status van de bevolking. In bepaalde schalen
voor het meten van de sociale differentiatie is het woongebied zelfs 66n van de
indikatoren. Sociale stijging betekent vaak het verhuizen naar een meer ge-
schikt woongebied en het dalen op de maatschappelijke ladder kan een per-
soon terugbrengen in de hobo-area van de stad.Zodoende kan de uitgebreide
literatuur over de sociale differentiatie en de stratifikatie in de stad gezien
worden als een kontinuering van dan van de aspekten van het sociaal-ekolo-
gisch onderzoek. Met name James Beshers heeft voor deze konnektie van
ekologie en stratifikatieleer een fel pleidooi gehouden (107). Urbane proces-
sen liggen ten grondslag aan vele van de centrale problemen, die voor de
socioloog van belang zijn en daar onze beschaving de neiging heeft om een
totaal geurbaniseerde samenleving te worden, zullen deze verschijnselen waar-
schijnlijk van grotere betekenis worden (108).

We kunnen stellen, dat de sociaal-ekologen in staat zijn geweest om de
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stad als een verschijnsel an sich te beschouwen en een empirische theorie

hierover te formuleren. Een moeilijkheid is echter, dat het merendeel van de

studies der sociaal-ekologen betrekking heeft op de stad Chicago. Dit heeft tot
gevolg, dat niet alle onderzoeksresultaten op alle steden van toepassing zijn,

zoals ook door enkele auteurs op afdoende wijze werd aangetoond. Belangrijk
is echter dat de stadssociologie door de sociale ekologie een geheel van begrip-
pen, methoden en technieken in handen heeft gespeeld gekregen, waardoor de

stadssociologie zich in de afgelopen decennia als een zelfstandige deeldiscipline
der algemene sociologie heeft kunnen ontwikkelen.

8. HET PERSPEKTIEF

Tot slot van dit hoofdstuk zullen we een aantal winstpunten der sociale
ekologie voor de sociologie van de stad opsommen, waarbij we tevens enkele

opmerkingen willen maken over het perspektief dat de sociale ekologie biedt
voor de sociologie van de stad.

a) De stad is in de sociologie vanuit verschillende gezichtshoeken bena-
derd, zoals de historische en institutionele benadering der Europese sociolo-

gen. de sociaal-psychologische benadering en de sociaal-ekologische benade-

ring in de Verenigde Staten. Voor de praktische kennis van vele stedelijke

verschijnselen zoals suburbonisatie, ontvolking van de binnenstad, binnen-

steedse migratie, segregatie, koncentratie, cityvorming etc. heeft de sociale

ekologie ongetwijfeld belangriike bijdragen geleverd. Een van de meest promi-
nente resultaten in dit verband is de in de vorige paragraaf behandelde kon-

centrische zone-theorie van Burgess. Er is kritiek gerezen op de vermeende

universaliteit van deze theorie, er is verzet aangetekend tegen een te radikale

toepassing ervan en er is gewezen op de assumpties die aan de theorie ten

grondslag liggen. Dit alles neemt niet weg, dat de sociale ekologie via deze
theorie een grondig stuk empirische kennis over het stadsverschi insel naar
voren heeft gebracht en dat zeer veel materiaal aanwezig is over vele Ameri-
kaanse steden. Toch blijven er op het gebied van de urbane ekologie vragen
open, die op onvoldoende wijze door de sociale ekologie zijn beantwoord. We

denken hier bijvoorbeeld aan aspekten. zoals de mogelijke universele geldig-
heid van Burgess' koncentrische zone-theorie, de invloed die op dit zonale

patroon uitgaat door ruimtelijke planning en ruimtelijke ordening en de histo-

rische bepaaldheid van de konkrete konfiguratie van het ekologisch patroon.
In dit verband is het goed om ook rekening te houden met de variabelen, die
Duncan van belang acht bij het ekologisch patroon van een stad, te weten:

growth, accessibi#ty, site en persistence (109). In de Verenigde Staten heeft

op het ogenblik een bezinning plaats over de bestudering van andere dan
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ekologische aspekten van het stadsverschijnsel. Men denkt hierbij met name
aan het urbanism as a way of life en aan de historische benadering van het
stadsverschijnsel. In Nederland heeft de sociale ekologie nauwelijks weerklank
gevonden.De faktoren die hiervoor mogelijk verantwoordelijk zijn, bespraken
we eerder. Toch zouden we op deze plaats een pleidooi willen houden voor
Nederlandse studies op dit terrein. Vele steden in Nederland kennen een
redelijk lange historie, hebben natuurlijke en kunstmatige barriures, zijn sinds
enkele decennia aan ruimtelijke planning onderhevig en worden niet volledig
beheerst door beginselen der liberale ekonomie. Al deze faktoren tezamen
vormen een·aardige testsituatie voor Burgess' koncentrische zone-theorie.

b) Men kan zich moeilijk aan de indruk onttrekken, dat de sociale ekolo-
gie waarschijnlijk het beste in staat zal zijn om de historisch gegroeide kloof
tussen de sociale en geografische wetenschappen op te vullen. Van de kant van
de sociale geografie, de planologie en de stedebouw wordt steeds gewezen op
de hoge mate van abstraktie, die opgesloten ligt in het sociologische denken.
Hierbij denkt men dan met name aan die takken der sociologie, die het
stadsverschijnsel benaderen vanuit een min of meer pessimistisch gekleurde
visie. te weten: de vereenzaming van de stadsmens. de losbandigheid van de
stedeling, de geringe sociale kontrole, de ontworteling van de stadsmens, de
funktionele kontakten, de massifikatie en depersonalisatie. Wat betreft de
konkrete planning van nieuwbouwwijken, het ontwerpen van stadssanerings-
plannen, de rekonstruktie van binnensteden, de krotopruiming en dergelijke
vindt men doorgaans weinig baat bij dit soort sociologische kennis. Veel effek-
tiever en veel zinvoller is in dit verband de kennis, die de sociaal-ekoloog naar
voren kan brengen over de ekologische struktuur der stad (de verschillende
natuurlijke gebieden, de zones, de gradilintpatronen) en de ekologische pro-
cessen  die  zich   in   de stad voltrekken (centralisatie, koncentratie, segregatie,
invasie). Door het naar voren brengen van inzichten over hoe een stad zich
intern herstruktureert door een groei van de bevolking, door te wijzen op
segregatie-tendenzen in bepaalde buurten, door het achterhalen van de fakto-
ren die een centralisatie van winkels veroorzaken, door de aandacht te vragen
voor de naar de periferie van de stad gerichte migratie (suburbanisatie), door
te wijzen op faktoren die ten grondslag liggen aan de ontvolking van de
binnenstad, de degeneratie van bepaalde buurten, de lokatie van de ambachts-
bedrijven, kortom de ontwikkeling in het stedelijk grondgebruik, kan de soci-
ale ekologie belangrijke diensten verrichten. De planning kan daardoor op meer
fundamentele basis plaatshebben, doordat men weet heeft van de wijze waar-
op bepaalde processen zich in de realiteit afspelen, de faktoren die er aan ten
grondslag liggen, de nevenverschijnselen en de gevolgen van deze processen.
Wei zal, meer dan in de Amerikaanse sociale ekologie is gedaan, naar verkla-
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ringen gezocht moeten worden voor de ekologische processen en de wijze
waarop zij verlopen. We noemen bijvoorbeeld de segregatie-tendenzen in vele
steden. Men kan een interessante beschrijving geven van de wijze waarop
gedurende een aantal jaren bepaalde bevolkingsgroepen in bepaalde buurten
samen komen te wonen; voor een eventuele beihvloeding van dit proces zal

het echter zaak zijn oog te hebben voor de verklarende variabelen, die aan dit
proces ten grondslag liggen. Zou men een verklaring voor dit verschijnsel
kunnen zoeken in de werking van het beginsel der sociale afstand. zou de
theorie van de referentiegroepen (110) een verklaring kunnen bieden. zou de
in-group versus out-group leer een passend antwoord kunnen verschaffen?
Deze en vele andere vragen zijn in de sociale ekologie onbeantwoord gebleven
en een uitbouw van de sociale ekologie in deze richting zou ons inziens hoogst
wenselijk zijn. Dit betekent anderzijds weer niet dat de sociaal-ekoloog voor
alle stadssociologische problemen de messias kan zijn. Immers, ondanks de
aanwezigheid van vele inzichten en de voorradigheid van methoden en tech-
nieken van onderzoek zal nog veel onderzoek plaats moeten hebben, alvorens
men tot meer zekerheden op dit terrein kan geraken. De sociale ekologie is
weI in staat om een terrein te bestrijken dat tot nog toe tussen waI en schip
terecht was gekomen en noch de geograaf, noch de socioloog een exklusieve
belangstelling afdwong. Een en ander impliceert tevens, dat het hierdoor mo-
gelijk moet zijn dat sociologen en geografen in hun studies nauwere kontakten
met elkaar gaan onderhouden en dat door een onderlinge uitwisseling van
ideeiin een vruchtbare basis voor samenwerking gekreeerd kan worden. Dit
betekent overigens niet, dat de socioloog zich zou moeten beperken tot de
ekologische aspekten van het stadsverschijnsel. Integendeel de andere, boven
reeds genoemde aspekten, dienen eveneens in de beschouwing te worden be-
trokken. Het zal zelfs tot de opdracht van de toekomst behoren om tot een
dieper inzicht te komen in de relatie tussen de ekologische aspekten van de
stad en de stedelijke levenswijze of mentaliteit.

c) Dit voert ons tot een derde aspekt en wei de kwestie van de relatie

tussen de verstedelijking en verschijnselen als misdaad, dronkenschap en der-
gelijke. De sociaal-ekologische literatuur heeft vrij veel aandacht aan dit soort
verschijnselen besteed en impliciet zit in haar gedachtengang opgesloten, dat
deze pathologische verschijnselen inherent zijn aan het stedelijk leven als zo-

danig. We wezen er reeds op, dat in de aandacht voor dit soort vraagstukken
een "dorps"-bias opgesloten zit, doordat men deze verschijnselen als specifiek
ging beschouwen voor de steden. Het zou ons inziens wenselijk zijn indien op
dit terrein meer fundamenteel onderzoek zou worden verricht en met name
aandacht zou worden besteed aan de vraag in hoeverre er kausale samenhang
tussen verstedelijking en pathologische verschijnselen bestaat.
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d) Verder zouden we hier de betekenis die de urbane ekologie kan
hebben voor de uitbouw van de regionale sociologie naar voren willen bren-
gen. In deze uiteenzetting hebben we ons hoofdzakelijk beperkt tot het be-
langrijkste studieterrein der sociale ekologie, te weten: de stad. Uiteraard zat
daarin een eenzijdigheid opgesloten, die we onder dit punt in lichte mate
zouden willen ondervangen. Het gaat namelijk om de betekenis die de sociale
ekologie kan hebben voor de ontwikkeling van regionale, nationale en eventu-
eel kontinentale beschrijvingen. Met name de laatste jaren zijn de eerste aan-
zetten in deze richting gegeven. Hawley had in zijn inleidend werk Human
eco/ogy (111) al gewezen op de betekenis van de sociale ekologie voor de
bestudering van regio's. In de jaren zestig is deze richting onder andere uitge-
bouwd door Dickenson (112), Gottman (113) en Isard (114). De laatste jaren
zijn er zelfs tendenties in de richting van de analyse van naties en particle
kontinenten. Alhoewel deze studies niet als exklusief sociaal-ekologisch be-
schouwd kunnen worden, vertonen ze toch zoveel overeenkomsten, dat zij
niet onvermeld kunnen blijven.Wij denken hier aan Marsh's (115) studie over
Engeland en Wales, FOrstenberg's (116) beschrijving van de Duitse Bondsrepu-
bliek, Davies' en Encel's (117) studie van de Australische samenleving en
tenslotte de door Blishen, Jones, Naegele en Porter (118) verrichte studie over
Canada. Misschien zijn door deze studies bepaalde algemene ontwikkelingen
in de historie van samenlevingen of een aantal min of meer duurzame betrek-
kingen tussen bepaalde verschijnselen in verschillende naties te ontdekken
(bijvoorbeeld urbanisering en sekularisering).

e) Tenslotte willen we nog wijzen op een eveneens zeer recente ontwik-
keling in de sociale ekologie, die behalve in de Verenigde Staten. ook in de
Scandinavische landen een vruchtbare bodem kent. Wij doelen hier op de
studie over de ekologische distributie van kultuuraspekten, zoals gebruiken.
gewoonten, gedragingen en kenmerken van individuen. In de Verenigde Staten
Zijn het vooral Reiss (119), O.D. Duncan (120) en Robinson (121) geweest,
die zich met deze problemen hebben beziggehouden en in de Scandinavische
landen 0yen (122) en Swedner (123). Ook hier ligt een volledig nieuw onder-
zoeksterrein braak, dat indien de voortekenen niet bedriegen, een grote toe-
komst tegemoet gaat. Het handelt hier over de ekologische patronen, die zijn
te ontdekken in de attitudes, in gebruiken, in intelligentie, in konservatieve
waarden, in progressieve waarden, in de motivaties, in de beeldvorming etc..
Deze sterk tegen de psychologie aanleunende ekologie kampt op het ogenblik
nog met vele moeilijkheden, zoals onder andere blijkt uit de notities die
Swedner maakt bij zijn onderzoek naar de ekologische differentiatie van ge-
woonten en gebruiken.
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HOOFDSTUK 6. DE EVALUATIE VAN HET REFERENTIEKADER DER
SOCIALE EKOLOGIE

1. INLEIDING

Nu we een verhandeling hebben gegeven over de verschillende opvat-
tingen binnen de sociale ekologie, haar wetenschappelijke en maatschappelijke
antecedenten hebben besproken, alsmede een uiteenzetting hebben gegeven
over de Chicago-school, het referentiekader, de methoden, de technieken en
het toepassingsgebied der sociale ckclogie, zullen we in de volgende paragra-

fen een aantal kwesties rondom het referentiekader der sociale ekologie aan
de orde stellen.

Het gaat hier om thema's die vrij centraal hebben gestaan gedurende de
ontwikkeling der sociologie en die momenteel nog niets van hun aktualiteit
hebben verloren. Zo stoten we onder andere op thema's als de uitgangspunten
voor de analyse van de samenleving, de koers die de sociologie dient te varen,
de logische samenhang van een referentiekader en de vruchtbaarheid van een
bepaalde benadering in de sociologie. Het zal duidelijk zijn, dat bij de behan-

deling van deze en vele andere thema's de nodige bescheidenheid in acht dient
te worden genomen. Wij hebben in genendele de pretentie pasklare antwoor-
den te bieden. Veeleer moeten onderstaande notities als diskussietekst funge-
ren en als bewijs voor de noodzaak van een kontinue diskussie over zo funda-
mentele thema's als de onderhavige.

Het programma voor dit hoofdstuk ziet er als volgt uit. Allereerst zullen
we een korte opsomming geven van de postulaten, waarop het referentiekader
der sociale ekologie is gebaseerd (paragraaf 2). Vervolgens zullen we nagaan
welke ideologische implikaties aan de postulaten en het referentiekader der
sociale ekologie ten grondslag liggen (paragraaf 3). Behalve op zijn ideologi.
sche implikaties zullen we het referentiekader der sociale ekologie beoordelen
naar zijn logische samenhang (paragraaf 4). Ook stellen we ons de vraag of het
referentiekader der sociale ekologie als vruchtbaar voor de algemene sociolo-

gie kan worden beschouwd (paragraaf 5). In een slotwoord behandelen we in
het kort de mogelijkheid en wenselijkheid van een master-theorie in de socio-
logie (paragraaf 6).

2. DE POSTULATEN

leder denken vertrekt vanuit bepaalde onbewezen stellingen. Dit geldt
behalve voor het alledaagse denken ook voor het wetenschappelijke denken.
Zo liggen aan de wetenschapsbeoefening de postulaten ten grondslag a) dat er
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bepaalde regelmatigheden t[Issen verschijnsblen bestaan. b) dat kennis beter is
dan geen kennis, c) dat de wetenschapsman kennis kan nemen van de externe
werkelijkheid, d) dat er bepaalde kausale relaties tussen verschijnselen bestaan
en e) dat de werkelijkheid waarneembaar is (1).

Behalve deze algemene postulaten waarop een wetenschap gebaseerd is,
liggen doorgaans meer specifieke vooronderstellingen ten grondslag aan de
theorieijn in de wetenschap. Als wij over de theorie&n in de sociologie spre-
ken, doelen we op een aantal in de sociologie ontwikkelde referentiekaders.

Ook ieder referentiekader is gebaseerd op bepaalde vooronderstellingen.
Deze bepalen het perspektief van de gedachtengang. Ze geven aan wat weten-
schappelijk belangrijke vragen zijn, welke de te bestuderen verschijnselen zijn
en wat de dimensies van de verschijnselen zijn, die bij de analyse betrokken
dienen te worden. Als zodanig sluit een referentiekader een andere dan door zijn
postulaten gerechtvaardigde vraagstelling uit. Het is naar onze mening dan ook
van groot belang, dat de postulaten van een referentiekader expliciet aan de
orde worden gesteld. Alhoewel de postulaten voor de verdere gedachtengang
essentieel zijn, treft men in de sociale wetenschappen slechts zelden een om-
schrijving ervan aan. Veelal liggen de postulaten impliciet in het begrippen-
apparaat opgesloten en bekommert men zich nauwelijks om de explicitering
ervan. Het gevaar hiervan is, dat men zich niet realiseert wat de vertrekpunten
van het denkschema zijn en hoe deze vertrekpunten samenhangen met een
bepaalde mens- en maatschappij-opvatting.

Ook in de sociale ekologie heeft men de vragen naar haar postulaten
grotendeels buiten beschouwing gelaten. In de door ons bestudeerde begrip-
penkaders van Park, Burgess, McKenzie, Hawley, Quinn, Firey en anderen
wordt slechts sporadisch melding gemaakt van de vooronderstellingen waarop
Zij zijn gebaseerd. Wij achten dit een minder gelukkige zaak, temeer daar naar
onze mening de postulaten der sociale-ekologie een aantal ideologische dimen-
sies bevatten, die zeker ter diskussie dienen te worden gesteld. Het feit, dat
bovengenoemde auteurs niet expliciet hun uitgangspunten vermelden. maakt
het achterhalen van de postulaten niet makkelijker. Bij het doorlichten van de
sociale ekologie naar dit aspekt hebben we onze aandacht vooral gericht op de
meest markante vooronderstellingen. Het resultaat hiervan is, dat wij menen
dat het referentiekader der sociale ekologie onder meer op de volgende postu-
laten is gebaseerd.

a) DE SAMENLEVING IS VERGELIJKBAAR MET DE PLANTEN- EN  
DIERENGEMEENSCHAPPEN

Een eerste vooronderstelling die in de benadering der sociale ekologie
opgesloten zit, is dat de samenleving op de een of andere manier vergelijkbaar
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is met de planten- en dierengemeenschappen. Volgens haar is de mens evenals
de plant en het dier een organisme, dat tot een zekere aanpassing met de

omgeving moet geraken. Dit gebeurt behalve individueel ook op een gemeen-
schappelijke wijze, doordat de mensen zich groeperen; tot bepaalde vormen
van arbeidsverdeling komen; tot een bepaalde vorm van okkupatie van de
ruimte geraken; kortom tot een zekere akkommodatie aan de omgeving komen.
die vergelijkbaar is met de wijze waarop dit proces zich afspeelt bij de planten-
en dierengemeenschappen. De principes en wetmatigheden zoals die door bo-
tanisten en zo8logen in resp. de planten- en dierengemeenschappen zijn ont-
dekt, zouden analoog toepasbaar zijn op de samenleving.

In hoofdstuk 3 hebben we gewezen op het feit, dat het redeneren naar
analogie van de biologie niet apriori verwerpelijk is, maar dat hieraan wei
enkele risiko's kleven. Een van de risiko's is dat men de samenleving gaat
beschouwen als zijnde identiek aan de planten- en dierengemeenschappen.

Alhoewel dit een regel gevaar is, is er toch geen enkele sociaal-ekoloog die de
samenleving als gelijk beschouwt aan de planten- of dierengemeenschap. De
sociaal-ekologen onderkennen echter wei dit gevaar; zo merkt Park op: "The
interrelations of human beings and interactions of man and his habitat are

comparable but not identical with interrelations of other forms of life that
live together and carry on a kind of "biological economy" within the limits of
a common habitat"(2). In de sociale ekologie wordt gesteld, dat de mens niet
puur afhankelijk is van de hem omringende omgeving, hij heeft het vermogen
om invloed op zijn omgeving uit te oefenen door middel van technieken en

bepaalde bekwaamheden die hij zich heeft eigen gemaakt. Dit geldt ook voor
de samenleving, ook zij is niet puur onderhevig aan de omgeving: zij kan via
gerichte akties en planning de omgeving aan haar dienstbaar maken. Dit impli-
ceert anderzijds niet, dat er vanuit een bepaald perspektief geen gelijkenissen
zijn te bespeuren tussen de samenleving en de planten- en dierengemeenschap-

pen.

Het redeneren naar analogie van de biologie kan de sociaal-ekoloog juist
op het spoor brengen van bepaalde gelijkenissen en kan hem op die manier
een stuk kennis verschaffen over een bepaalde dimensie van de samenleving,

die anders niet verkregen zou worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor het connmu-

nity-aspekt der samenleving. Het gevaar is echter, dat hierdoor de aandacht
wordt gericht op bepaalde dimensies van de samenleving, met een veronacht-      f
zaming van andere. Het feit dat de sociale ekologie de samenleving naar

anal& 113gie van de planten- en dierengemeenschappen beschouwt, mondt uit in 66n-
'1'14

tweede vooronderstelling, die aan haar denkkader ten grondslag ligt. Die luidt  v
als volgt:
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b) DE SAMENLEVING IS SAMENGESTELD UIT EEN COMMUNITY- EN
EEN SOCIETY-ASPEKT

Reeds meerdere malen in deze studie wezen we op het feit, dat in de
sociale ekologie de samenleving wordt beschouwd als zijnde samengesteld uit
een   tweetal   aspekten,   te   weten: de community en de society. \Ne stelden
eveneens, dat voor sommige sociaal-ekologen dit onderscheid zo fundamenteel
is, dat zij de bestudering van beide aspekten door afzonderlijke disciplines
zouden willen. laten verrichten. De community zou volgens deze (klassieke)
auteurs het objekt der sociale ekologie zijn en de society het objekt der
sociale psychologie. "The study of the community as the natural resultant of
the competitive process constitutes the field of human ecology. The study of
society as the result of the cultural process is represented by the field of social
psychology. The existence of distinctively ecological and social levels of
human interrelations has been noted by several authors. Park, Burgess, and
McKenzie, for exaniple, emphasize the importance of impersonal, continuous,
universal "competition" among living organisms. which in the long run selects
and distributes the population and institutions of an area. This impersonal
interaction "without social-contact" results, so they say, in a basic underlying
areal structure that serves as a foundation on which the consensus aspects of
social structure arise. These authors characterize this ecological structure as
biotic or symbiotic rather than cultural and they turn especially to plant
communities and animal societies for illustrations. They assume that areal
structure among men exhibits qualities like those of the sub-human commu-
nities of plants and animals" (3).

Het benadrukken van dit onderscheid tussen beide aspekten der samen-
leving heeft echter weleens de indruk gewekt. dat het hier gaat om twee totaal
van elkaar verschillende werkelijkheden. die in geen enkele relatie tot elkaar
zouden staan. Beide werkelijkheden zouden door eigen wetmatigheden wor-
den beheerst. "Certain critics declare that these pioneers regard social and
ecological interaction as separable processes that may occur apart from one
another. the former in society. the latter in the community" (4). Ongetwijfeld
wordt in de geschriften van de pioniers der sociale ekologie wei vaker de
indruk gewekt, dat de samenleving inderdaad uit twee verschillende werkelijk-
heden zou bestaan, die als het ware los van elkaar, met eigen wetmatighe en
zouden funktioneren. Toch is dit beslist niet de bedoeling geweest van de
pioniers. Zowel Park, Burgess als McKenzie wijzen herhaaldelijk op het feit,
dat het niet om twee verschillende werkelijkheden gaat. maar om twee aspek-
ten van 66n en dezelfde werkelijkheid. "The fact seems to be, then. that
human society, as distinguished from plant and animal society, is organized
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on two levels, the biotic and the cultural. There is a symbiotic society based

on competition and a cultural society based on communication and consen-

sus. As a matter of fact the two societies which, in the vicissitudes and
changes to which they are subject remain. nevertheless in some sort of mutual

dependence each upon the other" (5).
Voor de latere sociaal-ekologen (te weten: de neo-orthodoxe en sociaal-

kulturele ekologen) schijnt deze kwestie geen probleem meer te zijn. Zij zijn
er niet alleen van overtuigd, dat dit onderscheid hoofdzakelijk analytische
betekenis heeft, zij vragen zelfs expliciet om een bestudering van de wijze
waarop beide aspekten in de werkelijkheid met elkaar verbonden zijn en
elkaar als het ware vooronderstellen. Zo kan Quinn dan ook stellen: "Whether
or not these critics have given accurate interpretations of the pioneer human
ecologists, they have helped to clarify the fact that the ecological and the
social levels are merely two analyzable aspects of a unified areal whole that
can be separated only through abstraction, and that neither can be completely
understood without reference to the other" (6).

Indien men nu, zoals in de sociale ekologie gebeurt, vertrekt vanuit de
gedachte dat de samenleving een tweetal te onderscheiden aspekten kent, dan
rijst de vraag welke van beide aspekten de meeste nadruk verkrijgt en welk
aspekt als vertrekpunt in de studie wordt gehanteerd.
Hiermede  belanden  we  bij  1)  de  vraag  of de community een aspekt is dat
relatief van grotere betekenis is dan de society voor de kennis over de samen-

leving of andersom; 2) de vraag of de community te zien is als de onderbouw
voor de society of andersom. Het is niet moeilijk om in deze vragen een oude
filosof ische strijdvraag te herkennen.   I n meer algemene termen zouden  deze
vragen immers geherformuleerd kunnen worden tot vragen over de dominan-
tie van de materie over de geest of van de geest over de materie. De materialis-
tische en resp. idealistische filosofieon die korresponderen met bovengenoemd

probleem zijn overbekend.
De richting van beihvloeding tussen de twee aspekten der samenleving

kan in principe op een drietal wijzen verlopen:
a) een invloed van de community op de society;
b) een invloed van de society op de community;
c) een wederzijdse beihvloeding van beide aspekten.
In vele klassieke sociaal-ekologische geschriften is gewezen op de invloed die
van de community op de society uitgaat. "The community, if not always

identical with society. is at the very least, the habitat in which alone societies

grow up. It provides the economic organization and the necessary conditions
in which societies are rooted; uppn which, as upon a physical base, they can
be established" (7). Van de andere kant is, met name door de sociaal-kulturele
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ekologen, gewezen op het belang van het society-aspekt bij de bestudering van
de community, waarbij deze laatsten vooral uitgaan van de gedachte van een
interdependentie tussen beide aspekten. Niet zonder reden is in de sociale
ekologie het community-society-koncept benaderd met het Marxistische be-
grippenpaar onderbouw - bovenbouw. Impliciet zit in vele sociaal-ekologische
geschriften de idee opgesloten als zou de community als een soort basisstruk-
tuur fungeren voor de society. Vanwege de deterministische implikaties die
deze idee zou kunnen hebben, zijn bepaalde auteurs de community niet als
een rechtlijnig determinerende entiteit gaan zien, maar als een soort kader van
mogelijkheden voor de society.

Naar onze mening voert een dergelijke stringente scheiding van beide
aspekten tot het denkbeeld dat de community en de society als niveau's van
de samenleving zouden moeten worden beschouwd, met ieder eigen wetmatig-
heden. Wij zouden willen stellen, dat het hanteren van het community-soci-
ety-koncept alleen verdedigbaar is wanneer dit als analytisch hulpmiddel
wordt gebruikt. Dit onderscheid levert in theorie reeds vele moeilijkheden.
Daar komt nog bij, dat in de praktijk van het onderzoek het vaak moeilijk is
om exakt aan te geven hoe bepaalde verschijnselen verklaard worden door 66n
van beide aspekten, om dan nog maar te zwijgen van de moeilijkheden die
rijzen bij de bepaling van de mAte waarin odn van beide aspekten invloed
uitoefent op een bepaald verschijnsel.

Wat de operationalisatie van het begrip community betreft, heeft men in
de sociale ekologie doorgaans weinig moeilijkheden gemaakt. Steeds heeft
men de sub-sociale relaties van een populatie in een bepaalde habitat voor
ogen, waarbij de studie dan gericht is op de struktuur die deze sub-sociale
relaties aannemen en de processen waaraan deze onderhevig zijn.

Het hier vermelde onderscheid tussen het community- en het society-
aspekt der samenleving, wordt naar onze mening in de huidige sociologie in
vele denkschema's over het hoofd gezien. De sociologie-beoefening wordt op
het ogenblik sterk beheerst door denkmodellen die niet van bovengenoemd
postulaat uitgaan en dientengevolge weinig aandacht besteden aan wat we
noemden het community-aspekt der samenleving. Een dergelijke wat we zou-
den willen noemen idealistische sociologie-beoefening valt in haar verklaring
voor verschijnselen veelal terug op begrippen als normen, waarden, konsensus,
konflikt en dergelijke. Het belang van deze koncepten willen we niet ontken-
nen, anderzijds zou naar onze mening in de sociologie toch meer aandacht
moeten worden besteed aan het aspekt van de community van de samenle-
ving. Hieronder verstaan we dan het mede in de beschouwing betrekken van
verschijnselen als bevolkingsgrootte, bevolkingssamenstelling. bevolkingssprei-
ding,  lokatie van voorzieningen en huisvestingssituaties bij de beschrijving en
verklaring van sociale verschijnselen.
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c) DE COMMUNITY WORDT GEREGULEERD DOOR DE MECHANISMEN
DER KOMPETITIE EN KOMPETITIEVE KOOPERATIE; DE SOCIETY
WORDT GEREGULEERD DOOR DE MECHANISMEN KONSENSUS EN
KONFLIKT

De sociale ekologie is gebaseerd op de gedachte, dat de community
wordt gereguleerd door het mechanisme der kompetitie. Net als in de planten-
en dierenwereld is er een mechanisme werkzaam dat zorgt voor een zekere
orde en stabiliteit. Weliswaar is de kompetitie in de menselijke samenleving
komplexer van aard en spelen cok andere mechanismen een rol, toch zijn er
grote overeenkomsten met de dieren- en plantenwereld. De kompetitie is niet
louter een kwestie van tegengestelde doeleinden der species; veelal resulteren
uit de kompetitie vormen van ko6peratie, in welk geval we spreken van kom-
petitieve kodperatie. De kompetitie is bovendien veelal onbewust, dat wil
zeggen dat de species elkaars konkurrenten zijn zonder dat zij daar weet van
hebben. In de menselijke samenleving resulteert de kompetitie in een bepaalde
arbeidsverdeling, een bepaalde verdeling van schaarse goederen, een bepaalde
lokatie van personen en instituties.  Door de kompetitie en kompetitieve ko6-
peratie worden processen op gang gebracht, die uiteindelijk leiden tot een
bepaalde (tijdelijke) struktuur van de samenleving.

De werking van de kompetitie op de sub-sociale relaties van de samenle-
ving leidt tot een ongebreidelde konkurrentie tussen de individuen en institu-
ties. De kompetitie wordt echter beperkt door konventies, wetten en derge-

lijke, omdat in de menselijke samenleving naast de mechanismen der kompe-
titie en kompetitieve ko6peratie, ook die van konsensus en konflikt werkzaam
zijn. De werking van andere mechanismen dan dat der kompetitie, maakt de
kennis van de werking van de kompetitie echter niet overbodig. Het wijzen op
louter andere principes, met verwaarlozing van het mechanisme der kompeti-
tie, moet als een tekortkoming worden gezien.

Hiermede hebben we de naar onze mening belangrijkste postulaten der
sociale ekologie behandeld. Het feit dat we stellen de belangrijkste, impliceert
reeds dat er meerdere postulaten zijn, die aan dit referentiekader ten grond-

slag liggen. De andere postulaten zijn als zodanig echter niet specifiek voor de
sociale ekologie, reden waarom we ze hier buiten beschouwing laten. We
komen op deze meer algemene premissen toch zijdelings terug wanneer we de
ideologische implikaties der sociale ekologie bespreken.

De bovengenoemde punten zijn onbewezen stellingen die aan het refe-
rentiekader der sociale ekologie ten grondslag liggen; ze fungeren als vertrek-

punten voor het opbouwen van een bepaalde gedachtengang. De postulaten en
met name het daarop gebaseerde denken kan men beoordelen naar bepaalde
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kriteria. Over deze kriteria bestaat in de algemene methodologie geen volledi-
ge overeenstemming. Wei worden veelvuldig kriteria genoemd als logische kon-
sistentie, spaarzaarnheld van begrippen, toetsbaarheid en omlijnde empirische
referentie van het gedachtenschema dat op de postulaten is gebaseerd (8).

De waarde en betekenis van de postulaten en het daarop gebaseerde
referentiekader kan men naar onze mening het best plaatsen in het licht van:
a)  de ideologische implikaties van de postulaten en het referentiekader;
b) inhoeverre een denkkader gebaseerd op bepaalde postulaten leidt tot een

koherent geheel van begrippen;
c)  inhoeverre een op bepaalde postulaten gebaseerd denkkader vruchtbaar is,

met andere woorden voert tot een vermeerdering van kennis.
In de komende paragrafen zullen we deze vragen aan de orde stellen.

3. DE IDEOLOGISCHE IMPLIKATIES VAN HET REFERENTIEKADER

Wij stelden reeds. dat het gevaar niet denkbeeldig is dat men zich bij het
bestuderen van een referentiekader louter en alleen richt op de proposities,
zonder dat men de vraag stelt naar de mens- en maatschappij-opvatting. die
aan de postulaten van een referentiekader ten grondslag liggen. leder postulaat
impliceert immers een keuze en in de sociale wetenschappen betekent dit een
bepaalde keuze voor een mens- en maatschappij-opvatting.

Uitgaande hiervan kan men dan ook niet spreken van een waarde-vrije
sociologie, daar aan ieder referentiekader bepaalde onbewezen stellingen ver-
wijzend naar een bepaalde mens- en maatschappij-opvatting ten grondslag
liggen. De diskussie over de objektiviteitsvraag in de sociologie heeft volgens
ons dan ook niet zo zeer betrekking op de waarden, die als uitgangspunt
worden gehanteerd bij het denken over de maatschappij (daar kan men im-
mers moeilijk van objektiviteit spreken), maar op de mate waarin men vertrek-
kende vanuit bepaalde postulaten tot resultaten kan komen, die onafhankelijk
zijn van de onderzoeker. In deze laatste zin kan men stellen, dat de sociologie
steeds er naar streeft om objektieve dat wil zeggen betrouwbare informatie
over de samenleving te krijgen.

I n deze paragraaf richten  we  ons  met  name  op de waarden (de ideolo-
gie), die aan de postulaten en derhalve aan het referentiekader der sociale
ekologie ten grondslag liggen. Hiermede bevinden we ons bij een thema dat in
de huidige sociologie onder invloed van de Frankforter school een sterke
nadruk heeft gekregen. De kritiek van deze zijde op het positivisme dat vol-
gens haar de neiging heeft om voorbij te gaan aan de uitgangspunten van de
denkmodellen, heeft in de huidige sociologie een diskussie doen ontstaan, die
de gangbare sociologie tot op haar grondveste heeft doen trillen. Het is naar
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onze mening juist, dat het niet alleen wenselijk, maar zelfs noodzakelijk is, dat
men zich kontinu bezint op de ideologie die aan een referentiekader of denk-
model ten grondslag ligt.

Een moeilijkheid is echter, dat aan het geven van een karakteristiek van
de  ideologie  die  aan een referentiekader ten grondslag  ligt, de gevaren van

Hineininterpretierung. generalisatie en etikettering opgesloten liggen. Een ver-
dere moeilijkheid in dit verband is het verschijnsel wat wij zouden willen
noemen de "ideologie der ideologie". Hieronder verstaan we, dat bij het ana-
lyseren van de ideologie die aan een denkmodel ten grondslag ligt, de om-
schrijving c.q. beoordeling op haar beurt weer niet los te denken is van een

meer fundamentele ideologische politieke keuze. Laten we deze abstrakte

formulering wat nader konkretiseren aan de hand van een voorbeeld. Stel we

konkluderen. dat aan een bepaald referentiekader in de sociologie een indivi-
dualistische mens- en maatschappij-opvatting ten grondslag ligt. Er staan ons
bij de omschrijving hiervan in feite meerdere interpretatiemogelijkheden ter

beschikking. Diegene, die vertrekt vanuit het ideologisch-politieke standpunt
van het vrije individuele handelen, zal de individualistische mens- en maat-
schappij-opvatting in positieve zin omschrijven, door te verwijzen naar de

geilgende plaats die in het referentiekader wordt toegekend aan het vrij han-
delen van het individu. Diegene, die dit vrije handelen van het individu echter

ziet als een egoiktische eigenschap van het individu dat geen rekening houdt
met de medemens, zal beslist een geheel andere interpretatie van dit verschijn-

sel geven. Deze meerzinnige interpretatiemogelijkheid van een bepaalde di-
mensie van de ideologie, wijst er derhalve op. dat de onderkenning hiervan al

een bepaalde ideologische keuze veronderstelt. Vandaar dat wij hiervoor het

begrip "ideologie der ideologie" invoerden.
Gezien de verscheidenheid van begrippenkaders in de sociale ekologie zal

een eensluidend antwoord op de vraag naar haar ideologische grondslagen niet

te geven zijn. WeI kunnen we in het kort een beschouwing geven over de

belangrijkste ideologische karakteristieken, zoals die in de klassieke. neo-or-

thodoxe en sociaal-kulturele benadering zijn terug te vinden. Naar onze me-

ning zijn er zeker een viertal redelijk goed identificeerbare ideologische dimen-

sies in de sociale ekologie terug te vinden. Ten eerste is er de individualistische

versus kollektivistische dimensie, waarbij het gaat om de vraag of de sociale
ekologie vertrekt vanuit de gedachte, dat de samenleving bestudeerd dient te
worden vanuit het individu of vanuit de samenleving als geheel. De tweede

dimensie is nauw aan de eerste gekoppeld: het gaat om de vraag van volunta-
risme of determinisme. Moet de samenleving beschouwd worden als een ver-

schijnsel dat in zijn verloop door de individuen wordt bepaald of kent zij
eigen dwingende wetten? Ten derde de idealistische versus materialistische
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dimensie. Hier speelt de kwestie of bij de studie van de samenleving de aan-
dacht wordt gericht op haar materitle of immateridle aspekten. Ten vierde
onderkennen we de konservatieve versus progressieve dimensie, waarmee we
de vraag stellen of de sociale ekologie zich richt op de beschrijving van de
toestand zoals zij is of op de dynamiek die zich in de samenleving voltrekt. We
zullen deze dimensies achtereenvolgens aan de orde stellen.

a) INDIVIDUALISTISCHE VERSUS KOLLEKTIVISTISCHE IDEOLOGIE

Een van de strijdpunten, die aan het denken in de sociologie steeds ten
grondslag heeft gelegen, is de vraag van welke kant de maatschappij moet
worden bekeken, vanuit het standpunt van het individu of vanuit de samenle-
ving als totaliteit. Vragen als deze lijken meer diepzinnig dan praktisch. En
toch oefenen zij steeds invloed op het denken uit, ook op de grondslagen van
de sociologische theorie (zelfs waar de sociologie als empirische wetenschap
meent zich van de sociale filosofie te hebben geLmancipeerd) (9). De visie die
men op de verhouding individu-samenleving heeft, kan doorgaans worden
teruggevonden in de kategorieiin of basis-begrippen welke in de wetenschaps-
beoefening hun rol spelen. Zij kleuren het maatschappijbeeld, zoals zij ook de
wetenschappelijke vraagstelling beheersen, nodig geacht om tot het wezen van
het sociale door te dringen.

Bouman maakt in dit verband onderscheid tussen wat hij noemt drie
maatschappijbeelden: a. het kollektivisme, b. het individualisme en c. het
model van de funktionele eenheid, dat wil zeggen het gestruktureerde totaal
waarvoor geen prioriteitsregel geldt omdat geen tweedeling individu-samenle-
ving mogelijk is. De recente uitwisseling van gedachten tussen Homans en
Parsons wijst er nog eens op, dat de diskussie over dit thema steeds aktueel is
en  blijft  ( 10). Homans verwerpt  het  idee  dat de groep  of het sociale systeem
als eenheden van analyse gehanteerd kunnen worden. Het geheel is volgens
hem de som van de delen.

In zijn algemeenheid kan men stellen, dat de sociale ekologie door een
kollektivistisch maatschappijbeeld wordt gekenmerkt, alhoewel het indivi-
duele handelen niet helemaal uit het oog wordt verloren. Enerzijds wordt in
de sociale ekologie weI de nadruk gelegd op de kompetitie tussen de leden van
de community, anderzijds richt de sociale ekologie zich toch in het bijzonder
op de community als een kollektivum. Dit betekent onder andere dat aan het
denken, handelen en de motieven van het individu nauwelijks of geen beteke-
nis wordt toegekend. De verklaring voor verschijnselen wordt dan ook niet in
het individuele handelen gezocht.

Wanneer we een gradatie naar dit gezichtspunt zouden willen aanbrengen
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bij de verschillende referentiekaders, dan menen we dat uit de klassieke socia-

le ekologie het meest extreem een kollektivistisch maatschappijbeeld spreekt.
De samenleving fungeert volgens de klassieke auteur Park als een kontroleren-
de eenheid over de handelingen van de individuen. "Its function is to organ-
ize, integrate, and direct the energies resident in the individuals of which it is
composed" (11). De neo-orthodoxen Hawley en Quinn vertrekken ook vanuit
een kollektivistisch maatschappijbeeld en kennen in hun begrippenkaders
slechts terloops betekenis toe aan het individuele handelen. In het referentie-
kader der sociaal-kulturele benadering, wordt relatief iets meer aandacht be-
steed aan het individuele handelen en de individuele vrijheid. Misschien dat dit
weI het best in Firey's theorie over het grondgebruik naar voren komt, daar
waar hij spreekt over de waarden en doeleinden van individuen en de invloed

hiervan op het grondgebruik in de stad.

b) VOLUNTARISTISCHE VERSUS DETERMINISTISCHE IDEOLOGIE

Een tweede dimensie van de aan de postulaten en het referentiekader der
sociale ekologie ten grondslag liggende ideologie is die van voluntarisme versus

determinisme. Uiteraard hangt deze dimensie zeer nauw samen met die van
individualisme versus kollektivisme. Ook hier zien we dat in het mens- en
maatschappijbeeld der sociale ekologie beide aspekten een zekere plaats krij-
gen. De samenleving is volgens haar een geheel, dat aan bepaalde konstante

wetmatigheden onderhevig is, wetmatigheden zoals die analoog bespeurbaar

zijn in de planten- en dierenwereld. Anderzijds is de samenleving niet louter
en alleen een door blinde krachten c.q. immanente wetmatigheden gedreven

eenheid, daar de mens en de menselijke groep door hun intellektuele kapaci-
teiten en technisch vernuft in staat zijn de blinde krachten te wijzigen en ze
naar eigen goeddunken in een bepaalde richting te buigen.

Gespecificeerd naar de verschillende referentiekaders moeten we stellen,
dat de klassieke sociale ekologie beslist meer terugvalt op deterministische
denkschema's gebaseerd op bepaalde harde, onveranderbare ijzeren wetten,
dan de neo-orthodoxe en sociaal-kulturele benadering. Ondersteuning voor
deze stelling vinden we in de manier waarop in de klassieke sociale ekologie

bepaalde processen worden beschouwd als wetmatigheden die zich met een
extreme dwang aan de individuen opdringen. Ter illustratie hiervan kunnen

we bijvoorbeeld wijzen op de door de ekologen gereleveerde processen der

invasie, successie en segregatie. Volgens het klassieke model impliceert de
kompetitie om een gunstige lokatie in de community een konstante in- en

uitstroming van individuen in bepaalde gebieden. In de staci is dit verschijnsel
het best te bespeuren door de aandacht te richten op de typische uitwaartse
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stroom van migranten vanuit de transitiezone naar de periferie. De invasie van
bepaalde kategoriein mensen in bepaalde gebieden impliceert tegelijkertijd
een wegtrekken van de andere kategorieZin, waardoor er een successie op.
treedt. Het resultaat is, dat de stad uiteindelijk bestaat uit een geheel van
gesegregeerde natuurlijke gebieden. De nadruk op deze zich aan de mens
opdringende processen, waarvan hij weI deel vormt, maar waarop hij als indivi-
du geen invloed vermag uit te oefenen, is typerend voor de klassieke sociale
ekologie.

Deze deterministische opvatting over de werking van de processen valt
ook af te leiden uit Burgess' opvatting over de general cycles of the life
history of the neighbourhood. Zo stelt hij: "In the decline of a neighbour-
hood the following stages of deterioration have been worked out: first, the
stage of residential home ownership, with a high degree of community spirit;
second, the stage of tenancy, with a decline of neighbourhood loyality; third,
the invasion of business; fourth, rooming-house stage; fifth, entrance of a
racial or nationality group of imputed inferior cultural status; sixth, the intru-
sion of vice and crime; seventh. the stage of social chaos; and eighth, the final
stage, when business or industry takes full possession of the area. This is the
general cycle of the life-history of the neighbourhood" (12).

Behalve deze deterministische ideologische implikatie van het klassieke
referentiekader, waarbij het gaat om de dwingende invloed van de samenleving
op het individu en de eigen immanente wetten van de samenleving, wordt in
de sociale ekologie de samenleving op haar beurt weleens beschouwd als te
worden gedetermineerd door biologische en geografische faktoren. "In spite
of statements in the literature to the contrary, there is considerable evidence
that the ecologists hold to a theory of biological and/or geographic determi-
nism in human affairs. In other words, men and their institutions are represen.
ted as beings spatially. temporally, and occupationally distributed by the
operation of force either inherent in the biological nature of man or existing
external to man in the socalled natural world" (13).

Parallel met de ruimere plaats die de nieuwe sociaal-ekologische begrip-
penkaders toekennen aan individuele waarden en doeleinden, zien we hierin
ook een sterkere nadruk op de mogelijkheid, die de mens en de samenleving
hebben om zich aan de blinde krachten van het "natuurlijke" bestaan te
onttrekken en om hier zelf richting en inhoud aan te geven. Zo wordt de
samenleving niet meer beschouwd als onderhevig te zijn aan de determine-
rende werking van biologische en geografische faktoren en bovendien wordt
het individu niet meer gezien als louter gedetermineerd door de samenleving.
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c) IDEALISTISCHE VERSUS MATERIALISTISCHE IDEOLOGIE

Een derde dimensie, die men aan een ideologie kan onderkennen, is die
van idealisme versus materialisme. Het gaat bij deze dimensie over de kwestie

van het primaatschap van de geest of van de materie. In de filosofie heeft dit
thema lange tijd de boventoon gevoerd en vond zijn voorlopige extremen in
de denkbeelden van Hegel aan de ene kant en Marx aan de andere kant.

In de ekologie is deze ideologische dimensie terug te vinden, in die zin.
dat ook in de sociale ekologie een (impliciete) stellingname ligt opgesloten ten
aanzien van het primaatschap van de geest of de materie. De klassieke sociale
ekologie, sterk geihspireerd door de planten- en dierenekologie richtte met
name de aandacht op de materie, dat wil zeggen dat zij vooral oog had voor de
strijd om schaarse materiJle goederen, de allokatie van de grond, de ruimtelij-
ke spreiding van instituties, de materiale voorwaarden voor de samenleving en

dergelijke. Dit betekende niet, dat zij geen aandacht schonk aan ide6le aspek-
ten der samenleving zoals prestige, symbolische verbondenheid en gevoelens.

"The changes in which ecology is interested are the movements of population
and of artifacts (commodities) and changes in location and occupation - any
sort of change, in fact, which affects an existing division of labor or the
relation of the population to the soil" (14).

I n  de klassieke sociale ekologie valt voornamelijk het accent op de mate-
riale aspekten der samepleving. terwijl de neo-orthodoxe en sociaal-kulturele

ekologen relatief gezien iets meer de nadruk leggen op de iddle aspekten.

Sjoberg en Nett stellen naar aanleiding van dit punt: "Today within sociology
the chief battle ground for the materialist - non-materialist controversy has

been the field of human ecology. At one pole stand those writers (Firey,
schr.) who insist we cannot analyze spatial activities or structures without
recourse to the actor's interpretation thereof. They regard the conceptual

world as the ultimate reality. But a number of ecologists have assumed a

counterposition. Duncan and Schnore, for instance, posit the main variables

of technology, environment, demography, and social organization, and even
the last named must be studied without recourse to values or beliefs. They
conceive of impersonal forces that lie beyond the interpretation and under-

standings of the actors as the major determinant of, say, man's orientation to

space" (15).
Jonassen stelde zeer nadrukkelijk, dat de sociale ekologie zich onmoge-

lijk kan beperken tot de materi*le aspekten, maar daarnaast ook ideale kultu-
rele variabelen in haar denkkader dient op te nemen. "It hardly seems possible

to achieve a systematic theory of ecology that squares with empirical observa·

tion and meets the needs of logical consistency without the cultural compo-
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nent as an integral part of such formulations" (16). Ondanks deze waarschu-
wing van Jonassen moeten we toch stellen, dat de sociale ekologie (de klas-
sieke richting in sterkere mate dan de neo-orthodoxe en sociaal-kulturele
benadering) hoofdzakelijk gericht is op de materi6le aspekten. Dit is begrijpe-
lijk wanneer men de postulaten der sociale ekologie voor ogen houdt, waarin
immers de materi&le aspekten der samenleving zo centraal worden gesteld.

d) KONSERVATIEVE VERSUS PROGRESSIEVE IDEOLOGIE

Een vierde dimensie, die we aan de ideologie der sociale ekologie kunnen
onderkennen, wordt bepaald door de vraag of in haar denken de aandacht
voornamelijk is gericht op de toestand zoals hij is of op de toestand zoals hij
zal worden. De keuze tussen een van beide is voorwerp van een reeds lang
bestaande diskussie in de kring der sociologen.

De sociale ekologie vraagt de aandacht voor beide aspekten, met relatief
iets meer nadruk op de dynamische aspekten. In de klassieke sociale ekologie
wordt de toestand van de community gezien als een bepaalde fase in de
ontwikkeling van de community. Het accent valt hoofdzakelijk op deze ont-
wikkeling. "The quest for processes is typical Of the ecological school, and
......... their whole interpretation of human organization is far more in terms
of process than in terms of structure. This is partly due to their analogical
treatment of human organization, with plant formations. Plant ecologists
emphasize a "developmental approach", which envisages structures as stages
of process, so that structure is a record of process, and at any one time it
melts into process" (17).

Deze nadruk op de processen in de samenleving vinden we bijvoorbeeld
ook terug in Burgess' koncentrische zone-theorie. Alhoewel zijn voorstelling
van de stad als bestaande uit een serie koncentrische zones kan worden be-
schouwd als een struktuurbeschrijving, is Burgess toch meer geihteresseerd in
de wijzigingen die zich in dit patroon voltrekken tengevolge van de groei van
een stad.

De neo-orthodoxe benadering van Hawley vraagt. als reaktie op het klas-
sieke denken, meer expliciet de aandacht voor de community-struktuur.
Hawley is een van de weinige auteurs die zich bijvoorbeeld richt op de analyse
van de relaties en patronen van relaties in de community. Zijn onderscheid
tussen symbiotische en kommensalistische relaties, zijn aandacht voor korpo-
ratieve en kategorische groepen, zijn analyse van de afhankelijke en onafhan-
kelijke community en verder de gespecificeerde beschrijving van het ruimtelij-
ke en tijdsaspekt van de community kan worden gezien als een belangrijke
aanvulling op het klassieke denken. Ook de auteurs der sociaal-kulturele rich-
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ting vragen meer dan de klassieke auteurs aandacht voor de struktuur-aspek-
ten. Firey bijvoorbeeld stelt in zijn analyse over het stedelijk grondgebruik de
toestand centraal waarbij er een minimale deprivatie bij de leden van de
community bestaat.

Al met al kan men niet ontkennen, dat ondanks de plaats die zowel
wordt toegekend aan de struktuur als aan de processen in de community,
relatief meer de nadruk valt op de processen.

Het is mogelijk overbodig erop te wijzen, dat de sociale ekologie geen
uitspraken doet over hoe de samenleving er behoort uit te zien, of hoe zij
dient te funktioneren. De sociaie ekoiogie is geen normatieve leer over de
samenleving; als zodanig zal men in de studie der sociale ekologie dan ook
weinig konkrete suggesties voor radikale maatschappijhervormingen vinden.
Dit neemt overigens niet weg, dat Park, Burgess, McKenzie en anderen, aan de
sociale ekologie juist de eigenschap toekennen, dat zij impliciet vragen op-
roept over hoe de samenleving behoort te zijn of dient te funktioneren. Park
en c.s. zijn de uitdaging om na studie van een bepaald onderwerp tot een
principlile keuze over te gaan, gepaard gaande met een konkreet plan voor
aktie, dan ook niet uit de weg gegaan.

4. DE KOHERENTIE VAN HET REFERENTIEKADER

Naast vragen gericht op de postulaten en de ideologie kan men vragen
stellen naar de koherentie van een referentiekader. Met dit laatste wordt
bedoeld, dat men zich afvraagt in hoeverre in een referentiekader een konse-
kwent gebruik wordt gemaakt van begrippen, of de begrippen eenduidig wor-
den gedefinieerd, hoe de begrippen in samenhang met elkaar worden gebracht,
of de begrippen tegenstrijdigheden bevatten en dergelijke. Deze vragen naar de
logische samenhang van een referentiekader zijn van grote betekenis in ver-
band met het geheel van uitspraken, dat men met behulp van een referentie-
kader kan doen. In de sociale wetenschappen speelt deze kwestie in dubbele
mate, daar deze wetenschappen gebruik maken van begrippen die ook in de
dagelijkse taal worden gebruikt en daar een bepaalde betekenis hebben verkre-
gen. Het verwondert mede hierom niet, dat er nogal wat sociaal-wetenschap-
pelijke publikaties zijn te vinden, die het niet al te nauw nemen met de
begripshantering, de begripsdefini6ring en het onderling op elkaar afstemmen
van de begrippen.

In zijn algemeenheid kunnen we stellen, dat een referentiekader een
koherent geheel van begrippen dient te geven voor de beschrijving van de
samenhangen tussen de verschijnselen in een werkelijkheidsgebied; dit referen-
tiekader moet dus vrij van kontradikties zijn. Het mag niet voorkomen, dat
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verschillende konsekwenties die uit eenzelfde theoretisch systeem logisch zijn

afgeleid, met elkaar in strijd zijn. Deze eis is in principe evident. Zij is echter
niet altijd gemakkelijk te vervullen, vooral niet bij verbale. niet-mathematische
theoriean, waarin met relatief vage'begrippen en afleidingsregels wordt ge-
werkt. Als gevolg hiervan is vaak niet gemakkelijk uit te maken of een uit-
spraak werkelijk logisch voortvloeit uit de theorie of niet; dus ook niet of
twee van dergelijke uitspraken die strijdig zijn. de theorie in diskrediet bren-
gen of niet (18).

Onderzoeken wij het referentiekader der sociale ekologie op zijn kohe-
rentie, dan moeten we stellen dat 66n uniforme beoordeling moeilijk is en weI
om een drietal redenen :

a) De sociale ekologie is opgebouwd uit meerdere referentiekaders, we
noemden in hoofdstuk 3 : het klassieke referentiekader, de neo-orthodoxe
benadering en de sociaal-kulturele benadering;

b)  leder der onder a) genoemde referentiekaders heeft verschillende aan-
hangers, welke laatsten vaak van elkaar verschillen in het koherent gebruik van
begrippen;

c) De afzonderlijke auteurs hebben vaak meerdere publikaties op hun
naam staan en vertonen in hun publikaties verschillende graden van konse-
kwente begripshantering.

Het bovenstaande wijst er reeds op, dat van 66n enkele uniforme beoor-
deling der sociale ekologie met betrekking tot haar koherentie geen sprake
kan zijn. We stellen daarom ook voor om dit aspekt in een drietal stappen te
behandelen, door eerst de drie onderscheiden referentiekaders op hun kohe-
rentie te toetsen. dan de auteurs die tot ieder der richtingen behoren te
vergelijken, om vervolgens 66n of meer auteurs te beoordelen naar de mate
van logische samenhang die in hun eigen werk is terug te vinden.

Een vergelijking van het klassieke, neo-orthodoxe en sociaal-kulturele
referentiekader naar de mate van koherentie valt ongetwijfeld ten gunste van
het neo-orthodoxe en sociaal-kulturele referentiekader uit.Terecht kan men
bezwaren aantekenen tegen de hantering van begrippen in het klassieke refe-
rentiekader. De essentiale begrippen worden vaak nauwelijks omschreven, de
hantering der begrippen is soms niet eenduidig en de begrippen bevatten wei
eens tegenstrijdigheden. Dit geldt zowel voor bepaalde struktuurbegrippen
zoals community, natuurlijk gebied, zone. als voor proces-begrippen, zoals
aggregatie, koncentratie, centralisatie. In hoofdstuk 3 bij de behandelingtan
de begrippen van het klassieke referentiekader hebben we meerdere malen
gewezen op de verschillen in de begripshantering. Voor een meer uitvoerige
bespreking hiervan verwijzen we dan ook naar deze passages. In het referentie-
kader der neo-orthodoxe benadering en dat der sociaal-kulturele benadering
hebben we, voor zover wij konden nagaan, geen fouten kunnen ontdekken
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tegen de koherentie.
Onderling bevatten de begrippenkaders der klassieke, neo-orthodoxe en

sociaal-kulturele benadering in di6 zin geen tegenstrijdigheden, dat zij alle drie
de nadruk leggen op de community als objekt van studie en alle hieraan
verbonden konsekwenties in hun begrippenkaders doorvoeren. Tussen de drie
referentiekaders onderling zijn wei de nodige nuance-verschillen te ontdekken.
Het klassieke referentiekader heeft meer oog voor processen en voor de na-
tuurlijke wetten in de samenleving. Het neo-orthodoxe referentiekader neemt
enigszins distantie van een al te strakke redenering naar analogie van de biolo-
gie. terwill de sociaal-kulturele benadering bewust aandacht wil besteden aan
kulturele variabelen. Indien men deze nuances van groot belang acht, kan men
terecht spreken van een gebrek aan optimale koherentie tussen de referentie-
kaders onderling.

Don Martindale heeft in het verleden kritiek geuit op wat hij noemt het
unnecessary primitivism van de begrippen der sociale ekologie. Alhoewel het
uit de tekst die zijn kritiek weergeeft, niet geheel duidelijk is wat hij hieronder
verstaat, zouden we voor het geval hij hier doelt op de eenvoud van de
begrippen van het referentiekader, toch bezwaren willen aantekenen. Naar
onze mening mag men een referentiekader niet veroordelen op basis van het
gebruik van eenvoudige begrippen, immers de vruchtbaarheid van een referen-
tiekader wordt vaak verhoogd door een niet-esoterisch en eenvoudig woord-
gebruik.

De algemene beoordeling der referentiekaders. zoals we die zoiven ga-
ven, is niet helemaal verantwoord. omdat er tussen de aanhangers van eenzelf-
de richting onderling soms grow verschillen zijn in het koherent gebruik van
begrippen. Dit geldt vooral voor de aanhangers van het klassieke referentieka-
der. Ter illustratie hiervan willen we wijzen op het verschil dat er in dit
opzicht bestaat tussen de auteurs Park en McKenzie. Park bijvoorbeeld ge-
bruikt de begrippen veelal los van elkaar, omschrijft zijn begrippen nauwelijks
en geeft soms tegenstrijdige omschrijvingen van de begrippen. Daarentegen
gebruikt McKenzie de begrippen op een eenduidige manier, in onderlinge
samenhang en zonder tegenstrijdigheden. (Ter ondersteuning van het hier ge-
stelde, vergelijke men bijvoorbeeld de wijze van begripshantering, zoals die
plaats heeft bij Park in zijn bijdrage tot het boek Research in the social
sciences, onder de titel Socio/ogy, community and society (19) en daarnaast
McKenzie in zijn artikel The ecological approach to the study of the human
community, opgenomen in de bundel The city (20)).

Wat de neo-orthodoxe richting betreft, zijn er tussen de belangrijkste
auteurs (Quinn en Hawley) nauwelijks verschillen te ontdekken in de koheren-
tie van hun denkbeelden, hetgeen ook gezegd kan worden van de vertegen-

167



woordigers van de sociaal-kulturele richting.
Wat de koherentie bij de afzonderlijke auteurs betreft, is er in feite

slechts kritiek te uiten op Park. Dit valt vrij makkelijk te verklaren. Park is de
grondlegger der sociale ekologie, hij heeft meer dan wie dan ook moeten
worstelen met de vertaling van het referentiekader der planten- en diereneko-
logie; hij heeft de begrippen voor het eerst moeten omschrijven, zoals deze
van toepassing zouden kunnen zijn op de menselijke samenleving; hij heeft de
begrippen moeten zuiveren, verfijnen en uitbouwen. Dat bij een dergelijk
pionierswerk fouten insluipen is zeer begrijpelijk. Enkele van deze fouten

zullen we in het kort bespreken. Park gebruikt de term community enerzijds
als een symbiotisch aspekt van de samenleving gebaseerd op kompetitie (21),
anderzijds als   ....the name that we give to this larger and most inclusive social.

milieu, outside of ourselves, our family, and our immediate neigbourhood, in
which the individual maintains not merely his existence as an individual, but
his life as a person" (22). Ook de term society gebruikt hij niet eenduidig. Zo
spreekt hij van de society als het kultureel aspekt der samenleving (23) en op
een andere plaats van ....ecology conceives society as fundamentally terri-"

torial as well as a cultural organization" (24). Er zijn bij Park meer voorbeel-
den van weinig eenduidig en soms een kontradiktoir gebruik van begrippen te
vinden. Zo ook bijvoorbeeld het begrip dominantie, waaronder hij soms een
persoonlijke eigenschap verstaat en soms het ruimtelijke gebied waar de domi-
nantie zich over uitstrekt. (Men leze hiertoe bijvoorbeeld zijn artikel Domi-
nance, opgenomen als hoofdstuk 13 in de bundel Human communities (25)).

Bij het bestuderen van deze problematiek werden we steeds weer gekon-
fronteerd met de gedachte, dat het belangrijk zou zijn, indien we zouden
kunnen beschikken over 66n enkel koherent referentiekader, dat geihtegreerd
de belangrijkste aspekten van de klassieke, neo-orthodoxe en sociaal-kulturele
richting zou omvatten. Een en ander heeft ons er toe gebracht om een para-
digma op te stellen. Merton kent aan een paradigma de volgende funkties toe.
Op de eerste plaats heeft een paradigma een notationa/ function, dat wil
zeggen "They provide a compact parsimonious arrangement of the central
concepts and their interrelations as these are utilized for description and
analysis" (26). Ten tweede fungeert een paradigma als een pragmatische en
logische gids voor het vermijden van ad hoc hypotheses. Ten derde bevordert
een paradigma de akkumulatie van theoretische uitspraken. Ten vierde w dt
via een paradigma gewezen op theoretische en empirische problemen die an-
ders over het hoofd zouden worden gezien. En tenslotte helpt een paradigma

bij de kodifikatie van kennis (27).
Evenals Merton heeft gedaan voor het funktionalisme zouden wij voor

de sociale ekologie een paradigma willen opstellen. Al lijkt dit enigszins ambi-
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tieus, toch hebben wij ter bevordering van de akkumulatie van kennis op dit
terrein een poging in die richting willen ondernemen. Dit paradigma, dat als
appendix aan deze studie is toegevoegd, bevat een aantal algemene uitspraken,
dat het studieterrein der sociale ekologie nader konkretiseert. Hierin wordt de
community beschouwd als een samenstel van een aantal struktuurelementen.
De relaties tussen de struktuurelementen worden beschreven, alsmede de loka-

tie- en tijdsaspekten van de community. Behalve uitspraken gericht op de
struktuur van de community, zijn er uitspraken die betrekking hebben op de
dynamiek in de community en de relatie tussen de community en de society.
Uiteraard is dit paradigma voor uitbreiding en verfijning vatbaar en verder

beoogt het veeleer een startpunt van een diskussie te zijn dan een e,ndpunt.

5. DE VRUCHTBAARHEID VAN HET REFERENTIEKADER DER SOCI-
ALE EKOLOGIE VOOR DE SOCIOLOGIE

Bij de beoordeling van het referentiekader der sociale ekologie mogen we
de vruchtbaarheid voor de sociologie niet buiten beschouwing laten. Onder de
vruchtbaarheid van een referentiekader kan men verschillende zaken rang-
schikken. Men kan hiertoe rekenen de mate waarin een referentiekader het
inzicht in bepaalde verschijnselen vergroot, men kan hieronder ook verstaan
de mate waarin een referentiekader bijdraagt tot praktisch politiek handelen.
In dit verband verstaan wij onder vruchtbaarheid vooral de mate waarin een
referentiekader informatie verschaft, die leidt tot een vermeerdering of verfij-

ning van de kennis. Een beoordeling van de vruchtbaarheid is met andere
woorden een kwestie van de beoordeling van de mate waarin nieuwe kennis
aan de bestaande kennis over de samenleving wordt toegevoegd.

Hier komt ontegenzeglijk de vraag naar voren, wat nu de bestaande
kennis op het gebied der sociologie is. De inleidende werken tot de sociologie
doen vermoeden dat er reeds een koherente, alomvattende theorie over de
samenleving zou zijn ontwikkeld. terwijl anderzijds uit de stroom van publika-

ties blijkt dat er mogelijk zo veel sociologiedn zijn als er sociologen zijn. De
waarheid ligt tussen beide extremen in. Enerzijds is er een redelijk geheel van

geakkumuleerde kennis, dat als algemene sociologie wordt betiteld. Verder
zijn er enkele specifieke denkkaders ontwikkeld die op meerdere werkelijk-
heidsterreinen betrekking hebben en die kunnen worden beschouwd als speci-
fieke referentiekaders. Tenslotte zijn er in de sociologie talrijke "theoriean"
over konkrete verschijnselen, zoals over de organisatie, de vakvereniging de
vrijetijdsbesteding, de macht, etc..

De algemene sociologie kan men beschouwen als een set van begrippen
waarover in de kring der sociologen een redelijke mate van konsensus bestaat.
Hiertoe behoren begrippen als kultuur, materi6le kultuur, akkulturatie, enkul-
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turatie, kultuurdiffusie, sociale struktuur, sociale rol. rolkonflikt, sociale rela-
tie, kommunikatie, sociale stratifikatie, status, sociale klasse, sociale dyna-
miek, sociale verandering, om slechts enkele te noemen. Zoals we boven stel-
den, bestaat er naast deze algemene sociologie een geheel van specifieke be-
grippenkaders, dat de samenleving vanuit een meer specifiek perspektief be-
kijkt. Enerzijds is dit de zogenaamde aktietheorie die voor de analyse van de
samenleving haar vertrekpunt zoekt bij het sociale handelen van de mens. De
eenheid van analyse wordt in dit referentiekader de sociale aktor genoemd. De
verklaring van.verschijnselen wordt nu gezocht in de doeleinden, de middelen,
de kennis, de ideedn, gevoelens, waarden en normen van de aktor, met inbe-
grip van de situatie en de door de aktor gepercipieerde situatie.

Naast de aktietheorie is in de sociologie het referentiekader van het
funktionalisme ontwikkeld.  In het funktionalisme wordt de nadruk gelegd op
de samenleving als zijnde een unitair doelgericht systeem, dat in een bepaalde
toestand moet verkeren om in stand te blijven en waarbij deze toestand wordt
bewerkstelligd door de delen. die een bijdrage leveren aan de kontinuering van
het  geheel.   I n dit begrippenkader staan onder andere de valgende begrippen
centraal: sociaal systeem, systeem-onderdelen, homeostase, funktie.   I n   het
funktionalisme maakt men doorgaans een onderscheid tussen het zogenaamde
struktureel-funktionalisme zoals dat met name door Parsons is ontwikkeld en
het gematigde of verruimde funktionalisme zoals dat uitgebouwd is door de
leerling van Parsons, R.K. Merton. In Merton's benadering worden nieuwe
begrippen geihtroduceerd waaronder manifeste en latente funktie. eufunktie
en dysfunktie.

Tegen de integratietheorie van het funktionalisme is onder andere geful-
mineerd door de konfliktsociologen Dahrendorf, De Moor en Cohen. Zij ver-
wijten deze theorie. dat zij niet in staat is om een adekwate verklaring te
geven voor verandering en konflikt in de samenleving. De Moor houdt in dit
verband een pleidooi voor de uitbouw van een theorie, die in staat is om
zowel de integratie als de verandering en het konflikt in de samenleving te
verklaren. De sociale ekologie moet men naar onze mening op hetzelfde 6che-
lon van theorie-formatie plaatsen als de aktietheorie. het funktionalisme en de
konflikttheorie. Ook zij probeert vanuit een bepaald specifiek perspektief een
theorie te ontwikkelen over de samenleving.

Toen wij zoaven spraken over de algemene sociologie, stelden wij dat het
daarbij gaat om een set van begrippen waarover een redelijke mate van kon-
sensus bestaat. Deze algemene sociologie bevat nogal wat begrippen die af-
komstig zijn uit de aktietheorie, het funktionalisme en de konflikttheorie.
Ten onrechte ontbreken hierin veelal begrippen die afkomstig zijn uit de
sociale ekologie. Dit hangt uiteraard samen met de gangbare opvatting over
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wat  sociologie  is.  Het  feit  dat  wij deze studie expliciet richten  op de sociale

ekologie, doet reeds vermoeden dat wij via de sociale ekologie een wezenlijke
bijdrage en verruiming verwachten in de gangbare sociologie-opvatting. Deze
verruiming zien we niet alleen als een verbreding van het materi6le terrein van
studie, maar tevens als een korrektie op het formele gezichtspunt. Wanneer

wij onder punt b) de community-aspekten van de samenleving behandelen,
zullen we nog gelegenheid krijgen om op dit punt terug te komen.

Als wij onder de vruchtbaarheid van een referentiekader de vermeerde-

ring van kennis in de sociologie verstaan, dan kunnen we op de volgende
bijdragen van de sociale ekologie wijzen:
a)  De dialektische benadering van individu en samenleving;
b)  De aandacht voor het community-aspekt der samenleving;
c)  De nadruk op de kompetitie als regulerend mechanisme in de community;
d) De aandacht voor de strukturele en de dynamische aspekten der samenle-

ving;
e)  De aandacht voor de natuurlijke en spontane processen in de samenleving;
f)  De relatie tussen theorie en onderzoek.

a) DE DIALEKTISCHE BENADERING VAN INDIVIDU EN SAMENLE-
VING

Toen wij de ideologie bespraken, die aan het referentiekader der sociale
ekologie ten grondslag ligt, wezen we op het feit, dat hierin een zeker dualis-
me te bespeuren valt. Van de ene kant wordt de nadruk gelegd op de delen en
de kompetitie tussen de delen van de community, van de andere kant is de
analyse toch hoofdzakelijk gericht op de struktuur en dynamiek van de com-
munity a\s totaliteit. Een dergelijke benadering is vrij uniek in de sociologie,
immers de ons ter beschikking staande referentiekaders gaan of uit van het
individu of van de samenleving als totaal. In de aktietheorie bijvoorbeeld valt
het accent op het individuele handelen en verschijnt de samenleving slechts als
een kontrolerende en normerende eenheid voor het individuele handelen. Het
funktionalisme daarentegen beschouwt de samenleving als een entiteit sui
generis en kent aan de delen slechts betekenis toe voorzover ze iets bijdragen
tot de kontinuering van het totaal.

De meest bekende theorie in de sociologie waarin dit dilemma tot een
bepaalde oplossing is gebracht, is die van Parsons. Zijn op hoog abstraktieni-
veau geformuleerde ideelin gaan uit van de kategorie van het sociale handelen.
Dit sociale handelen is doelgericht. Er ontstaat nu interaktie als een bepaalde
aktor (ego) wenst of genoodzaakt is om rekening te houden met de handelin-

gen van een bepaalde andere aktor (alter). Vanuit zijn beschouwing over de
interaktie gaat Parsons het sociale systeem benaderen en komt zodoende tot
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66n theorie waarin de benadering van de sociale werkelijkheid zowel vanuit
het perspektief van het individu als vanuit het sociale systeem geihtegreerd
zijn.

Deze tegenstrijdige benaderingswijzen, te weten: de elementaire benade-
ring van de aktietheorie en de holistische benadering van het funktionalisme,
worden behalve in Parsons' theorie ook in de sociale ekologie tot een zekere
relatie gebracht. Uitdrukkelijk zeggen we een "zekere" relatie, want ontegen-
zeglijk kan men stellen, dat het zwaartepunt in de sociale ekologie toch aan de
zijde van de holistische benadering ligt. Immers de aandacht der sociale ekolo-
gie richt zich op de aggregaten, waarbij het individuele handelen gezien wordt
als een substantie, die aan de aggregaten voorafgaat, maar voor de beschrijving
en verklaring hiervan nauwelijks of geen betekenis heeft. Wei wordt in de
sociaal-kulturele benadering gewezen op wat men zou kunnen noemen, de
dialektische benadering van individu en samenleving. Individu en samenleving
leven hier als het ware in een konstante spannningsrelatie. De individuen
handelen ter bereiking van bepaalde doeleinden en hieruit resulteert een ge-
heel dat niet te herleiden is tot de delen. Dit geheel bepaalt op haar beurt
weer de aard en de richting van de handelingen van de leden van een commu-
nity. Zo biedt de sociaal-kulturele ekologie een benadering waarin het zo&ven
genoemde dilemma, zo niet tot een oplossing, maar dan toch weI in een nieuw
perspektief wordt geplaatst. Alhoewel het bijzonder gevaarlijk is om te etiket-
teren, zou men deze sociaal-kulturele ekologie kunnen omschrijven als een
dialektische benadering, waarbij zowel aandacht wordt besteed aan het indivi-
du als aan de samenleving.

Voor alle duidelijkheid dienen we hier nog op te merken, dat in de
sociale ekologie de struktuur der samenleving niet die is welke Dahrendorf op
het oog heeft als hij ovqr de samenleving spreekt als een ergerlijk feit. In de
sociale ekologie is het probleem van de elementaire versus holistische benade-
ring in principe gelijk aan dat der sociologie, maar naar de inhoud is het
anders. omdat  de  druk  van de samenleving  hier niet uitgaat  van een sociale
struktuur met zijn normeringen. sociale kontroles en sociale sankties, maar
van de ekologische struktuur met zijn regulerend mechanisme der kompetitie.

b) DE AANDACHT VOOR HET COMMUNITY-ASPEKT DER SAMENLE-
VING

De gangbare sociologie wordt door de sociale ekologie verruimd, omdat
deze laatste de aandacht vraagt voor een tot dusverre veronachtzaamd aspekt
der samenleving. Dit community-aspekt omvat de sub-sociale relaties tussen
de mensen. die tot stand komen tengevolge van de kompetitie in een bepaalde
omgeving. Het gehele netwerk van sub-sociale relaties vertoont een bepaalde
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orde; een orde welke een ruimtelijk er, tijdspatroon aanneemt en dat gezien

kan worden als een akkomodatie van de samenieving aan de haar omringende

omgeving. De sociale ekologie brengt door haar studie van de community een
naar ons inzicht essentieel stuk kennis over de samenleving naar voren, dat tot
dusverre in de sociologie nauwelijks aandacht heeft gekregen. Door deze op-
tiek der sociale ekologie verkrijgen variabelen, die tot heden in de sociologie

als niet of nauwelijks relevante verschijnselen werden buitengesloten, een ex-
pliciete aandacht. Verschijnselen als de lokatie van de bevolking, de koncen-

tratie der bevolking, de ligging der voorzieningen, het wegennet, de industrie-

terreinen, kortom de gehele akkommodatie van de samenleving aan de omgeving

verkrijgt op deze manier een plaats bij de beschrijving (c.q. verklaring) van de
struktuur en funktionering van de samenleving.

Al te vaak heeft men in de sociologische theorie deze verschijnselen als
irrelevant of perifeer beschouwd, daar de bestaande begrippenkaders nauwe-

lijks of geen plaats hiervoor boden. In het referentiekader der aktietheorie,
zoals dat door Weber is opgebouwd. beschouwt men bijvoorbeeld deze ver-
schijnselen als sinnfremde Vorgiinge und Gegenstdnde en hebben als zodanig

geen wezenlijke plaats in het denkkader. Wei kunnen bovengenoemde variabe-

len als doel of als middel bij het handelen een rol spelen, eigenlijke handelings-
elementen an sich zijn het echter niet. Het funktionalisme biedt eventueel de
mogelijkheid om deze variabelen te plaatsen onder het koncept van de funk-
tionele vereisten, waardoor bovengenoemde variabelen als prerekwisieten voor
een sociaal systeem fungeren. Evenals in de aktietheorie zouden de variabelen

van het materiale substraat der samenleving in de konflikttheorie de doelein-
den en middelen kunnen zijn, waaromheen de konflikten zich groeperen.

Expliciet worden de variabelen van het materiale substraat in deze referentie-
kaders echter niet aan de orde gesteld.

Een van de weinige richtingen in de sociologie die weI expliciet de aan-
dacht vraagt voor het community-aspekt is de door Durkheim ontwikkelde
sociale morfologie, een leer die naderhand werd uitgewerkt door zijn leerlin-

gen Mauss en Halbwachs en zeer recent door Gurvitch in zijn sociologie en
profendeur. Men kan echter terecht opmerken dat de sociale morfologie meer
een exemplarisch karakter draagt en moeilijk als een uitgewerkt sociologisch
referentiekader kan worden beschouwd.

Onze stellingname betreffende de bestudering van de samenleving, waar-

bij wij ons op het standpunt stellen dat het community-aspe\et. een wezenlijk
aspekt vormt  van de samenleving, heeft uiteraard wei konsekwenties voor de

gangbare sociologie. Onze visie impliceert immers niet alleen een verruiming
van het materiile objekt der huidige sociologie, maar tevens van het formele

gezichtspunt. De verruiming van het formele gezichtspunt moet dan zodanig

173



zijn. dat de sociologie zich eveneens dient te richten op de sub-sociale relaties
in de samenleving, zoals die manifest worden in de struktuur en dynamiek van
de community. Uiteraard kan over dit punt het nodige verschil van mening
bestaan. Het is echter goed om in dit verband op te merken, dat reeds eerder
een vooraanstaand socioloog de vraag heeft gesteld: "If human ecology is
"marginal"to sociology, what is central" (28).

c) DE NADRUK OP DE KOMPETITIE EN KOMPETITIEVE KOOPERATIE
ALS REGULERENDE MECHANISMEN IN DE COMMUNITY

De sociale ekologie kan verder vruchtbaar zijn voor de sociologie door de
plaats die zij inruimt voor het mechanisme der kompetitie. De kompetitie is in
de sociale ekologie het grondprincipe op basis waarvan de community een
zekere struktuur vertoont en de struktuur aan bepaalde veranderingen onder-
hevig is. Men kan aan de kompetitie meerdere aspekten onderkennen:
1.  Men kan de kompetitie zien als een eigenschap van het individu of van de

struktuur;
2. Men kan de kompetitie zien als een natuurlijk of als een kunstmatig me-

chanisme;
3.  Men kan de kompetitie zien als een bewust of als een onbewust mechanis-

me.

In de sociale ekologie wordt het mechanisme der kompetitie beschouwd als
inherent aan de samenleving. De kompetitie is het gevolg van het feit, dat er in
de samenleving verschillen zijn tussen de delen (naar leeftijd, geslacht, licha-
melijke en geestelijke kenmerken) of tussen kwalitatief gelijke delen die niet
in gelijke mate voorkomen; en verder is ze het gevolg van de schaarste aan
materiale en immateriale goederen. Deze delen kunnen individuen, groepen of
organisaties zijn en de objekten waaromheen de kompetitie zich centreert,
kunnen zeer divers zijn. De mensen konkurreren als individuen met elkaar om
bijvoorbeeld baantjes. vrienden, prestige of klanten; als leden van een groep of
organisatie met andere groepen of organisaties om een marktpositie, natuurlij.
ke hulpbronnen, industrie6n, materille welvaart, rechten, etc.. Het mechanis-
me der kompetitie wordt niet als een persoonlijke eigenschap van het individu
gezien. maar als een kenmerk van de struktuur der samenleving. Als zodanig is
het ook een natuurlijk mechanisme in de zin dat het niet gepland is. Naast dit
natuurlijke karakter wordt de kompetitie verder gekenmerkt door het feit dat
ze onbewust is, dat wil zeggen dat voor de leden van de community de
onderlinge kompetitie veelal onbewust is. Alhoewel de kondities voor de kom-
petitie universeel zijn, treft men in de samenleving deze kompetitie nooit aan
zonder vormen van institutionele regulatie. Gebruiken, gewoonten, wetten, en
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dergelijke, beperken veelal de partijen die geacht worden te konkurreren om

bepaalde goederen. Verder worden in de samenleving, met name door de

overheid. maatregelen genomen om door middel van rechtvaardige verdeling,

het kre6ren van gelijke kansen voor eenieder en het verruimen van het kwan-

tum aan schaarse goederen, de nadelige effekten der kompetitie te minimali-

seren.

Deze nadruk op de kompetitie als regulerend principe van de community

komt men in andere sociologische denkmodellen nauwelijks tegen. Het funkti-

onalisme ziet als centraal mechanisme de bijdrage die delen hebben voor het

geheel. De aktietheorie is opgebouwd rondom het doelgerichte handelen van

de aktores. Alhoewel de konflikttheorie niet expliciet verwijst naar het me-

chanisme der kompetitie toont zij wat dit aspekt betreft de meeste overeen-

komst met de sociale ekologie. In de konflikttheorie wordt de verklaring voor

sociale verschijnselen gezocht in de tegengestelde normen, waarden en doel-

einden tussen de aktores in het sociale systeem. Deze aspekten behoren echter

tot wat wij noemden het society-aspekt der samenleving. De konflikttheorie

zou naar onze mening een belangrijke uitbreiding kunnen ondergaan indien zij

via de sociale ekologie zicht zou krijgen op de sub-sociale aspekten der samen-

leving.
Wat de een als bijdrage tot de sociologie beschouwt. kan door een ander

als verminking worden geihterpreteerd. Dit geldt uiteraard ook voor de sociale

ekologie en misschien weI in het bijzonder voor dat aspekt der sociale ekolo-

gie, dat we in deze sub-paragraaf behandelen. Immers de nadruk op de kompe-

titie als centraal mechanisme in de community kan men ook beschouwen als

een monistische zienswijze. Uiteraard heeft dit probleem bij de ontwikkeling
der sociale ekologie meegespeeld. Niet zonder reden is men in de sociale

ekologie ook aandacht gaan vragen voor andere principes dan dat der kompe-

titie. In de planten- en dierengemeenschappen was gebleken dat species net

vanwege de kompetitie tot vormen van kodperatie met andere species overgin.

gen. Ook in de samenleving nam men deze vormen van samenwerking waar;

Park omschreef dit door te spreken van kompetitieve kooperatie.

Behalve deze mechanismen in de community, is bij de uitbreiding van de

sociale ekologie door de sociaal-kulturele ekologen gewezen op de betekenis

van de society-mechanismen, te weten: konsensus en konflikt De aktietheorie

betrekt zowel de konsensus als het konflikt in haar denkmodel, in die zin dat

Zij niet over het hoofd ziet, dat er tussen aktores over doeleinden en middelen

hetzij konsensus, hetzij konflikt kan bestaan. Het funktionalisme heeft alleen

oog voor konsensus, terwijl de konflikttheorie uitgaat van het konflikt. De

mechanismen der kompetitie en kompetitieve ko6peratie, werkzaam bij de

sub-sociale relaties in de community worden enkel en alleen benadrukt in de

sociale ekologie.
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d) DE AANDACHT VOOR DE STRUKTURELE EN DYNAMISCHE ASPEK-
TEN DER SAMENLEVING

De sociale ekologie kan men zonder bezwaar omschrijven als een devel-
op,nental approach. De sociale ekologie legt in haar benaderingswijze sterk de
nadruk op de dynarnische aspekten der samenleving.
Hierbij vergeet  zij niet, tevens aandacht te besteden  aan de struktuur der
samenleving. De struktuur beschouwt zij als een tijdelijke situatie, die hetresultaat is van een reeks van processen. In de dynamiek ligt tegelijkertijd de
nadruk opgesloten die zij legt op konkrete veranderingen in de maatschappij.
Bepaalde communities gioeien snel, andere langzaam en weer andere groeienhelemaal niet. De bevolking koncentreert zich in bepaalde gebieden, diensten
worden gecentraliseerd, woongebieden vervallen, industrieterreinen worden
gekreiierd. Al deze veranderingen worden in de sociale ekologie beschreven en
ten dele verklaard.

Een dergelijke twee-ledige theorie als die der sociale ekologie die zowel
oog heeft voor de strukturele als voor de dynamische aspekten der samen-
leving moet als een belangrijke aanwinst in de sociologie worden beschouwd.
De sterke nadruk op de dynamiek in de samenleving vindt men niet in alle
denkmodellen in de sociologie. De kritiek die men bijvoorbeeld op het struk-
tureel-funktionalisme heeft geuit, was dat dit denkkader niet in staat zou zijn
om de dynamiek in de vorm van verandering en konflikten in de samenleving
te verklaren, met andere woorden het funktionalisme was louter gericht op de
dingen zoals ze zijn. op het systeem en op de betekenis van de systeemelemen-ten voor de funktionering van dit systeem. Wei heeft R.K. Merton bij deuitbouw van het paradigma voor een funktionele analyse een plaats ingeruimdvoor de verklaring van veranderingen en konflikt in de samenleving. Hiertoe
was hij echter niet eerder in staat, dan nadat hij een wijziging had aangebrachtin de postulaten, die aan het funktionalisme ten grondslag liggen.

De konflikttheorie heeft mede als reaktie op het funktionalisme gefulmi-
neerd tegen een sociologie die niet in staat is om fundamentele maatschappe-
lijke data, zoals konflikten en veranderingen te verklaren. Gezien de aandacht
die het funktionalisme vraagt voor de struktuur der samenleving, zonder dat
het een verklaring kan geven voor de dynamiek in de samenleving en verder de
belangstelling die de konflikttheorie heeft voor veranderingen en konflikten,
is het denkbeeld vaker naar voren gekomen. om in de sociologie te komen tot
66n enkele theorie, die zowel oog heeft voor de verklaring van de statische als
de dynamische aspekten der samenleving.

Alhoewel men moeilijk kan stellen dat de sociale ekologie op deze wens
het antwoord is, mag men wei er op wijzen, dat in de sociale ekologie in ieder
geval beide aspekten een adekwate plaats in het referentiekader innemen. Wij
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wezen reed: eerder  er  op. dat de struktuur  in de sociale ekologie wordt  be-

schouwd als een stadium in de verandering. Door de klassieke sociaal-ekologen
wordt de verandering vee!al gezien als een rechtlijnig evolutionair proces,
waarbij de samenleving, konform Spencer's leer, zich ontwikkelt van een rela-

tief weinig gedifferentieerd naar een komplex geheel. Wat de oorzaken van de

dynamiek betreft, wordt in de sociale ekologie verwezen naar demografische,
technologische en fysisch-geografische variabelen, die er voor zorg dragen dat

er veranderingen optreden in de community (29).

e) DE AANDACHT VOOR DE NATUURLIJKE EN SPONTANE PROCES-

SEN IN DE SAMENLEVING

De sociale ekologie vraagt de aandacht voor de natuurlijke en spontane

processen in de samenleving. Deze natuurlijke en spontane processen dient
men te beschouwen als niet-geplande processen, in tegenstelling tot de doelbe-

wust geplande aktiviteiten. Park illustreert deze gedachte aan de hand van de
natural groei van de stad. "On the other hand, nothing is more certain, as
recent studies of the urban community have shown, than the fact that the
city. as it is very largely the product of tendencies of which we have as yet

little knowledge and less control. Under the influence of these forces, and
within the limitation which geography, and historical accident impose, the

city is steadily assuming a form that is not conventional ,nerely. but typical.
In short, the city is not merely an artefact. but an organism. Its growth is,

fundamentally and as a whole natural, i.e., uncontrol!ed and undesigned"
(30).

Dit ongeplande totaal-resultaat van menselijk handelen kan men als een

sociaal feit in de zin van Durkheim beschouwen. Immers Durkheim zag een
sociaal feit als iets dat exterieur a /7ndividu is en bovendien een contrainte
sociale uitoefent (31). De mens en de samenleving proberen echter steeds
invloed uit te oefenen op de ongeplande processen, die een zekere dwang op

hen uitoefenen. Dit impliceert echter de noodzaak van kennis over de natuur-

lijke en spontane processen (savoir pour pr6voir) orr\ de processen te kunnen
buigen naar de gewenste richting. Merton heeft in dil verband tevens gewezen

op de betekenis die de studies der sociale ekologie kunnen hebben voor een

vergelijking met samenlevingen waar planning centraal staat. "And as I have
suggested, precisely because these communities are controlled, they represent

experimental checks upon the mainly ecological findings of sociologists which
have been almost invariably based upon crescive, unplanned areas" (32).

177



f) DE RELATIE TUSSEN THEORIE EN ONDERZOEK

Een ander dilemma in de huidige sociologie is de relatie tussen de theorie
en het empirisch onderzoek. De geschiedenis der sociologie is rijk aan theo-
rieen, waarvan vele echter empirisch nog niet gevalideerd zijn. Van de andere
kant zijn er talrijke onderzoekingen verricht waarvan de theoretische beteke-
nis zich slechts laat raden. Een vergelijking van de geschriften van Lazarsfeld
en Parsons toont deze kloof tussen theorie en onderzoek in de sociologie op
zeer uitdrukkelijke wijze.

In zijn welbekende boek Socia/ theory and social structure heeft Merton
gewezen op de betekenis van de wisselwerking tussen theorie en onderzoek
voor de akkumulatie van de kennis in de sociologie. Deze gedachte wordt in
de huidige sociologie vrij algemeen aanvaard. Dit idee is in feite een clicha
geworden, dat in vele artikelen en boekwerken wordt benadrukt; in de reali-
teit weten we echter nog weinig over de specifieke vorm of inhoud van de
wisselwerking tussen theorie en onderzoek. De theorie kan men beschouwen
als de richtlijn voor het onderzoek en het onderzoek draagt bij tot de theorie-
formatie en theorie-herformulering. Deze kringloop tussen theorie en onder-
zoek, door Riley research process genoemd, is deels een droomwens die in de
praktijk slechts bij benadering wordt gerealiseerd. Er zijn uiteraard talrijke
faktoren die dit proces van wisselwerking tussen theorie en onderzoek versto-
ren. De theorie kan van een zodanig abstraktieniveau zijn, dat ze moeilijk
operationaliseerbaar en aldus empirisch verifieerbaar is. Verder kan het onder-
zoek zodanig op de details zijn gericht, dat de grote lijnen in het onderzoeks-
materiaal ondoorzichtig worden.

I n  de  praktijk  van het sociaal-ekologisch onderzoek is aangetoond,  dat
theorie en empirisch onderzoek elkaar aanvullende aktiviteiten zijn. In de
sociale ekologie bespeuren we een relatie tussen theorie en onderzoek, waarbij
de theorie zodanig konkreet is, dat zij zich vrij makkelijk voor operationalisa-
tie leent. Bovendien wordt de aandacht gevraagd voor zeer konkrete, direkt
waarneembare verschijnselen. Dit maakt het tevens mogelijk dat een verifika-
tie van bepaalde veronderstelde samenhangen in de sociale werkelijkheid rede-
lijk goed mogelijk is.

De kombinatie tussen theorie en onderzoek is het meest duidelijk aanwe-
zig bij de zogenaamde koncentrische zone-theorie. Nadat Burgess via het in
kaart brengen van verschijnselen, als drankmisbruik, landloperij, geestesge-
stoordheid en dergelijke een indruk had gekregen van de opbouw van de
ekologische struktuur van de stad, begon hij samen met Park en zijn leerlingen
talrijke gegevens te verzamelen die een verifikatie zouden kunnen vormen van
de oorspronkelijke vage vooronderstellingen. Al met al leidde dit onderzoek
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uiteindelijk tot de zo6ven genoemde koncentrische zone-theorie. Dat een der-

gelijke kombinatie van theorie en onderzoek leidt tot een snelle akkumulatie

van kennis is in de sociale ekologie overduidelijk bewezen. Merton kende aan

de idee van de midd/e-range-theorie onder andere bovengenoemde eigenschal>

pen toe. Wij zouden echter willen ontkennen dat de sociale ekologie moet
worden beschouwd als een theorie van beperkte reikwijdte zoals die door

Merton is geformuleerd. Indien wij Merton goed begrijpen doelt hij wanneer

hij spreekt over midd/e-range-theoriedn, op theorie6n die een ruimere toepas-

baarheid hebben dan. op een enkele situatie. Als voorbeelden hiervan zou men

kunnen noemen de door Festinger ontwikkelde theorie over de kognitieve

dissonantie, de door Homans uitgebouwde theorie over de groep en de door
Pareto opgestelde theorie over de cirkulatie der eliten.

I n deze  zin  kan  men  de  sociale ekologie moeilijk een middle-range-theo-
rie noemen daar zij in feite op de totale sociale werkelijkheid (zij het een

bepaalde dimensie hiervan) betrekking heeft. WeI zou men de konkretisering
van de sociale ekologie op het gebied van de stad een middle-range-theorie in
de zin van Merton kunnen noemen.

Ook vanwege de nadruk die in de sociale ekologie wordt gelegd op de

relatie tussen theorie en onderzoek voor de akkumulatie van kennis kan men

haar als vruchtbaar voor de algemene sociologie beschouwen.

6. SLOT

Aan het einde van deze studie dringt zich de vraag op, in hoeverre het

mogelijk zou zijn geweest om te komen tot dan enkele sociologische theorie,
waarin de essentiale punten van de verschillende referentiekaders der socioloo

gie zouden zijn geintegreerd. Een dergelijke vraag is alleszins begrijpelijk en
het feit dat deze vraag niet positief beantwoord kan worden. verdient enige

toelichting.
Naar onze mening zijn er een paar theoretische argumenten aan te voe-

ren, die een dergelijke onderneming zeer hachelijk zouden maken. De volgen-

de argumenten kunnen we aanvoeren:

1) Het streven naar een alomvattende theorie (een soort master-theorie)

is een wetenschappelijk streven, dat tot mislukking gedoemd zal zijn. In de

sociologie met haar grote verscheidenheid aan orientaties liggen zoveel ver-

schillende benaderingswijzen van het sociale leven opgesloten, dat een onder-

ling op elkaar afstemmen als een onmogelijkheid moet worden beschouwd.

Met instemming kunnen we hier Zijderveld citeren. die stelt, dat de tijd van

integrale denksystemen en theoriein voorbij is. De werkelijkheid - of die nu

sociologisch, psychologisch, filosofisch of natuurwetenschappelijk benaderd
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wordt - blijkt thans te bestaan uit een gekompliceerde hoeveelheid van feiten,
faktoren en gebeurtenissen, waarin slechts met grote moeite een struktuur
(laat staan een integratie) te vinden is. De lijnen zijn veelvuldig en verward.
Samenhang en eenheid bleken al te vaak musies of projekties te zijn. We
weten nu, dat strukturen en samenhangen procesmatig en voorlopig zijn, en
dat wil tevens zeggen, dat onze theorie6n die deze strukturen en samenhangen
in begrippen en typen weergeven ieder moment aanvulling, verbetering of
zelfs volledige herziening behoeven. Omvattende systemen hebben in de theo-
rie van de sociale wetenschappen afgedaan (33).

2) Het streven naar een alomvattende theorie zou volgens ons aan de
momentele wenselijkheid van verscheidenheid in denkkaders geweld aandoen.
In een toestand waarin zo veel sociologie-opvattingen bestaan, kan men wei de
wens naar voren brengen om tot 66n enkele algemene theorie te komen (en
vaak   is de behoefte hieraan  erg  gioot),  maar  moet  men  het  als  veel   re6ler
beschouwen, dat er een aantal alternatieve denkschema's naast elkaar staan,
waar men een verantwoorde keuze uit kan maken.
Immers in eGn situatie waarin over de koers der sociologie nog geen eenstem-
migheid bestaat, lijkt het beter dat men de keuze heeft uit meerdere theoreti-
sche benaderingen, dan dat alle studies vanuit 66n perspektief zouden worden
verricht. Hier komt bovendien nog bij, dat het maar al te zeer de vraag is of er
66n enkele theorie over de sociale werkelijkheid te formuleren is. In punt 1)
spraken we hierover al onze twijfel uit.

Terugblikkend kunnen we stellen, dat we in deze studie de sociale ekolo-
gie als een specifieke benadering van de sociale realiteit naar voren hebben
gebracht. Het lag voor de hand, dat wij hierbij op de nodige moeilijkheden
zouden stuiten. Niet alle problemen hebben we kunne„ oplossen, sommige
konden we zelfs slechts stipuleren. Onze bijdrage tot de sociale ekologie is als
volgt samen te vatten.

Allereerst voerden vve een onderscheid in tussen de mensekologie en de
sociale ekologie, iets dat niet eerder was gebeurd in de zogenaamde human
ecology. De sociale ekologie specificeerden wij naar de sociale ekologie in
enge zin en in brede zin, dit om te wijzen op het verschil tussen enerzijds het
referentiekader van een discipline en anderzijds de discipline als totaliteit. Bij
het achterhalen van de faktoren die op de een of andere wijze hebben bijge-
dragen tot het ontstaan van de sociale ekologie, verwezen we niet alleen naar
een stel wetenschappen die een bijdrage hebben geleverd, maar benadrukten
we tevens de maatschappelijke veranderingen in de toenmalige Amerikaanse
samenleving, die naar onze mening een belangrijke invloed hebben uitgeoe-
fend op het ontstaan, de ontwikkeling en de uitbouw van de sociale ekologie.
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Slechts weinig publikaties zijn gewijd aan de personen, die de ideedn der
sociale ekologie naar voren hebben gebracht. Alleen Faris heeft onlangs een
geschrift gewijd aan de zogenaamde Chicago-school. Onze aantekeningen in
deze zijn voor uitbreiding vatbaar.

Verder wezen we op het feit, dat in de sociale ekologie tot dusverre nog
geen duidelijk onderscheid werd gemaakt tussen haar referentiekader, haar
methoden en technieken en haar toepassingsterrein. Wij brachten hierin veran-
dering. Bij de behandeling van het referentiekader wezen we op de overeen-
komst tussen het planten- en dierenekologisch referentiekader en dat der
sociale ekologie. We maakten een onderscheid tussen begrippen die verwijzen
naar de struktuur van en begrippen die verwijzen naar de processen in de
community. De proces-begrippen brachten we onder in een klassifikatie (ons
baserend op het schema van Quinn). Verder wezen we op nieuwe benaderings-
wijzen, zoals voorgestaan door de neo-orthodoxe auteurs (onder andere
Hawley, Quinn) en de sociaal-kulturele ekologen (onder andere Jonassen,
Schmid, Firey).

Slechts een zeer beperkt aantal auteurs hebben zich gewijd aan een
overzicht van de onderzoeksmethoden en -technieken in de sociale ekologie.
Een integrale uiteenzetting hierover is zelfs niet voorhanden. Onze uiteenzet-
ting in hoofdstuk 4 kan mogelijk als een eerste aanzet hiertoe worden be-
schouwd.

Een overzicht van de inzichten over de stad, die door de sociale ekologie
zijn verworven. is in meerdere handboeken en detailstudies terug te vinden.
Onze verhandeling in deze sluit hierbij aan en geeft enkele perspektieven voor
de ontwikkeling der sociale ekologie op dit terrein.

I n het laatste hoofdstuk stelden we vragen  aan  de orde, waarvan  som-
mige nooit objekt van studie hebben gevormd in de sociale ekologie. We
achterhaalden haar postulaten en haar ideologische implikaties; stelden de
vraag naar de logische samenhang van haar begrippenkader en gaven aan op
welke manier de sociale ekologie als vruchtbaar voor de algemene sociologie
kan worden beschouwd. Tenslotte hebben we in een appendix een paradigma
voor de sociale ekologie opgesteld. Hierin wordt gepoogd om het klassieke
denken te verenigen met de neo-orthodoxe en de sociaal-kulturele benade-
ringswijzen, met inachtneming van de konsekwente samenhang tussen de be-
grippen.

Niet alle problemen der sociale ekologie zijn aan de orde gekomen. niet
alle vragen zijn even uitvoerig aan de orde geweest, over bepaalde zaken kan
men van oordeel verschillen; desondanks hopen we via dit geschrift in Neder-
land een diskussie op gang te brengen die kan leiden tot een verbetering van
ons inzicht in de samenleving.
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SUMMARY

The present thesis deals with the discipline of social ecology. A survey is
given of the origin, the development. the frame of reference, the methods, the
techniques and the field of study of social ecology.

Chapter 1 is a description of the relations between general ecology and
social ecology. The author examines the different points of view found in
literature about the so-called human ecology. This investigation results in the
opinion that a distinction must be made between authors who consider hu-
man ecology as an all inclusive synthesis, as identical with social geography, as
an application of biological principles and as social ecology. The focus of
approach of social ecology is the community, which must be seen as a sort of
accommodation, resulting from the relation between the human group and
the  environment.  I n this chapter further attention  has been  paid to the scien-
tific origins of social ecology. Many disciplines, among others plant and ani-
mal ecology, the theories Of population, classical sociology, social geography,
have contributed to the origin and growth of social ecology. Except by these
factors, the origin and growth of social ecology has also been influenced by
social factors, like population-growth, urbanization, metropolization, migra-
tion etc..

I n  chapter  2 the author pays attention   to the persons  who   have  pro-
moted the ideas of social ecology. First there are the founders of American
sociology, such as Small, Giddings, Sumner and Ward. The most important
contributions, however, have been made by Park, Burgess, McKenzie and
some of their students. who. together, have been called the Chicago-school.
This school has been very important for the development of sociology in the
United States.

Chapter 3 has been devoted to the frame of reference of social ecology.
The author distinguishes between the classical. the neo-orthodox and the
social-cultural frame of reference. An extensive discussion deals with the clas-
sical frame of reference, making a distinction between concepts of structure
and process. A summary is given of the ideas of the neo-orthodox author
Hawley and of the social-cultural author Firey.

Chapter 4 presents the methods and techniques of social ecology. The
purpose of this chapter is to provide the reader with an answer to questions
regarding the basic material, the techniques, the unit of analysis, the instru-
ments of analysis and the techniques of graphical presentation in social ecolo-
gy. A separate paragraph is designed to give brief information about the
so-called social area analysis of Shevky, Williams and Bell. The author gives an
evaluation of the contribution of research in social ecology for social research
in general.

182



Chapter 5 shows the main field of study of social ecology, namely the
city. The author gives a short history of urban sociology, emphasizing the
difference between the European and American traditions in this field. Spe-
cial attention has been paid to the social-psychological theory of the city and
the different schools of urban sociology existing at the moment in the United
States. The question arises what the contribution of social ecology has meant
for urban sociology. To answer this question a short survey has been given of
Burgess' theory of concentric zonation. According to the author social ecolo-
gy provides very interesting perspectives for the development of urban sociol-
Cgy.

Finally, chapter 6 is devoted to problems concerning the frame of refer-
ence of social ecology. Fundamental questions relating to social ecology have
not been asked in the past. The author emphasizes aspects like the postulates
of the frame of reference, the ideological implications, internal consistency
and the fruitfulness of social ecology for general sociology. He ends his study
with the question of the possibility and the desirability of a master-theory in
sociology, in which are included aspects of the approach of the theory of
social action, functionalism, the theory of conflict and social ecology.

In an appendix he offers a paradigm that can be useful for research in
the field of social ecology.
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APPENDIX

PARADIGMA

In het onderstaande paradigma zijn de naar onze mening essentiale begrippen
uit de sociale ekologie opgenomen.

A. ALGEMEEN

1.   De sociale ekologie is de studie van de community.
2.    De community is naast de society een aspekt van de samenleving.
3.  De community dient men te beschouwen als het resultaat van de akkom-

modatie van de samenleving aan de haar omringende omgeving.
4.  De community is opgebouwd uit een popu/atie, die in een bepaalde

omgeving (habitat) tot aanpassing komt, doordat zij via aktiviteiten een
reeks van voorzieningen treft ter garantie van haar instandhouding (bij-

voorbeeld woningen, winkels, industriein). Deze drie elementen, te we-
ten: populatie, voorzieningen en habitat zijn de fundamentele struktuur-
elementen van een community.

5.  De community kent een bepaalde orde, een bepaalde ordening van haar
fundamentele struktuurelementen.

1 6   Deze
orde wordt bewerkstelligd en in stand gehouden door de werking

van de mechanismen der kompetitie en kompetitieve koilperatie tussen

'       de leden en of groeperingenvan een populatie.
1 P

B. RELATIES TUSSEN STRUKTUURELEMENTEN  - H
I. V

7.  Tussen de struktuurelementen van een community bestaan bepaalde re-
/aties, die een zekere toestand van de community karakteriseren.

8.   De relatie tussen de populatie en de habitat komt tot uitdrukking via het
begrip dichtheid.     (P-  H)

9.  De relatie tussen de voorzieningen en de habitat komt tot uitdrukking
via het begrip dichtheid van voorzieningen.     C H-U)

10.   De relatie tussen de populatie en de voorzieningen komt tot uitdrukking
via het begrip stand der voorzien#wen.   ,  F- U i

C. LOKATIE-ASPEKTEN VAN DE STRUKTUURELEMENTEN

11.  Indien we denken aan de lokatie van een populatie (of leden van een
populatie) in een habitat, spreken we van de positie gosition) van een

populatie (of lid van een populatie). A.gryi.  A :i   , .1 :.v c.2 i ,
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12.  Indien we de lokatie van de voorzieningen (of bepaalde voorziening) in
een habitat voor ogen hebben, spreken we van de positie van voorzie-
ningen (of bepaalde voorziening).         ·,tr ·rir. ·'.l    ": 1 Jer,2 (  ,

13.   De relatie tussen de lokatie van twee of meet posities in een habitat kan
men kenschetsen door de afstand Wistance) tussen de posities. Deze
afstand kan men ofwel lineair (lineair distance) aangeven, dan wei ekolo-
gisch door rekening te houden met de tijd-kosten-afstand ecological
distance).

14.   De relatie tussen de lokatie van twee of meer posities van voorzieningen
in een habitat kan men karakteriseren door de afstand van voorzie-
ningen. Ook deze afstand van voorzieningen kan men lineair en ekolo-

gisch aangeven.
15.     I ndien  men  let  op de relatieve invloed  van een positie  op (een) andere

positie(s) kan men dominantie-subordinatie-relaties ontdekken.

16.   Indien men let op de relatieve invloed van een bepaalde voorziening op
(een) andere voorziening(en) kan men dominantie-subordinatie-relaties
van voonieningen ontdekken.

17.   Aaneenschakelingen van dominantie-subordinatie-relaties bij posities kan
men aangeven met behulp van het begrip keten  (chain).

18.  Aaneenschakelingen van dominantie-subordinatie-relaties bij voorzienin-
gen kan men typeren met behulp van het begrip keten van voorzieningen
(functional  chain).

D. RELATIES TUSSEN DE LEDEN VAN EEN POPULATI E
CE-/ '1•,0.- X.e r

.   I · 1  '14QI>T.' 10« V2,„:E·e 4.7 "
19.   Tussen de leden van een populatie bestaan bepaalde relaties.
20. Deze relaties kunnen bestaan tussen gelijke leden van een populatie en

dan spreken we van kommensalistische relaties.                                     <
21. Behalve relaties tussen gelijke leden van een populatie, kennen we rela-

ties tussen ongelijke leden van een populatie en dan spreken we van

symbiotische relaties.
22.  De leden van een populatie, waartussen kommensalistische relaties be-  , 0  /

t /1 -   31009.'

staan, kunnen een kategorische groep (categoric group) vormen. de:.     .  ti:1.
23.   De leden van een populatie, waartussen symbiotische relaties bestaan, 6 -.. .»... .0

4 4''Ikunnen een korporatieve groep (corporative group) vormen.

E. TERRITORIALEORGANISATIE VAN
DE COMMUNITY       <  "' rt#«5,1 v "2

24. ledere community kent een bepaalde territoriale organisatieW
25.   We noemen dat deel van een habitat, waarop gelijke leden van een popu-

latie gevestigd zijn een natuurlijk gebied (natural areal. Un kombinatie
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met het begrip natura/ area wordt wei eens het begrip cWtura/ area
gehanteerd zijnde een gebied met een min of meer homogene kultuur).

26.  ·We noemen dat deel van een habitat, waarop gelijke voorzieningen gelo-
kaliseerd zijn een natuurh7k gebied van voorzieningen.

27. Een geheel van natuurlijke gebieden, die in elkaars direkte nabijheid
liggen, wordt een zone genoemd.

28. Een geheel van natuurlijke gebieden van voorzieningen, die in elkaars
direkte nabijheid gelegen zijn, wordt een zone van voorzieningen ge-
noemd.

29.  Zones en zones van voorzieningen kunnen van elkaar in centrale ligging
verschillen.

30. De community kan een patroon van koncentrische zonatie vertonen.
31.    De territoriale uitgestrektheid van de community kan men bepalen door

het aangeven van a) het gebied waarin een populatie dagelijks betrokken
is op het centrum (primair gebied); b) het gebied waarin een populatie
wekelijks betrokken is op het centrum (sekundair gebied) en c) het
gebied waarin een populatie voor gespecialiseerde diensten naar het cen-
trum trekt (tertiair gebied).

32. De community kan een territoriale organisatie hebben met 66n centrum
en dan noemen we dit een mono-ruimtehik patroon; de community kan
echter ook meerdere centra hebben en dan noemen we het een multi-
ruimtelijk patroon.

33.  Wanneer de posities een patroon van toe- of afname in hun frekwentie
ten opzichte van een bepaalde dominante positie vertonen, noemen we
dit een gradie-nt.

34.  Wanneer de posities van voorzieningen een patroon van toe- of afname
ten opzichte van een bepaalde dominante positie van voorzieningen ver-
tonen  noemen we dit een gradi6nt van voorzieningen.

F. TEMPORELE ORGANISATIE VAN DE COMMUNITY

35. ledere community kent een temporele organisatie van haar aktiviteiten
in het kader van haar akkommodatie.

36.  Naar de vorm kunnen we een drietal temporele organisaties onderken-
nen, te weten:

het ritme, zijnde een geregelde terugkeer van bepaalde aktiviteiten;
het tempo, duidend op de snelheid van terugkeer van bepaalde
aktiviteiten;

-    de timing  verwijzend naar de tendentie tot onderlinge aanpassing
van verschillende ritmen.
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37.  De dagelijks terugkerende aktiviteiten (ritmen) noemen we dagelijkse

temporele cycli.
38.  Gemeten naar andere tijdseenheden (ritmen), zoals week, maand, sei-

zoen, decennia etc. kunnen we meerdere temporele cycli onderkennen.

G. DYNAMIEK IN DE COMMUNITY

39. ledere community is onderhevig aan bepaalde veranderingen.
40. Deze veranderingen kunnen plaatshebben, zowel in de struktuurelemen-

ten. de relaties tussen de struktuurelementen alsmede de ruimtelijke en

temporele organisatie van de community.

H. VERANDERINGEN IN DE STRUKTUURELEMENTEN

41.  Indien de populatie toe. of afneemt, spreken we resp. van toenemende

en afnemende populatie.
42.  Indien de voorzieningen toe- of afnemen, spreken we resp. van toene-

mende en afnemende voorzieningen.
43.     I ndien de populatie en de voorzieningen tezarnen toe- of afnemen. spre-

ken we resp. van aggregatie (aggregation) en degregatie.
44.   Indien de habitat toe- of afneemt spreken we resp. van expansie (expan-

sion)  en  kontraktie  (contraction).

1. VERANDERINGEN IN DE RELATIES TUSSEN DE STRUI<TUUR-

ELEMENTEN

45.   Indien er een verandering optreedt in de dichtheid dan kan dit ofwel een

toename, danwel een afname van de dichtheid zijn; we spreken dan resp.

van   koncentratie   (concentration)   en  dekoncentratie   Weconcentration).

46.  Indien er een verandering optreedt in de dichtheid van voorzieningen,

dan kan dit ofwel een toename, ofwel een afname van de dichtheid van

voorzieningen zijn; we spreken dan resp. van centralisatie (centraliza-

tion) en decentralisatie (decentralization).
47.   Koncentratie en centralisatie in het centrum van de community noemen

we centripetale tendenties, tegenover   koncentratie  en  centralisatie  in  de

periferie: centrifugale tendenties.
48.  Indien er een verandering optreedt in de stand der voorzieningen dan

kan dit ofwel een toename. danwel een afname van de stand der voorzie-

ningen zijn; we spreken dan resp. van opvulling en uitholling der voorzie-

ningen.
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J.   VERANDERINGEN   IN DE LOKATI E-ASPEKTEN   VAN DE STRUK-
TUURELEMENTEN

49.  Indien de lokatie van een populatie (of lid van een populatie) (positie)
verandert, gebruiken we het begrip mobiliteit.

50.  Indien de lokatie van voorzieningen (of bepaalde voorziening) (positie
van voorziening) verandert, gebruiken we het begrip mobiliteit van voor-
zieningen.

51.  Indien de verandering van de lokatie van een populatie (of lid van een
populatie) blijvend is, spreken we van migratie  (migration).

52.  Indien de verandering van de lokatie van voorzieningen (of bepaalde
voorziening) blijvend is, spreken we van migratie van  voorzieningen.

53.   De migratie van een populatie (of lid van een populatie) van het een naar
het ander natuurlijk gebied noemen we invasie   linvasion).

54.  De migratie van voorzieningen (of bepaalde voorziening) van het ene
naar het andere natuurlijk gebied van voorzieningen noemen we invasie
van voorzieningen.

55.    Indien een populatie in een natuurlijk gebied door voortdurende invasie
wordt vervangen, noemen we dit successie (succession).

56. Indien voorzieningen in een natuurlijk gebied van voorzieningen door
voortdurende invasie van vcorzieningen worden vervangen, spreken we
van successie van voorzieningen.

57. Een koncentratie van bepaalde populaties in een natuurlijk gebied noe-
men we segregatie  (segregation); een dekoncentratie noemen we desegre-
gatie  Wesegregation).

58. Een centralisatie resp. decentralisatie in een natuurlijk gebied van voor-
zieningen noemen we segregatie    van   voorzieningen,   resp.   desegregatie
van voorzieningen.

K. VERANDERINGEN IN HET TOTALE PATROON VAN DE COM-
MUNITY

59.  Indien we letten op het totale patroon van de populatie in een habitat
kunnen we spreken van een bepaalde organisatie van de populatie.

60.   Indien we letten op het totale patroon van voorzieningen in een habitat
kunnen we spreken van een bepaalde organisatie van voorzieningen.

61.  De ontwikkeling van de organisatie van een populatie in een habitat
vertoont tendenzen tot integratie, differentiatie en specialisatie.62.  De ontwikkeling van de organisatie van voorzieningen in een habitat
vertoont tendenzen tot integratie van voorzieningen, differentiatie van
voorzieningen  en  specialisatie  van  voorzieningen.
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L  DE  INVLOED VAN DE SOCIETY OP DE COMMUNITY

63. Door doelgerichte akties kunnen individuen of groepen invloed uitoefe-

nen op de struktuur en funktionering van de community.
64.   Individuen en groepen kunnen in hun handelen door verschillende Leit-

bi/der worden gedreven.
65.   Indien de Leitbi/der van verschillende individuen of groepen gelijk zijn,

spreken we van konsensus.
66.  Indien de Leitbilder van verschillende individuen of groepen tegenstrijdig

zijn, spreken we van konflikt.
67. Deze Leitbilder warden gevoed door de behoeften en wensen van de

leden van een populatie.
68.  Voor de realisatie van de Leitbilder maken individuen of groepen ge-

bruik van bepaalde middelen.
69.  De realisatie van de Leitbilder, met andere woorden: de allokatie van de

grond (grondgebruik), wordt geleid door het principe van de proportion-
alization of ends (Firey), waarbij de deprivatie minimaal is.

70.  De realisatie van de LeitbUder heeft voorziene en onvoorziene konse-
kwenties.

In het bovenstaande hebben we getracht om door het opstellen van een para-
digma voor de sociale ekologie een bijdrage te leveren tot de theorie der
sociale ekologie. We maakten een systematische indeling voor de rangschik-
king van de begrippen en bouwden op basis van enkele uitgangspunten een
systeem van denken op, dat gebaseerd is op het onderkennen van een aantal
struktuurelementen in de community, de relaties tussen deze elementen, als-
mede de veranderingen in de elementen en de veranderingen in de relaties
tussen de elementen. Tenslotte hebben we gepoogd om het society-aspekt in
de benaderingswijze te integreren door in het paradigma een bepaalde plaats
hiervoor in te ruimen.
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STELLINGEN

De sociale ekologie kan een brugfunktie vervullen tussen de demografie en
sociale geografie enerzijds en de sociologie anderzijds. Hierdoor kan zij tevens
van groot belang worden geacht voor vraagstukken op het gebied van de
planologie.

11

Het reeds in 1948 door Carr gehouden pleidooi voor een wijziging van de
manier waarop de inleiding tot de sociologie dient plaats te hebben, door deze
namelijk niet te verrichten als een inleiding tot een begrippenkader, maar tot
een wat hij noemt "observational science", dient als een ernstige waarschu-
wing aan het adres van de sociologie-opleiding te worden beschouwd.

(Z'ie:  Carr,  L.J.,  Situational  analysis;  an  observational
approach  to  introductory sociology, London, 1948).

111

In  de afgelopen jaren  is  de idee gelanceerd  om de beoordeling  van de studie-
resultaten door de groep der studenten zelf te laten verrichten. Alhoewel deze
gedachte niet apriori verwerpelijk behoeft te zijn, moet worden betwijfeld of
hierdoor de "objektiviteit" in de beoordeling wordt verhoogd.

IV

Evenals het zich verliezen in de moeilijkheden van een technisch aspekt in een
onderzoek kan leiden tot het achterwege laten van de vragen naar de maat-
schappelijke achtergronden en implikaties van de wetenschappelijke metho-
den en technieken, kan een ongelimiteerde diskussie over de bovengenoemde
achtergronden en implikaties leiden tot een exkuus om zich niet te verdiepen
in de technische aspekten van een onderzoek.

V
Diskussies over verschillende wetenschapsopvattingen dienen meer in de sfeer
van rationeel overtuigen dan in de sfeer van emotioneel zendingswerk te wor-
den gehouden.

V1

De geo-statistische maat "mean center" is erg gevoelig voor het feit of men bij
de berekeningsprocedure alleen van de bezette grids of van de bezette grids en
onbezette grids tezamen uitgaat.
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VII

Het risiko moet worden vermeden dat het projektonderwijs, als middel tot het
voorkomen van vakidiotisme, voert tot projektidiotisme.

VIll
De sociologen bedrijven een intellektueel imperialisme, indien zij menen dat
hun benadering van mens en maatschappij de enige en belangrijkste is.

IX

In de regeringsnota van september 1968 over de toekomst van het oude
woningbestand worden de verschijnselen der krotopruiming, stadssanering en
stadsrekonstruktie helaas te los gezien van de ekologische struktuur der stad
en de processen die zich hierin voltrekken.

(Zie:  Nota  over  de  toekomst  van  het  oude  woningbestand,
september 1968).

X

Om een beter inzicht te krijgen in de ideeiin die aan de ruimteliike planning
ten grondslag liggen, dient een begin te worden gemaakt met de analyse van
de ideologie*n en maatschappijbeelden van groeperingen die nauw bij het
planningsproces betrokken zijn.

XI

Het is tekenend voor de ruimtelijke planning, dat Gans het begrip "goal
oriented planning" moet invoeren.

(Zle: Gans, H.J., People and plans: essays on urban
problems and solutions, New York/ London, 1968.).

XII

Na het bereiken van een evenwicht tussen vraag en aanbod op de Nederlandse
woningmarkt zullen de buurten in de ste(len, gezien naar de sociale status van
hun bewoners, een meer homogeen karakter gaan vertonen.

XIII
De absolute twijfel is een twijfelachtige absoluutheid.

Stellingen behorend bij het proefschrift van
N.J.M. Nelissen : Sociale ekologie. Nijmegen, 1970.
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