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Inleid b ,r:-

::et b::l·.; ..~~ V"lî inzi eht in het proces van funct ionele different icrt ie voor
plelwln,,:cn, ~.tecleb0·~l\il:undigen, a.rchitekten, ontHerpers in het algemeen,
Her1:tui';;:'.1:-.dic,;':m bijvoorbeeld da.~n'onder niet uitgesloten, ligt in het
feit é:;", tLc:,~1ici in clit proces c:an rol spelen. De ont\'lerper staat voori:;
durend \Tc'ar ht::t probleem van functiesplitsing of fW1ct iecombinatie , en
men ~,)U ~el:s klumen beHeren dat dit pro-Dleem, in al zijn schaalafhanke
lijkheid, het grondprobleem van alle ontHerpen is.

Gesteld dat wij voor iemand een huis moeten ontwerpen met als speciale
hobb~,. i • .:'t ontHik..kalen '!an foto I s. Het vraagstuk van functiesplitsing
of fund iecom'Din[~tie doet zich hier JcrLru:= in de VOl'm van enkele alter
nf.t ieven voor. j.,oeten He een aparte donl::ere kamer ontvlerpen die voor
\Jein it:-: ~'1de:l.'s te gebruiken is dan voor het ont\'Tikkelen en afd.ruk}.:en
van foto's (voll0dige functiesplitsing), moeten \ve één of ander ver
trel: (huisk: li1:3r, bp.c1kamer, keukan) zodé'.1lig aanpassen dat het zo nu 6n
déll kan l'lorden ce schL\.-t gemaah.-t voor lj.et ont\'lilr..kelen en afdrukken van
foto's (volledig8 functiecombinatie) of kiezen we eentussenoplossin5
in de vorm var. een hobbykamer die zO\'lel als donkere kamer te gebrui.~en

is, maal' ook voor andere hobbies, zij het met concessies naar beide
kanten"? Volledige fW1ctiesplitsing spaart hier de bewoner tijd, mE.ar
l:ost hem ruinr!;e, volledige functiecombinatie zal hem veel tijd kosten,
maar \'101 ruimte sparen.

Hetzelfde dilemma van ruimtelijke en temporele vrijheid doet zich
voor bij het \rr<ülG'stuk va.n de splitsing of comoinatie Véi.ll verschil
le::nc1e verkeerssoorten: \·mnneer \'Tij het autoverkeer van he;t fietsers
ver'l:ecr scheiden, kost dat ruimte, ma~.r aangezien men elkaar -niet
meer in de \'Tielen zal rijden, zal het de gebruiker tijd sparen, en
uit het oogpunt van verkeersveiligheid zelfs leef-tijd.

De e:rote functiesplitsing tussen l1qnen, Herken, rccreëren en verkeer,
die sinds de jaren dert ig on::;o stetien beheel'st, had tot doel, de
woon-, werk- recreatie- en ver]~eersfuncties, ongestoorddo~r elkaar, -
beter tot hun recht te laten komen. Da~e [unc·ties steldell. respoctie
vel ijk z6danig LUldere eisen Clan hun omgeving, dat het moeilijk.bleek
een omeeving te cre'éren die aan al deze eiscn enigermate kon voldoen.
},:ocilijk, dat b3tekent niet onmogelijk. I·Ien zou een dergelijke omgeving
uel l:unnen creéren, maar dat kost een E;l'ote investering aan arbeidstijd.
Een \'lerkplaats naast Honineen kfin zodanig \'lorden afgescherm<:l' .dathet
dao.Im3e gepo.ard. eaonde la.lla~i, \'erkeer, en de andel'e vormi:m,Ycm oyer
laot deze Honingen ongemoeid laat, maer cle.tvergt'·:gTo:te investeringen.
Bij dit probleem blijkt de ochäál \vaarop menf'uncties splitst van
groot belane: splitst men bijvoorbeEüd Honeri-enl'lorkenbinrienshuis,
in de \-lOonomgeving, over een afptand van 1000 metel~ of over oen afstand
vr.m 10 l:iloiTJcte:r'? Eet' is onteeenzeZG'elijk ~'ma!', dnt de ruimtelijke
r;ch.:üüine van productie en connwnptie voorde productie a.rbeid:Jtijd
apoart. Gestold bijvoorbecld eens, dat ieder thuis uit -rU\-Je olie zijn
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eigen benzino, vfloeline, Glileerolie, nylonkouoen enzovoort zou moeten
maken: dat zou de cOllownent-producent zijn hele leven kosten.
Theoretisch zou het mOGelijk zijn, maar in praktijk blijkt het gemak
kelijker een g8bied vnn' enkele tien'~nllcn vierknnte kilometers te
reserveren voor raffinaderijen, toc$'imkelijk voor olietankers, rail-
en weg-vervocr, eunsti& gelegen t.a.v. diverse markten: hier kan het
proces van olieverucrkinG zich differenti'éren naar eigen aard, tot in
de meest geavr:nceerde vonn, zonder de investerineen die in de nabijheid
van woongebieden nodig zouden zijn.
Nu is deze vorm v[..n productie arbeido-eJ...-tensief J zodat de reistijden
betrekkelijk. licht druk..l(en op het maatschappelijk tijdsbudget, maar
bij arbeids-intensieve industrie'én doet zich de murla'laardi5c ontvrik
kelins voor, dat functiecombinatie (verkleining VRn de \'100n-\-lerkafstand)
weer tijd zal oparen voor de consument, waar zij tijdkóst voor de
producent (in de vorm van voorkoming van hinder t.a.v. de n&bij5~legen

andere fWlcties, zoals wonen en recreëren).

Eenzelfde dilemma van tijdbesparing voor producent of consument doet
zich voor in de distributie vnn goederen. en diensten.
D~ producent van een bepaald goed zou uit het oogpU!rt van tijdsbespa
rin[ zijn eoederen het liefst op é~l1 punt te koop\.Jillen aélllbieden,
de consument zou om dezelfde reden deze goederen aan huis bezorgd
willen zien.
3ij uac;el ijkse eebruiksgoederen zoals brood, groente, vlees, - komt de
producent de consUI:lent teGemoet (soms zelfs in eigen persoon, zoals
de \'!brme br.Jr~'kt!r), door het aantal verkooppunten te vergroten, en deze
te spreiden over alle woonbuurten (waar zij met andere goederen en
diensten gecombineerd kunnen \Vorden), bij lang--periodieke goederen,
zoals c&16u'bels, komt de consument de producent tcgemoet (bijvoorbeeld
in zijn eigen Illeubeltoonzalen), en vindt concentratie (functiesplit
sing) plaats.

Tussen deze extremen speelt zich een complexe wisselwerklllg van fun~&ie

splitsing en functiecombinntie af, yan branchegebo;nden tegenover branche
vage verkooppunten.
Enerzijds constateren we branchevervaginrr in de vorm van functiecombi
net ie (sI &G~.1-, oé2J..er, mi)lkboer gél.8.n op in supennarkt en \-larenhuis),
anderzijds treedt v"Jrvolgens \-leer functiesplitsing op doordat bijvoor
beeld binnen de superrl~arkt een aparte sle-.ger en bakker optreden, die
zich HeIlicht in een volgende fase '-lcer afsplitsen van de multifunctio
nele orëp.nisatie zo~a de tijd die in zo'n oreanisatie aan het manage-
IJl nt moei HOl'tien besteed, niet meer aan de producten ten goeele komi:;.

;;iet álleen in or.;c.:.nisatorische 1 maar ook in puur tech.'1.ische zin kim het
proqlcem van funotiesplitSlllg en functiecombinatie een grote rol spelen.
I-Je hoeven ffié:.[.r te denken aan het bOU\·l1.Llndige probleem van \'lel of niet
Aplitcen van dré:gcinde en scheidende functies: een ouder\"letse b<:ikstenen
Ir,uur cOI:lbincert deze fUllctie3, een modern !:olommenskelet met :;la.sgevels
scheidt ze. Eet is duidelijk dat het laatste woord bij dergelijke
probl~men ~elden gesproken Hordt: kopen He een radio-platenspeler-band
recorder infén, of kopen He ze apart; kopen VlO een platenspeler-band
recorder en een llekradio of kopen He een radio-bandrecorder en de rest
apart. BOCHel ik een sterk vermoedèn heb, dat het probleem van functie
combinatie en functiesplitsing samenhangt met de beschikbare ruimte en
tijd in hun onderlint~e prioriteit", vRlt dit moeilijk te verifi'ëren.



Het moet, mede uit deze voorbeelden, duidelijk zl.Jn, dat het probleem
van de functionele differentiatie op elk nivoau een buitengc\-1oon be
langrijke plaats inneemt in de wereld von do ruimtelijke ordening.
Het is alleen bijzonder moeilijk om wetenschappolijke uitspraken te
verkrijgen omtrent het begrip functionele differentiatie, omda-t het
begrip fWlctie in verschillende disciplil1GS een totaal verschillende
beteknnis heeft.
In laatstG instantie Hordt in de ruimtelijke ordening met het begrip
functie bedoeld, de werkinG v~n de al of niet inecrichte materiële
omgevinG o~ de populatie. ~ze \'1erking kornt tot stand door het srunen
&aR..l1 vnn activitcit~n (al:.; ;lopulatie-acpect) met voorzieninGen in de
rUllllstt: b·3tob:::iÜS VUll het ,·;oord (als habitat-aspect): het "Gebruik".
Door riit ::;runen~o~l1 hebben deze 'tv'oorzieningen" een "functie" voor de
popul ;-:t ie. Indinn de act iviteiten ontbreken is er geen sprake van het
planolof,ioche of stedebouHl'"Ul1dige begrip functie, en als de voorzieningen
ontbrek8n evenmin.
In dit functiebecrip is dus plaats voor positieve of negatieve werkingen
(eufw1cties of dSsfuncties), en het is onverschillig of de "voorzieningen"
voorzi.en in de behoeften van het individu, van groepen individuen of
van de 6C:I7leenschup als Geheel.

In de mens·.-1etensc~lélppen speelt dit lnatste daarentegen een grote rol.
In principè kan een funet ionele analyse van de maHt schappij van t~'lee

posities uit C?d.ll:

1 ~'lellce functie hebben sociale feiten (bijvoorbeeld de staatsinstel
I int;) '''001' he·t individu?

2 lielke fW1et it:. hebben sociale feiten ( bijvoorbeeld het sociale
handelen ven indivitluen, instituties) voor de maatschappij als
ge1:cel '?

De eerste positie hnnteert een "anascopisch'l (zie :BeTting, 1976)
L':.llct i st..-.;G"ri?, zij ki jL~ van beneden nr:.ar boven, redeneert véilluit het
individu en vr'é'.é;.-t naar de "functie" ve.n het geheel ten opzichte van
zijn delen. :Jit is bijvoorbeeld de positie ven !·;ax \leber , de sociale
psycholoeie, net symbolisch interactionisrne en de individuele ruil
theorie.
De t·,leode po;;:;itie he-nteert een "katascopisch" fUllctiebegrip, kijkt Vë..n

boven naf~r beneden, redeneert v511uit de collectiviteit en vraagt naar
de "ftU1Ct ie" v"n cle 8[lJ,icnst ellende dolen voor het geheel.

Eet funct iOllélü:Ii1e in de sociologie (sie Goddijl1, 1963) :hanteert een
CJver··.·Jee-..:md k:p,t:-lscopisch funct iebegrip (zie bijvoo rbecld Hofstra, 1946).
Durlr..heim (1095) formuleert alG eerste "het sociale" als een begrip
unt éls uitcr.nCS?U;'1t ,. en niet, zoals bij Spencer (1876) als eindptmt Vêll

sociolo[;ische analyse ken dienen. De individuen ontlenen hun bestae.ns
r.:::si.t «:n do collectiviteit, de collectiviteit heeft een autonoo:'.l kfèr2.k
ter en 1:2n niet tot psychologische of biologische categorie'én herleid
\-lorden. Dit is dan de positi~ 'daarbinnen het linguistisch g~orU~nteerde

otructurnl ir;;IlG pest en het functionalisme vau kulillO\'1Sky (19i14),
Hadcl ii'fe-Brovm (1952), Parsons (19.53), f,~erton (19l'9) en Luhmann (1973) ..
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Eet verschil in Allascopinche en kntnncopischc v~s~e is niet beperkt
tot de memn'letenschappen, he·t opeel t ook een belancrijke rol in de
11 RtuUrl-let ensc}mppen.
In de biologie bijvoorbeeld, \-lorden zij respectievelijk vertegeIlHoordi;;d
door de ecologische (van de delen nnur het geheel) en de anatomische
(van het geheel na8r de delen) visie.
~ noodzaaJ;: tot inte~-actie van beide visies komt duidelijk tot uit
drukkinG bij de beschoU\-rin& van de "lOnderlijkc onti-likkelinc;sgeschie
denis V"l1 de slijmschimmels (Acrasinceae), organismen die ontstaan
uit p..CGre,sa~ie en ];:umulnt ie van individuele amoeben.
TI: citeer 3inno'~t( 19 )pag. 26 e. v. :

D,; sliJmschi:ïl1'1els zijn officil-~el planten omdr.t :üj zich vermenig
vuldiGen door sporen, m<l[:r zij ~GdraEel1 zich meer al.:; dieren.
D2 veGetatieve eenheid is een enkele, zeer kleine myxamoeba die
hoofdzakel ijk leeft van bacteri"én en zich vermenigvuldigt door
vc&etótieve deling. Na zekere tijd houdt - misschien door voedsel
Cl3bre1c of misschien ten gevolge van het eerste stadium van een
seksueel proces - de deling op en begint de myxamoeba zich door de
chemotropiscLu '.l::'rkil1b' van Gen specifieke stof, acrasine, nE.ar een
cent rtUn t e bew~,::::cn. De cellen stromen langs convergente liegen
bilL~cn en dIs men de beweeing fotografisch versnelt, zien zij eruit
"nIs rner~sen uie op een brand toesnellen" zoals een \'laarnemer het
uit(lrul:te. ,ils :le aggrecat ie zo tegen 10.000 à 50.000 cellen heeft
bereikt, houdt ue be~'leging op. Samensmelting van èellen het1ft echter
niet pl2atsj zij krioelen rond in de massa, het pseudoplasrnodium,
U.é1t een lengte van 2 mrn kan bereiken, en een beet je lijkt op een
ldein rupsje.

Je morfoC'3nsce V"~1 !.crasiaceae.
ill. uit Vester (1376)
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Deze mas:~['. bègint nu over de ondergrond te ~lijdcn met een bm·rcc;inc
dic NCH1rcch.i,inlijk Hordt tm·reegeeb.racht door rollen van de cellen
in de mas'Ja. E'3t voorste einde of de top van de ::rtructuur kan iets
omhoor; \-iij~en on schijnt een zekere richtineaangoevendo functie ;Vc
hobben, hOO',ICl de cellen Haaruit de top DCelstaat elkaar voortdurend
af\ás;;elerl. -"Janneer deze top \.;c::dt afgesneden, houdt de bCHcging
van het PSC1.1.JoplasllIodium op en schijnen de cellen ervan in de \HU'

te zijr:; zot men echter een andere top .:Jan deze massa, dan vloeit
deze er.:Jce semen en gaat de beHeging \..;eer door.
:IJ",' r het C1.chte:,eillLlc ciit richtineaangevend vermoGen niet bezit,
I ijkt h.::!t li.uiUûli,jl~ dat het pseudoplasrnodiwn een polair karakter
heeft. ;·en zou lE:t misachien lculillcn beschouHen als eon allereen-
v ~l:': i:...,-,:t:J:!' _'lü;;me, llOcHel het eeheel cJlders is dan degene \'laarmoe
Hij v~l'Lrou.:d ~ijl1, aangezien de collen ervan niet slechts hun
indiviè.'.wliteit, ma;:,r ook hun be\"1egingsvrijheid binnen het geheel
bu\vurerl. Tenslotte houdt de migererende massa op te be\'legen en
bI ijft 1 ie;gen als een rond klompje. De onderste cellen, het dich·tst
bij de cronUlaab' verankeren zich hierul stevig en vormen een klein
schijfje.
l:u komt het gedeelte van het verhaal dat morfogenetisch het meest
interessant is: nu krijgen de cellen in het centrum, in de verti
cnle as v~'n de méssa, een dikke \"land, hechten zich aan elkaar en aan
het schijfj.:.' Vfst en vormen zo een stevig ste.~ltje. Aan het boven....
einJ8 Hordt dit steeltje steeds lenger doordat er voortdurend niem'le
oellen uit de mFtssa bij~omen. De cellen vlln de hoofdmassll, die zich
nog steeds vrij beHegen, glijden over elkaar heen en het, gelukt ze,
ge steunJ JOOl' dit st eelt je, naar boven te klimmen tot zij alle de
top CrvRl1 bereiken \'H?ar zij een bolletje vonnen. Iedere cel vrm dit
ballet je Hordt nu ar',€,erond en vormt een spore, droogt uit, Hordt
d::or de Hi.-.d v8I's;>rcid en kan Heer een mYY..aJnoeba voortbrengen.
Zo is de situatie -Dij het eenvoudigste geslacht, .Dictostel"ium.

J:e-~ is duic:.elij!: d?t de bioloog die dit prOC9s interpreteert, moet beginnen
mot een ar!ascopische, ecologische, visie, omdet er in de eerste fase
Vél:' het pl'Jces geen geheel is \·raarbinncn de delen hun fu..Y1ctie hebben.
PaG op het mOi!leut ci~t Go:::mige cellen zich aan de ondergrond gaan hechten,
en EUiu,=re h:111 cc:lué.nd vcrntevisen en zich aan elkaar gaan hecil"cen, is
het p:!'oces r...né:scopisch moeilijk te interpreteren gm·lOrden, hier moet
ie 1'1[, ar;. ',lliior eC~l Goncent ol'!tiJikkel en ven het .::"eheel \'laarbinnen de dele!l

- u

h'.lr. fULctie kf':i2:;8:'1: een f1.U'J.derende, een drD.send,e of een reproductieve
fur.lctie. Het is Hel mOp'eliik om een ecolol!.ische visie tot het bittere

~ ~ ;;;>

eLnde vol te houden, nlaar dan \"lordt de analyse van het verschijnsel nodeloos
inceHikl:eld: het be\o:eegmotief van eU: deeltje afzonderlijk moet dan \·jorclen
c',;re~'j!'oduceeY'li uit i:rJ.Henüigo repertoires en uituendige sleutelsignalen die
deze godrr,r:srepertoirec in G'Fme zetten (vcrg';lijk het symbolisch int8ractie
mouel). 'h..:1 \:;(;Jlvoudiger is lH:t, zoclra de structuur van het geheel dnide
lijl: \'Jordt I hieruit de functionele differentiatie van de delen af te leiden.
Tegelijkertijd echter, Hordt opnieuw een anascopische visie noodzakelijk,
\w.nneer \'lij' nu de functie van hot organisme in vrijder verband plaatsen:
deze functie is het verspreiden van oporen in do omtrek.



'Ienier moet nu uuidelijk zijn, <.lat het eerste deel van deze notitie
uit oluitûnd ee:baseerd \-las op een anaocopische benadering, dat \"Tij on
bewust een keuze eedaan hebben die geëxpliciteerd moet worden en waarvan
de b8perkingen moeten Horden doorzien.
\'lij kunnen functionele differentiatie historisch \·tel afleiden uit de
aff"plitrüng- VP.l1 functies uit de Vlm oorsprong aU'~aroische huishou.dens,
/:,'; :''''~:J '.. ';. ~'';:. ,~. l'ol~ ~H:'::'0 0'...>'_;1 Ili~t :.:luit:::u HlOl' L..:lt Ccit t J,'·.t d:;

Ook in de fysic~ b-3stoat een onderscheid tU9rJen onr.wcopische en
katuscopiRC1H3 vinia, en kon een benaderin['~val1uit-de-deeltjes

bij grote [~jntr;llen de ,:,1tjes plaats moken voor een benadering
v[cnui t het (;ehecl, \','ê.arbij nicm·!c, niet tot het laagste niveau
herleiciböre, grootheden Horden ga1ntroduceerd.
In principe stn:,11 hier de meclwnica en de thermodynamica tegenover
elkn.nr ...'.angezien de mechanica van een gnmlOlkzou moeten uitgaan
vnn de rnps~;a en snelheid Véln elk deeltje afzonderlijk, :i'iijn impuls
en richt ins, rot :.t ie on oncreie-overdracht bij bot !':ine:;, komt men met
de tber;no~:"lFflIica V~}ûl sneller tot voorspellende resultaten op het
niver',l vr·lï de ,=-~s·"'0r].k, door de nieuHc v:Jriabelen temperatuur en
cntrori0.. IJ:::ze Grootheden hebben voor afzonticrlijkc deeltjes geen
bei cd>'J) i s.
I,U i:..; L ~:t r,-:rk ...': r.ru.i~e, dé:t de grootheden die op het detü t je s-
nivc:~!u \::·1 betE:h'nis h?dden (snelheid, m3ssa, impuls) op het grotere
nivcém u6k betekenis hebben. Alhoevrel bijvoorbeeld de snelheden van
de deeltjco v~ een systeem zeer verschillend kunnen zijn, ken hun
re::;ultr.u1t8, de bC\'leging van het SJ'steem als geheel, 6nafhankelijk van
àc àC'p.lhpH,~.:in~el1 \'lorden geconstateerd cm geanalyseerd naar snelheid
on ricl:t in,:;-_

:Ie kUl·t!1cn dus consk.teren, dat er situaties bes~é..an \'/aarin a.l1asco
pisci":e b,~t;·dc:rin.. en meer ge'égend zijn dan l::atûscopische, en omgekeerd,
on .cl~~t üI' sita:.-ti.::::s zijn, zoals bij de int8rpretatie v:::n de ont\-1frJ.:elinz
van een ::;1 ijmnciür::mel, Haarin beide elkaar moeten af\-JÏsselen.
'la.ll Groot bl21r:lls is het overieens, te onderkennen, dat op ieder schaal
niVC3U b.31àe -[Jcn2.r':'8ring",n mogelijk zijn, dat de anascopische benaderinG
niet m.-.o·: zd:el ijk f,~.:..l1 hr:di lagere niveau gebonden hoeft te zijn, en de
kE'_t [lscopische benadering niet noodzakelijk aan het hogere niveau.

TerucLerend. toL or.::; eigenlijk object, de functionele n.ilieudifferentiatie,
):Ul1r.en He ons ai\rrC? :en, H2arom Hij ons zo diepgaand moeten bezighouden
m·:·t ~:<;t \',~:::-'sc1:il tu=~;en een anDscopisch en een katascopisch functie
b(;C~ip, \;;:'11.nee1' dct onc:.e1 scheid vooral in de mens'o'letenDchappen problemen
opl,::;ycrt, tor·.iijl h?t functiebegrip in de ruimtelijke ordening, niet
zi(.~~tb:~[:l' te lij·2cn h~cft onder deze crlbivf.lentie.
:~et (l..-1t\.'oora hierop is, dat de functionele mil ieudifferent iat ie, door
t::,:,!, y·:-"bon'.ienheid m'3t het Inentlelijk socié'~e en individuele handelen,
in hOGe méte - zij J)et zeker niet rechtlijnig! - srunenhangt met de
60cio1e differentirtie.
L.oll!i:,:·rin z i r':!1t in (.ir~ soci;:.~e en econor.:ische dif::'erent iRt ie van onze Së'.

mr::nleving, en het essentiële verschil daarvan met zo'ólogische of botanische
vormen Vë~n fUl1ct ionele different iat ie t zal het orunogt:::lijk zijn de
funct ionele milieudifferent int ie te begrijpen. En dat impliceert, dat ,-Tij
onr.erl'or::p:=l ijJ: t'..: mr-.1:en lr-rijg'Jn met dit onclerscheid, Hanne~r éÜ niet
bl,ij~t ~at de consensus omtrent het planologische ÎWlctiebegrip schone
r~ c:11 J }-1 1:.3.
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orgF.nisnties die deze functies (prodt1c'~icfunctie:::l, onderHijsfuncties,
verdec]c{;inc"funct jes, nssurrnt icfunct ies enzovoort) hebben overgenomen,
vervolgens een oiC:cn leven eaan leiden, nicuHe mocelijkheclen exploreren,
behocft8nb'::lvreuiGcnde middelen ontwikkelen die oude beho~ften in nieu\-1e
cbrnbin, ties kunnell bevredisen. :'/e moeten dR~rbij Goed voor oe~n houden
dat dc:~~e sY3temcn ebalT.lee nieuHe opvn.ttin:.;cn scheppen omtrent de Hijze
waarop 1iJ811 zijn h:-hoeftcn behoort te bevredigen, in ilelke combinatie en
in h'cl~:c volGorde, dr.t ~ij d~r..rdoor bevorderen dnt niet meer de
indivirhl~lc hili~houdens en hun behoeften de motor vormen Vé'.n functiOll'lle,
t.i.iftc!"'."2;,t ir.. t irc:, r~; ':1' vnelcer de ma9.tschappij als Geheel, met de' haar
t en dien:-;i, El "t Lt~:Jhle, in een historisch proces oP6ebou~'/de midJelen, haar
in~titutirc;:.:; en l:~.2I' "letten die onG leren UD.lll1eer ~n \oF'ar Hij \olel1':e
bei'~oel'-cc:n i:~l \-!E:lk;;; vol;orJ.e kunnen en mogen bevredigen.

l'~en }u:n nr:tuurlijl: volhouden dat ieder individu of ieder huishouden in
principe nos altijd vrij is géén gebruik te mEken von de historisch ge
groeide moeelijkheden die de maatschappij hem biedt om te voorzien in
zijn bcl:oofte!1, m:::.nr de explosieve exploratie van alle ecologische
nic:lc:::: die on:~e ~é\rJ.c rijk is, door de gespecialiseerde organisaties
buit en Lie inJ.iv iu.uel e huishoudingen, rn::: aJe!; aut arcia vrijviel onmogelijk.
Dit iJupliceert drct ue ind.ividuen in practijk beheerst \'lorden door de
mid~clc'n die ~ij zelf in een voorafgaand stadium gecre'éerd hebben,
hGtce~n U~ css~ntic: is ve.n het iIe&liaanse ver-vreemclin':;Dbegrip, maar ook
het fUllU1"1nent V2.l1 een structural ist ische maat schappijopvatt ing.

Voort5~sonde in d.eze rne'3r katascopische gedacht!3n~ang hebben He echter
opnicuH onze ogc;r~ gesloten, dit keer voor de breekbaarheid van dit
systeem, de mecht van individuen om de~e structuur enerzijds omver te
\oJerp'3n, éi11Uerzijds tot eigen voordeel te manipuleren.
:,:0 zijl. l':in of rl1eer uitGegaan van de na1eve gedachte dat de organisaties
di::: sr)f;(..ific:~:c tuncties Vé;n het huishouden hebben overgenomen tot stancl
L.TI:lcr.. op bc:.si:,; V:cl"l r(;~!.elijk overleg tussen de huishoudens onderling.
!: iet s is miJ:è.sl' w:,::r! ~~et Haren individuen die Hinst roken in een
O!'Cé-~licatie ciie een specifiGke behoeftencombinatio kon bevredigen tegen
vef::1 IId,mld' ü.sl-Já.luling d'.LIl h~ t totaal 8.6n inspalUüng6n da.t ieder voor
zich d' ~:rin ZO'.1 noeten invc:,,;teren.
:::J,,;- 1';,;:0 }:O::;';:;l ,Ie in ::ar:d:>t isch en kritisch-sociol:>gisch v' •.!.r~·Iater,
een vC10bind..in,:: vr.n aIl::,scopische en katascopischè visies, die \"1e als
'1d'u,l i::n:t=" l:'lr~:':n -or;t it81en.

De üllescopische visie van l':arx uit zich hierin, dat het sociale systeem
slechtz b':::sti;a-~ ten behoeve van énkele individuen. Het sociule systeem
heeft slechts een fW1ctie voor de kapitalisten, voor alle anderen is een
kat,c5co;;is:::h',;: vi:üe vruchtbanruer: binnen dit G;Jsteem hebben de proleta
.ri"~rs een functie. Het systeem functioneert niet voor de proletarïèrs,
n.iUr V:'(..I::" cl~'': 1:"?i-:~::.list: de behoeften vnn het s;,rsteern zijn de behoeften
van de kapitalist. Het is echter niet zozeer noodzakelijk de behoeften
van de kapital ist verder te ontrafelen, als \'1el de structuur en \'lerking
van het nYGtf::em te doorgronden, om in een bC\o1Ul:r!;making van deze uerkin.;
de vel Vén dit systeem voor te bereiden. De katascopische visie over
heerst dus in de marxistische analyse van het "zijn", zodra echter het
"behoren" nun de orde komt, zullen uitspraken gedaan moeten worden over
een at rlJduur ~ir~ d'3 behoeft'.m VF'n eenieul?r nëln.r cvenredi~heid knn ver··

i.>

.' :.111<:11. J":!' ::'.','Jl :.iL: 'u·~LO'..:l''t';n v~'n elk iH'.i.i'litln voorop, en do uijz'3 ~-::-,-:"roi:;
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deze in combinat ie met do behoeften V811 alldoren kunnen Horden vervuld,
zal de structuur moeten bepalen. Deze meer an~ncopinche visie vinden
\ve bijvoor·ocelà. 'bij de ira.llkfurter Schule, zodra pOg'ingen \'lorden
ondernomen o:n denkheclden van l"reu.d met het !.:arxisme te verbinden,
het luotprlncip~ tegenover het reFl.liteitsprincipe te otellen.
l.,;chter, juist eloor deze anuscopische een~ijdigheid \iUrdt de machte
loosheid v;,;n h·,:;t irnividu tegenover de almacht van "het systeem"
het duit1clij;~:;t é);111 de orde gesteld, waardoor de Heg gebaand is voor
een mC'~r st. ~'uctur;ü is~ inch get inte j'la.rx-intcrpret at ie zoals die van
Altl1usser ( ) en GastelIa (1972).

Ik \.::i} nu i:ro"t.;,:=ren zo\·!cl een unaBcopische til s een kntascopische visie
te c,,·ven op h0t vel'Lichijnsel van de fW1ctioncle milieudiffer;;ntiatie,
om deze ten slotte te laten uitmonden in een dualistische synthese Vûl1

beide. In deze synth~se namelijk, komt pas het belang van het achaalni
veau waarop de rolilyse betre~cing heeft expliciet aan de orde.
116ch een anascopischo, n6ch een katascopische visie hoeven zich te be
}:omnleren Oi!. het sC~l3.[llniveau: zij beginnen ergens en doorlopen vervol
CC!l1:3 n118 sch2.n.lnivenus, respectievelijk m,::;r boven of naar beneden,
tot zij niet vcrder hUIDen. De anascopische visie begint ir1 het alGemeen bij
het Dllliv iclu., de kr:ta scopische visie bij "de samenleving als geheel"
(;;1 hUil:':,!'} zij ook op elk geHenst ander niveau beeinll(m: bijvoorbeeld
UG vereni[;ü:c. de p..r12sCopilJche besci1ou\Villg vraagt zich dtll1 af "lat bij
voorb&e1à de sta&t vo~r deze vereniging betekent, de katascopische visie
hQC de lCJC':l in deze vereniging funet ioneren) •
De dual ist i:::;cne vü;ie kan alleen mac:r vruchtbaar z~Jn \'lanneer het
schnalniveau V<ill honr analyse duidelijk vaststaat, en zij vandaaruit
::,oHe1 nfc'~1' buiten óls né!.ar bilU1en kan kijken.

JC'. het voriC2 d~cl vr.!l ueze notitie (de Jong, 77/1, pag. 15 e.v.) is al
t:'3!1 rn~s,:':l)p:~.;che '08:JcI1J'..n'ling gegeven op de functies van het \,/onen: v2mtit
de indivül"J.0Jc b81:oefie:J1 Horden de~e functies beschreven. De kr..tascopischc
be ~clD·..:.-JL1::; ~:IU b~ j v:.: or'oeeld als funct ies van het '.Jonen de reproduct ie
Vl'n C:~ r:::o<::L: kU...'1nC~l noemen. Geen VOll beide hoeft "het i'lonen" e):pliciet
n;;::-jr sd:'r:.1niveEu te defini'éren: de anelyse verandert niet Hanneer men
voor "i:et '..:0r.er:" r~npectievelijk de Honine, de \'loninegl'oep, de Hoonom[;evillS1
de \'loonbuur (; of de \·/oomlijk invult.
~e dUé:.l ist iSCl1e 2J1E:..lyse tiaarentegc;m zal zich eerst duidelijk moeten
uit :';P'·:è:>::-. ':L::"~ ,·)fL: lJ.ive::.'.1 zij v:~etr0kt·, om de begl'i;)pen mVlscop::'sche e~1

L:-:é:.scopisch.::: functie 'oetekenis te geven en opponeel'(w.ar ta maken.
:.Jit fnr:.ekt d.û dUéüistisc!le visie bruikbaar voor de plëmologie, omdat zij
zO\-lél antHoord tr'acht te geven op de vraag Helke funet ie heeft de buurt
Olll een \·:il1<::l',·:::urig voor'oeeld te noemen. - voor de indiviJ.uen, huish':ludens
ener·:.öjuG ';l~ op cie vré..:.ag \Jelke fWlCtie heei"·t die~81fde buurt voor ue
\-:ij~:, lie d:.d er: à~ S~.filCnleving al!) eeheel, en derhnlve de afueging v::m
beide functies centraal otelt.

Bij deze ~lalyoe van de functionele milieudifferentiatie heb ik niet de
pretentie Val1 vollediGheid, \'/annee!' ik kan aanduiden \'Jélke analyses
mogelijk zijn, beschouw ik mijn poging als ge Glaagd.
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J.:ilic~U\liffcr~ntiRtic in het perspectief VDn eon annscopisch functi~b8.n.Tin.

liannccr \':C onr; ufvrc.(;en Hellco fW'lctie socia.lE! feiten als inrJtitutieû of
Vi)r:i;~~n \Tr:J1 ceïn::.titlltio:Hüiseerde territoriale specialisering- voor hct
individu hebben, moeten \'lC onze onalyse op een individueel-conditioneel
nivGnu bq;innen, en vtmu it dit niverru de volgende niveaus OpbOU\·len.
!)e v:Jl:-cnlie ni'l(:;~'us 3ijll dan het biotisch-socimü en het sociaal-cultu
rc'ü nivc?u, en vormen Hchtereenvolgens op zich autonome [Inalyseniveaus,
\~'''': rop !1 i8u'.:'3~root h0.den kunnen ~'JOrden ingevoerd, die niet herleidbaar
hoevcn zijn tot het voorGi~A.nde niveau.
Dit ::11es bI i ,Ft binnen een allascopisch perspectief, al Hordt ook een
bÜilscopisc~(; bI i1:.richt int; steeds aD,lltrekkeli,jker naarmat e men op een
"rl .; nó :1 i V,_~~\~ c::;ri'rJ:t I e?11 an::tocopü1che opbOU"l bI ijft ondnnko zijn
tO''j,[;;,cmà.e c::rj,)llc.:ütci~, cOl1lJistunt en "lOl'dt dns in deze paragraaf vol
g~j:oudcn. IJl de volgende paragraaf zullen \'le dEl.ll het katascopische
per-cpect ief cÁploreren, om ten slotte een synthese mogelijk te maken.

Eet individueel-conditionele niveau, is in de vorige notitie (77/1)
in extenso v')orbereid. He kunnen zeggen dat sociale feiten, zoals bijvoor
bc'C" lt.: c.,.'!1 o1',;:.' 1: i,at i~ tot vei pleging Vélll bejrrarden din niet meer tot ver"':"
z- :',---:i!< V':H zi chzclf in st<;.at zijn, een funct ie hebben voor het indiv id.u ,
Ofl;~';"" ac~e dil'l?~:i; in bcp2.ûlde behoeften, condities en voo!'\·laç.rden voor
~J.id, :::o!lder 1:o:ül:c het individu niet zou kunnen voortbestaa.'1 of ernst is
~~:,U ,:')rrleTl C;,·rr'..1~trec!'d. Dit vooronderstelt echter een opvatting omtl''::llt
1~,(:r.:lnlijJ:e b'::hoeften, cmdat zonder een dergelijke opvatting het begrip
furict ie in de hier bedoelde zin geen betekenis gegeven kan Horden.
Lu L~C'ft l'-:-"o op:>t211all Vi':.n lijsten van menseli,jke basisbehoeften in het
vf:rl r·J.~~n }"lI~ r}l~;nl(tel i..jk2,'eleicl tot homogene, st~t iSGhe en onreal ist isnhe
mens- en morit schappijbeelden. Iemand als' Horton ( ) bijvoorbeeld, heeft
zic~ dlr:rtec,~n terecht vcrzet, omdat telkens \'Jeer niem:e behoeften blij};:en
t c· D1:t st 2,<,n llic: niet in de opgestelde lijst passen en die kmmen \-101'(len
"0:' S c: .:>U·.:J. r.l::-. ~3:: c iO;":':!l'~ n i:,:;u'·Normingen.
EiJc\'J~l ik 110't vc;rzet t<3[en de o~.1dcre poginsen deel, vraag ik mij af of hot
r~r~:..l:IJ:::1t VE11 ë.'3 sa cio;;en"~ ni,:::u',-Normingen standhoudt, \-mnneer men er in slr.êgt
iJl d~ze ni:U\TIOr;r;int':en te !J11e-lYGeren als een niou':le combinatio van ouà.c,
t:'pi ::::ch rr.ensel i ~}::e, en deelo zelfs biotisch en e.biot isch gefundeerde basis
vc!'ei:::ten.

Een àergelijJ.-J:: pretentie '-JaG de ach·tere;rond VEUl het eerste deel van dezo
l,ot iï:. ie, iÜ zou il: de vorm ~!3.~rin mijn gedp.chtegMg in drrt eerste deel
L,·-g::'" '::::1 i:: ~12i '.:i11 en V'2~'r.l:d(:r'?!l.

Hu zou ik liE:vt:'l' \dllen sprel~en van rtIcnsoecologische condities als al
orn'J0ttend b~L:l'i'p, verdeeld in drie categorie'én: de abiot iGche VOOrrHlé'.rden,
de biotische vereisten en de conceptuele behoeften, elk verdeeld in vijf
"i'~~'2nll die in e8~, dinl~eti::;;che relr'tic tot eU:tl?_r staan.
Ied~re soci~lc institutie kun nu
".,J'-1'Jl':';',C1J in (;',:; ·')'.::P' <,108 (;0rnbi{l~tic

VL1Il bê;sisbehocftp.n en ten opzichte
van deze bösü:,br::hoeften afzonderlijk
in vel'schillellde rrl!~te.

Zo kan oen bejeardenverpleeghuis
voor oeneegeven individu ged~rende

een zeeaven periode voorzien in de
c1.l1oti:.rJ,' v()-)r',·,'~,è.~3?n l''..lir.rte en
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voedinc, huisvest int:: en kledinG, en de conceptuele behoeft'J arm üekerh0id,
maar vervolgens hi~vig tekortschieten in de voorzienin.g' in de conceptuele
behoeften aan aff.;ct ie, idell"~Heit (prest igc) en zelfvenrerkelijkine- (in
vloed, m- eht), t .:::r-Ilijl de orGanisatie indifferent is ten aanüien van de
cu"1dcrc behoeft en.
Het is duidelijk. d[~t een voctbnlvereniging in geheel andere behoeften
voorziet: v;:,ri;1t ie (onzekerheid, spanning), affect ie, ident iteit (prest ige) ,
zelfvlJn;er}:elijkin2', tenlijlook de abiotische en biotische condities
ruirr,t c, int'ë;I'"et i8, Goort Genoten, territoriwn (posit i~) gehonoreerd Horden.
De biotische ver.:'istcll materiaal (enerGie) en veiligheid dEarcntegen Horden
Gedcproivc;l7::rd, en lilueten bijvoorbeeld in de institutie van het gezin Horden
fHl11 f,cvullt.
Eet i:; duidelij!: Clért in een dergelijke ....)eschom'1În[; de !'behoefte aan een
vod,:~oJ·J.:~"(;ni,_L_.~·o, ~S!l :::;<:;wcn;Çt;stelde b8hocfo~e is die voor vel·~.;chillcnJ.e

mense~ en op verscllillende tijdstippen een verschillende waarde hebben.

Vet het voorbeeld VPJ1 de voetbalvereniging zijn we echter vooruitgelopen
op het biotisch-socin.le niveau, en ,·rij ,állen eerst een duidelijk beeld
crc'éren veen het individueel-condit ionelo niveau, alvorens we ineaan op de
co!r.plicd ien die zich in het voorbeeld van de voetbalvereniging voordoen.
De in'li'.T idu c 1e con dit ie s ktumen
ell: H:zoncierlijl: \1(lrden uitge-
zet in een occolocische tolerantie-
krorr.If.Q Jin [!:~.l1C':;eft iomar - voor "nut 11

ecn GI:J~;even imiivi,.l.".1 in een ge-
e~ven st alliwn v,m zijn ontt'1Îkke-
1inC Ol) -:;'311 f,0léven OGenblik -
het "te Heinic" 6n het 1lteveel"
ligt ton opzichte V2Jl deze con
ditie, U[lLlI' het minimum, het
filéL"":.imum t'11 evenut el het opt i
WUlf. 1i,..,.t.
:Je f:1.::.l,:;t i(; van Lc;t bejF.3.rdcnt,::huis voor het individu kan nu verfijnd "forden
~.'ee1'Gt:·G'~vE:n <i) or bi jvc,or'oeeld de condit ie "soortgenot en" een score "3" te
G8vel" en de flU1ctie "affectie" een score "-3". Door de functiediagrenlJ'lIen
v f,1J éil.l e Ln::t l·0d·.'~Jl 'o,::jaé:-rUeH te midci.elen, zou meil theüret isch de 812-DCOpisc!la
functie VI':.n tie bo::jé,~rde!linstellinB' voor de bejaarden kunnen HeergeVel1.

DeL.e beedlljU\JÜ1S' o;1C:erscÏlcicit zich in geen enkel opzicht van de oecologische
beschou~,rine- \VéI5:r-in hGt "nut" VáI1 één of ander milieu ten allJ1zien van bijvoor
:"':c ld .1.'2 VO::.1V': :-,ro~~:'0ninK voor een r'P'~.7evcn ulantesoort \'Iol'dt ~;Jn.llrü'Tseerd•." u u _ ........ '"

Gok in uel:; gev(~ kunnen ....Je ten Fiél1zien van e.en aantal basisvariabeIen
de l'fu.'1ct i.,J 11 '11:.11 een milieu voor- een bepaalde plöntesoort traceren.
De plant kan zich echter niet verplaatsen en kan zich dus niet een milieu
perrnith:ren d;::t het or!!,~'1i:Jrne in één of ander opzicht tekort doet.
Bij het dier is Üë.t Hél het &eval: h~t dier kan zich permitteren op een
~;l (;;00 ~ C vr; ~']""r:: !'~cr. ~l': c ni,::.:t in e:l zijn b~hooftGn voorziet, omda.t d.o ge fru.:Jt roerde
behoeften "st rakE elderG" kunnen worden gahonoreerd. Daarmee wordt het
mogel ij}';, een nutonoorn-dynnmisch behoeftenspectrwtl te ont\-likkelen \'laarvë:!.U
"nu-hier-deze-b-;!~o'.;ft(;" en "stra3-:s-daar-dic-bcl1oeftc ll Hordt bevredigd.
Als gevolg van deze ont\o[ü:keling kunnen verschillende organen binnen het
o!'ganiü!lle, en verschillende milieus buiten het organisme zich door functio
nele differenti~tie toeleggen op het vervullen van verschillende tp~en ten
opzj dIt':? v~n h~t vrm kleur ver~chiO~tond dierlijke behoeftenspectrum.
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Voor inunobiele orw,ni~JllOn echter - en daartoe behoren helaas ook veel
be i~n.rden in bejnard·:.>nverpleeg1iehuizen - (lient het milieu "onmifunctioneel"
t~' z.ijn, d ...:::.• te voor::.ien in 6.11e bc!loé'ftcn. Voor mobiel(~ or;;::misrnen
dLJ"lrent'~e:cll b,mnen zich wüfunctionelo milieus differenti'~ren die vJorzien
in een sflecifi';}:e combinatie vun behoeften, Heor te ffevlJn in een fWlCtie
d}H,,;ram I~O(ÜS d::,t op pag. 9 in ~ijn meent primitieve vorm voor tHee
"milieus" L;pc,even is.
Fr:t bCE;Ti;) "i:Jil ien'I lw:~ft hier opzet'telijk de 'hreevoudige betekeni::; be
houûen Vé,J1 rnnterïeel en sociaal milieu.
'i'o"O hicl'toc: h::bbcn \,te onzC:l besdloui'JÏ.ng beperkt tot een individueel-condi
ti::Jneel nivc::.'.1, '';,1 no t3' t-~Qen sociale aspecten in het be(üd betrolrJ.:en: ook
z,(,:'.~:i;l' ciC:ë,,- .- ::yct ei_ ]~"'.U1nen W~ al spreken van funct ione1e mi1ieudifferen"tia
ti:', zij :,', ~ iil uit,..;;;,,;;.;t oep~rj;:tc, "V"e€,'~t:::.ti,;)ve" zin,
ket veGetntieve fUl1ctie bedoel ik dan, dc functie dat een (groter) systeem
voor een individu heeft, zonder dat dat individu door (sociaal) handelen
dr:n.rin bm incrijpen.
Yn h~eft een Lejaardenverpleeghuis een vegetatieve functie voor de ver
p) (::cGdc be j Î~' r~ie, het gezin voor een pasgeboren baby, en het natuurlijk.
milieu v:Jor t,;'::!11 plant.

Op lwt biot is..:h-sociaal niveau van analysebetre1dcen vlC de sociale inter
~lCt ie ir, }lCt b,:;cld, veor zover deze interactie op zich betekenis heeft in
de bc:\'!'etli~~ir,..: Vf'11 inchviLluele condities.
:let met betr',;}:kin; tot ori-éntatic en synchronisatie meest geavanceerde
cociE.rll ged.r; G bij dieren stf-at in dienst van voortbestaan en voor-tp1?nting•
.Je in-:e~,,,:::tL: ::'2ett ',-:at dat betroft een duidelijke ftUlctio.
J)c~r,.: fUJlGi ie i s niet vegetatief, omdat de vervulling van deze fu..'1ctie
&fh;mkGlijL is VAA het (sociaal) gedr:.g, de activiteiten,van het individu
\,l')' rvo or J.e~e int (~~'actie een funct ie heeft.
~~L ever:tuel~ cultlU'ele blJpaaldheid VEn deze functie \'rillen \'/e hier ook
b'..li:·':;!i t:'::~~:i-"..l:li~lC L~t2!l, omdat die él.fzonderlijk aan dE# orde komt bij het
L:!::..t st t: Jü\'e~"-l ";<_11 E:..lJ=..!.yse, het sociaal-culturellJ niveau.
,;';; rk~)0r';:"la cr.': (Ï'.lS tot 8-::n et~ol08"iscllC beschoui"1Îng van het sociaal :;.;;drag
bij cl.ieren, :::0:;.1 s dc.t bijvoorbe8ld door .l"'inbergen (1)65) is gcanalyse~rd.

J,' di (jé'l i ~J:',; int ~:rE,ct is HO relt in hoge mate bepaald. éLOor cen (imrendis)
'f}:lr.'::rlL·-:.'r~:~··~·' rr,;f)c~rl;·)ire v<"!n ~8drê.cin.""en, d.<.ü on de J'uist o u.lr:,<:.ts en ou.

' .~. -.j '-' '-4 ... -

hr=t juiste I,10i:'cnt Hordt e~activeerd door een combinatie VEn tekens in de
01.1.?.:.:'!ir;:~1 i"':";sc::~i(;l: V.'JO!' de soort e:!1 voor de functie van de interó'ctl\7!.
,,',:" l:..l.:i.n-:::l: }-'i ~!' ,i;l~~ r~:~t :'8C::~t spre:-::en van 'syr,1bolisl;ne inter~cti.e'I, ~G:l~':;!'

dat \üJ U[ió..I'·u ij abID1emen dat het hemdelcnd organisme de 6'"8vo1(;en van zijn
l.H.:tiviteit·:;;n vQo:r2.iet. i;en vogel die zijn nest bou\,rt heeft geen concept
VPJl dat nest vooraf', doch volgt een repertoire van gedragingen die elk
V'J'J!' z ich b~v~'8;2.it·in.':;· schenken. Ik citeer IJ,linbel'cen ( 1965) 1) 73 p:::.s.J2G):

3ij de driclaorni~e stekelbaars die, ;onls we gezien hebben, alleen
paert Vaal' lie ü8v.!'!.lchting cn \1aarbij er geen sprak:e is van een inuivi
c.:uele 1;'iJHl tussen de partners verloopt ue vernnderiul" vroi het aanvrJll-:e-
l ' ~

ljl: v1jrn.:l..i!.:e nnp.!, het zuiver seksuele gedrag' uitsluitend onder invloed
van hc:t eann overheersen V&.11 de geslach'tsdrift over de agressiviteit.
De eerste r8t:i.ctie van het mannetje op een naderend \o/ijfje, de zigzag
dans, in een uiting van twee instincten. Elke zigzag begint met een
be\'/ep,inf" vai het \'lijfje af. Dit deel is het begin van een zuiver seksuele
!. .... -~ .... :' ':._'.~ ;.":"!·!._·t n ~..:t, d: C}~:~'; ::-·-~::...,r.t,:: '..:-;-1· h-:t t!!r'l:nr..:t.~,..~

~i(;l"(:I. LJ. U'.;;Vl'UWÜeJl. jit blijlr.t uil; h·::t f8it J.a:t:. 1. liG ':::.i;..:;s" (JUU,SI'
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Ook bjj ni'.:!t-instinr.tmp..tig, aangeleerd gedrag h6éft geencóncept'teii~rden
vooronderstel·.1 omtrent het resultaat van' de handeling. Leergedrag kan zich
uiten in de overdrucht van reeksen refle:r.matigegedragingen 'die tot' "
c;ecomnlicecrdp re:::mltaten kunnen leiden~ zonder dat daarbij een expliciet
doel ale leià!'r.:='t? hOi:,fi te fungeren. '
::et dier voorziet in zijn levensonderhoud en ·zijn behoeften door een groot
brntel routinQs die op zich bevrediging verschaffen, en diesoms,eon .ge
compl icc:::rde biot isch-sociale structuur .. mogelijk maken zo'als termietelistaten
en bijenkolonies. "
De behoeften van het individu I-dsselen elkarr',door exogene "signulen
cestuur'd op ftUlet ionele ..·:ijze af, zoals 'de a&ressieve en scksu~lebohoeften

in de balts van een stekelbaarsje elkaar op functionele \'1ijze ~f\"lisselell.

IJ:; routines nt'311~n h-::t elier in staat het juiste voedsel te vimien, 'zich
veilig te stellen tegenover predatoren, zijn soortgenoten te vinden,zich
een territorium te verlierven en zich voort te planten (in deze volgorde
\-lat eerder els biotische vereisten is gegeven). ' .' .'. '" .,
Door zijn mobiliteit. en" zijn routinem<J.tig g:2drng is het dier in s·taat
niches t~ vullen die door de spreiding van hun onderdelen voor éënpla.'Ylt
f-:.tl'die ol'Guni::xJE: onbereikbaar zijn. Het dierlijk individu h3eft een
"ruimtelijk gedifferentïéerde u niche: hier eten, dáár drinken, hier
paren d5.ár slapen. Zo zijn verschillende activiteiten' aan versch.illende .
plaatsen gebouden en uellicht verschillende routines 'arin ve"rschî.lTende.
situaties. De fWlctie van het geheel ,van deze' s'ituaties 'vo?rh~t individu
kunnen \'1e een "gespreide functie "noemen '. ,.... .' ".. .. ,
D~~r hun ve::schillende, voorspelbar:e en op' elkaa.r a.1'gestemde routines
zlJn v~r!Jc};111'::nc1c individuen cn VCT':;c:1illend,e ~oortan in atout on het
~-::ll'liC L;l'onJ;;'.'-;;,i::::ll l~un 1(;V'';':H3'1.::L'l'ichti'h'CIl uit 'te OGrml'~n ~oiHi.~r ~U~G.;".r
te vel·drint:cn. Hiorin ;'lcerspicgelt zich -de eS5ent ie VGil dc natuit.rlijke
i\uwt ionf':l:; lail i t:lJ JiffcI'pr"t i .... t ie ' ..., or'" 111' ,'""',, i '. op· hi ot·J.·' .-' r-~'_""') ci';"'" i~;,-.,u............ ',... 0'· ._·'-"u_..... . w_ ..,\.000_••.;-' ,_:'._.L., ". .......

bep~olde omstandi,~'hcden.lcunnen overaaan in he'~ echte "leiden" aID
het m"Jlmet je helemë1a1 nné'.r het noot doorzt·remt, . 2. de "ZigD" het ,
duidelijkst zijn als de geslnclrl;sdr~ft op' zijn sterkDt is.
De 11ZéiC:;C" ~ijn bel,!cGinr;en n<:l.~r het ,·rijfj e toe. In eJ:~l'eme, gevo.llcn
gaan ze over in echte aanvallen; dit komt voor als de annvalodrcng
op aantoonb,~re l'lij~e e.>..-tra sterk is. De reactie van het \'lijfje op
de zigz;:"Qlnns V2n het mannetje \-lerlet, als eeu sterlet! prikkel voor de
geslacht::drift vr-n het mannetje. Als ze zich naar hem toe keert
stnal-d hij het zigzaggen onmiddellijk en begint naar het nest te
z\\'ernIn<:l1. De gehele keten van handelingen die hierop volgli - naar het
nest r.\Vemiitel1, de ncstinec.ng tonen,· sidd~ren en bevruchten - is· in
hoofdzG2k cel:sueel. Hier gaë:lt het gemengde gedrag. de zigzagdans,
over in ~ ...livo~ sebmeel gedraG vooral omdat het \'lijfje door haar
rCl'.ct ie op het ~ic~a..:;;en een nieU\'le s·terke sekE:uele prikkeling ver~

schaft die de balans van het mannelijk gedrag· doet door'slazn naar
het zuiver seksuele gedrag.
Als het \'lijfje haar eieren heeft afgezet en het mannetje ze. heeft
bevrucht v21t hij direct terug op zijn aanvalsgedrag, hij· jaagt
het \ájîj\3 ,·:cg. Dit leomt doordat er twee dingen vermiderd zijn:
in de eernte plaats vermindert zijn geslachtsdrift sterk na het
afzet t en VE11 het zaad zodat deze niet lang~r inet zijn aanvalsdrang
- dat als altijd bijzonder' sterk is - wedijvert; in de tweade
plaats hoeft hat \'lijfje na het afzetten van haar eieren geen
gezvollen buik meer zodat ze, niet, l<mger het sigaaal verschaft dat
bij het rr:cJlnetje een seksuele reactie opHekt. Ze prikkelt nu vool"al
tot aanvallen. ' , ,
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Het groto vcrGchil tussen mens cn dier - on drwr komen \-18 bij do nn~,l.yse

OD het socit'nl-cul tureel riivonu op terug - j ~J hé}t e;q;cven dat de r.:~ns

h~11ectief of indivir.iunol, in beduidend hog0.re m:rt'3 (bn welk dier d;!.!l

ook, zijn routines l~"n kiézen. Dat m~uuet een analyse '1nn m'3nselijl-: r:;-2-
drng op biot; sch-socüu,l niveau probleme.tisch, omdat een dergelijk c·=:
draf ;::.ltijd binnen h~t kader VDn Poen socinnl-culturcel niveau Vf.T1

PJHUYS8 mo~t ~'10rd('n .r;.:::plaat st. Dct \,Jil niet zet;e;en, dnt rout inemat ie
cedra,g d.acràoor bij de mens niet een uiterf:t belF.ngrijke rol 7.0'.1 8~dcn,

immers, "'éir.n~~r h:::t individu - of anderen voor hem - tie keuze een;n<:>al
{;'.:ci?aJ1 hes ft , ""peelt zijn hr:.l1dclen zich voor con bel;::nt'rcijk deel op
biot iscl-j-nocbal niveau af.

E8nDen 1':;1'8:1 in de loop va.ll hun lev.:~n, en speciaal in h'lUl l::inJ.erjnren,
een groot aal1trll raut ines: reflexen, automr.t ismen, gOtdOonten, repe~

t')ires die voor tal 'Ion specifieke situ~tieD een gemakkelijke on steI'eo
type oplossing geven.
In principe is alle leren gebaseerd op routine, in het bijzonder het
k;nt Ol'en v::..n J.e t Ral en allerlei vormen van sociaal cant act.
Ii'lt elke r0 11tinc bij de menR op elk moment krul vlorden onderbroken door
inrnû!i.gin{; vct..'1 een kiezende instant ie of door vercmd.erin;; v[m J.e situe.t ie,
do~t [HU1 het principe niets af. Het betekent slechts dat dit nive('~u Vt:i11

B111-UYRt.:, ~o;:l:.:.; g.~zeGd, nog niet het laat ste nive,:m is.

E(;t bef'rip 11::; i tURt ie", dat in het sYinbolisch interact ionis:ne (zie Zi.:; d:3r
veld, 197 _)} en de socia.le pSj'chologie (zie :Barlcer & \-lright, 1954; 33.1'1.:<:;1'

&. Joncs, 1)6J) een b:üC-Jlgrijke rol speelt, is van GTote betekenis voor
het hegrip Véll menselijk routinematig gedrag, omdat de situatie bepos.lt
welke routines geactiveerd k~en worden.
De situatie b8staat zO\'Iél uit het socipéü gedrae; van anderen (de routines
ven enderen kunnen bij mij dezelfde routiries oproepen, een verschijnsel
dat in de ethologie "~;~r.q2.thctische inciuctie-' heet, Tinb2r.:.~en (( 1365)
1)7 j) pl_';. /.) 0:1 :IJ, ,nULr 001: and8I'e, comi.)lem,~nté:' ire) :118 uit het G~lL:::l

vl,n mat·::rl(He or:Jst811<.lieheden. :ianneer iema~ld mij op stre.ëc"t agressief
benadert, k2D ik het op een lopen zetten of terugsln2n, g8beurt het bij
liIi~j thuis r op eigen terrein, dël1 zal ik eGrJ.er tGruG::>la~Jll, meJ..:: OmQé.'i;
ik Inij zo ::.:n81 nic:t uit de voeten zal kunnen maken. ;lanneer da~,ror~tece~1
; l ' . ol-.1. ~ ... •• ~ b . .1. dl" I ~l_0i',t:'-JH... mlJ op 3I.r~t'"lJ allectlel enE.:.c.erll, [;,.n ze. rnlJll eerc'~e r'2i: 8:: esn
gere.JerveeT'de reactie zijn, gebeurt het mij th'.lis, tlaJl ben ik vrijer in
het ki.;;~en V;-ll mi.:'~1 r').lti~es. In dit lp.l:!,tstc voorbc:eld spcl'J!1 ecIl.tc:,{'
al 1:R1 VBn sociê?_l-c~üt,lrele e18mentcn mee, al laat de biotisch-suci:-le
ondergrond zich niet verloochenen.

Het geheel van "situaties" dat een individu dagelijks doorloopt om die
rout ines te ku...'1nen ont;-l ooien die in hO'b totr:'-l v::~n zijn behoeft cm kun,,"1en
voorzien 1 oté:at in de etholOGie als 1I0rbit 11 bckcllU. tiet gt3ne':::: 1 Vé.ll

oitu~,ti~::.; w'r:J'in de ledcl1 van csn hui~Jhol'..den r·:.::;,~lr.;ntig Vt~d:;f~rt ';lor,;:.t
bij GrUni'eld als "habitat ti geanalyseerd.
Hermeer "Tij nu de anascopischc functie ven instituties of vormen vall
ge'1nstitutionLlliseerde territoriale r:;pecialiscring op biotisch-sociaal
niveau, d'·lZ. do functie van de comlllunity en haar onu.eruelen voor het
individu in u.e vervulling van zijn róutines, analyseren, dan is deze
i"unctie het voorzien in optimale situaties voor individuele en interactio
nele routinen.
Door' l1o;~e l't.Lucti,· vool·~i.·t ("11 ·"o'·t~)·lvc"""·'i.,-il'- I'i,!' ,,11""'1 in .l' ~':.'-

viu.uele b(~hoeft~~, fné'Ur ~or;~h:l.ft -o~k de· ~~6~îijld~e~~n"~1~vdie routü~~s--~'ë;
olltplc;r)ien die tot d~ vr.::-yullin'· Vé'n die bnhar::ft':l1 l':!idon. ~;.,[\.:::t llC C(;l''.!.·;r

genoemde "vegetatieve 'I functie, '-'die alleen op individueel-conJ.Hioneel
niveau bestant, beotaat cr ook een "intl.;1'actiofwlCtiû:'.
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l.:il ieud ifferent iRt ie alr; flUwt ie van mcn2cl iJk con~t;pt,uecl Ver::lO,~~n

In de vorise p:' r<'f,F;i' f h~b ik uit6éngezet ho,= sncirüc feiten c'.'m
flll1etie hebben voor het individu als ve~;8tntieve ecnheiLi en aL;
inte:'D{;crc>nd orEn~i~me.

Da3.rn:ec is d.e functionele verr;cheidenheid vr:n ono nocinal-ruir.Jtelijk
:::J,Ysteem, ons mil ie'J, de verGche iLienheid Br!.n '.;eboclen si tU8.t it:s op zich
nOG r. ici vt2rl:l~ "rJ. ren km1 voor verschill ende cat eeoric'ón (OJUCll von
dl1.gcn, Lind'2:;,',:n, st~tus-hooe, stntus-lortG, cotecorie'én met ~en v':::csc:l.il
lellue lC':;f~ti,:l: c:::rc'Jrism, f:~miliGm of cOl1Ewnership (Be11, 190:;) I

(!.. ichcl:.::'il1, 1;1::\}}) de: optimale veGGtaticvc: functif] l'ormuler'3n ".'ll ,je
vSr'2c.ill(-nde: ni:::;';i~c in het Gocin:ll-:-uirlltelijk oyste~m voor de~o .;rQ~pc~

daarl!::.:n' intel''p~'l:krcn, r.WR~' dr.Rnnee zijn di,~ situnti<:ls die op i:I.C!l

in gelm enkele be/loefte voorzien (een v\':;rlc::ermvee, een indu:·;t :cinl;erreiL) ,
doch slechts in een reeks van situaties, cekoppeld Han een routine hllil
fWlct ie onthullen, nog niet geduid.
Deze vlorden pas begrijpelijk Hanneer het sequentïéle, routinematige,
situat iCGcbonàen l:,Lrakter van de behoeftenont,,,,il<:kel ing in het organisme,
en de L1PJ:.rnan C·':;1)Qnden handelingsrout ines zijn ontclel:t.

ÜHi echt~r de tob'l'~ functionele differentiatie van het milieu, zoa.ls di~

zic:l in het }l'..:.idi:·~ ~ociRal-ruimtelijkebestel voordoet, in allé.scopis.:;Lo
zin ti': btlG'~:ij~c 1, i::; he:; nog niet voldoende om in te zien dF!.t de mens zijn
behoeften bevredi,si; door hier deze en daar dié routine te ont;Jll)oicn.
3chr~1vc dat een clcrgel ijke visie geen recht doet él:-n het V1e~en vml de ffiens,
\,:ordt d,- an.18::; liO;; niet aa"l de veelheid en veranderl ijkheid v[.n irJ.àiviûuele
I'O'..ltinc3 en !:.'..:,,"1 0:1~tp-r'linGe integratie in institutiso en geïnstiiutionr..li
seerde vorrr;en ven ruimtegebruik recht gedaan.
Dhi:rtoe rr.oeten \'je hd laatste niveau, het socina1-cultureel niveau van
fU1dysc best ij :=.:;!l en Heer een nieU\'le g:coothcid introduceren: het
cone':;-_::Jtueel v2!'moz·:m.

':oncF::'pL:'~el V2!11io~.:;n is, dit in vrlJe n::Lvolging ven narrisoll , ;reillCI', r:,'r..nner
ë.:. 3f.. rnicot (( 196!~) 1970 I pag. 110), het vermoGen een 1'603k8 Vl..U hancielinp;el:.
te ov~rzieri, \;~[:Z'VEn 2.11een ele eerste direkt uitvoerbaar is en alleen de
laatste: è.irekte o-::'/rediging schenl:t.
Dit vel1no::~c:n st'21 t del menE in st aat voor p.ndermans behoeften te producor'311,
ten einde door ruil die prc:lucten te ontvnl1gen die hem ten slotte bèvr~

è.iCinC :'.1.111 en sC:iE:l1ken.
bit is de priJ.1i t i'3V::; OP.Si3 Vé'TI specielisering, een proces ,-,narin het
rO'.l t ineme..t ig h,·ndelen uit het vorig niveau van anal:/se als uite I'st
bel[;lJ.p·ijk eh:ment, opni8U\'I Hordt 0Pf;'c'110mCl1 en in zijn efîici'éntie uits-ebuit.

Conceptueel vennogen stelt de mens ook in staat om op verschillende mrtuiel'en
d€:zelfde behoeîte te oevI'~u.ie;cn: hij ho.:;ft niet een ::dt~latie- op te zoeken
of af te \'1ec!:teIl \·iéié.rin hij zijn routines kan ontplooien of \·ruerin hij
zijn behoeft en 'o.::vredigu zh:t, hij knn zich nu. e:~rl d'::l'c:C'l i j~'.:0 situr.t ie
co'óren, en, nog D8langrijker, hij ken zijn eigen routines creëren.
Het aclaptatievermo,:;en van de menselijke soort "lordt hierdoor oneindig
uitgebreid: hij is geen "UmvlCltgebundenes" \-lezen meer (Gehlen, 1950),
niet alleen omdat hij de omgeving aan zich aanpast, maar ook omdat hij

.de middelen Haarmee hij zijn behoeften bevredigt (routines, artefacten)
aan zijn omeeving aanpaot.
})':::l'h~l'J(3 is ,Lc If,'.::n:; :)1:; G'Jnr.~':Jtue(~l hc,"',"c,fd \Jc~en een a.rtefacten-producerend
org;'~1icmll, eon hOlllo i"é.:.b';l', illanerG, tot h·~i:; 1'1' :~'_.I.1 v: n ,'l't _,"-'7.,;\;''::;, J ._~-;' .";','~-

7:br~til:~rlool·\'!C!'lY.::n, in nlll'!en hij in otéJE.t die af~;i'Jt Vrul onmiutiellij}:û'
bevrodiging cn ue; :.:.in V"ill Lil I. liP,:'"..:ll. ov _1,;:1 _l iJ. '..:'.;)1 :r',~~1: ~ Vrln hr·ndr.;l in '-en
"Jélal~vMi pUl; de 1 n::J.t ~:tc b~vr~di!J'in~ ochcnkt.
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Voordrü Hij CC;1t er de prnct i[;che impl icat ien Vl'l1 onZH n if~Uil~~ ,r;Toot h"üd
verder explororen, moeten He de theoretiGclw imillic,r~tier: ov.:~rzien,

Jn de eerste plu(i,tn \-lil ik er de nadruk op lCi;gcn dat het conccpcuer:l
vermOFen ni\~t uit:-;luit dr:t de mens eenbehoefti[:; \-lezen i~;, '~n evenr.-.ilt
d;,t hij eIJn orGPtI1Ü;m2 is, in staat tot geroutineerrl han~elon.

In tegendeel, beide nnpecten, het conditioneel-individueel en hot
biot isch-socitue aspect zijn v66rH:'p rden vOOJ' het bestr:nn van concc!1t ucol
vermogen.
L:.ondcr het br'stpr-n Vén behoeften, motieven, beWè!C{;redenen en zonder (~e

gevoel ighcirl voor reeksen van hrmdel ineen, ~:,~l hi;rt ol'G'"nisme ook nie [;
Ül Gté!.:lt z i.jn rc:cb:;cn v::l1 hélndelin,';cn te oV~J'Z~en Haar";;]l alleen de
lHRtr.te ll':J::i("lin.- b,,:,:vl'ctiigill'; schenkt.
;';,,?l1"l ve voon:?~;rden vMir, zi jn dezo El.epectcn echte rook obj eet V,:Ül h2t
m,:':':r:21 i:}: co:.c'ptu::':ll V(;'Tl.lo.7.-en, en d~'Gri:1'>~ ',:ordon ze allJi8rro·:';:t~lij:~ j.~l

eer. cOllceptuJcl ]~ader GCjJlnntst, onde:cg8schikt gemaah.-t a!"-l1 het conceptueel
vermoGcn, mr:;:.r ook onlosmRkel ijk dn.n.rmee verbonden.

Vervolt;ens :UniJliceert een conceptuecl vermoGen "concepten", representaties
van dat "!at afi'lezig, nog niet of niet meer n.an'tl8zig is, rr.n. handelin;;'ë:n.
Dil aspect V:::l1 h(;t conceptueel vermoDen steat ccntrrllü in het \'1er~::: V811 (le
onh/ikkel in, ~~3;);:2rcbolo05 ?iaget (en a.l1doren), en vormt de oa.;:;is Vé'fl l1'3t
mCll ricl ij k Y.0nvc,nilo 'Sen: ilet vermogen tot her-lcennen en vergel ijkeYl.
'l'e!! d·.... r.Jc iP.l;)l iceert conceptueel vermogen een vermogen om een reeks
[.'c::lrc,f::;plt·::1'T'I,-ticvcn te over~ien en d2.éli'uit één te kiezen.
]1::r.0 I'S I IJ: r 1: ~,' r }:.;:t mOG'~1i jlc \·:ordt d,·::zelfde camb iné..t ia vc.]) behoeft 0;1

volccr.s VL.l·~G:~illGnde routines te bevredigen, mo::t m'3n, kiezen.
Di t n,spect V<:.11 het conceptueel vermofen vormt de basis van het menselijl:::
v'~!l!i0cen tot ::i<:::zen.

:':anc'~ptu~el vermor~cn impliceert dus h.,.umen, kennen en kiezen, handelen,
\~'et en en bc:E1is::.en, 0n deze categorie"en staan in een twecz:i jdie hïcra!'chiscr.~

verho'ld.ing t ::rt elksé'.r. Ont ~oJi.kkelingspsycholoeisch vóóronde~'stelt het
1:e;1.t:~n ce:1 1:::.>:1:cr. : lC!,i2!: }:elme:-i is e;:Jn ~er~son10t 'JI'isc:"l proc:; s t ~·!'3 moet en
ons eerst Vë;ll '::: igen ha',dcl inzen b~iPJ.st vJorde!l, alvorens ,,:ij een CG1"C~)t

Y:'J.!i:-.en von:l-::l. ':L~l L::t rer-ultaf't ven die b::.ndelin;en, het re;:;ultr:ët V~1

onze mat o!'is,~··;'3 c:qlorat ie, de re:)resentat ie van omringende 00 ject f;;ri.
Vel'voleer:;:; b.lY'c:len ','19 pC's kiezen '([anne-:.1' He kermis ht;bben van de elte:cnstieven.
In het \rol·;/t.Js·~en hf·J1,ielen echter is deze hi~rnrchie omg~à,r.s,-".ièL: '.1e i:ieze:1
\:<-'.t ue i:ilL:n L:~'-;:r,- :':cnn8n më::t h,:::t 00-;.' op tOé::!c');r.st ü: !lSllQü!.2H.

':.,1 ..;,

Zonder te diep iI. te bf~an op de \üjsg~riGe vré~.;en omtrent à,8 vcrhot.:dillG
tU:~'-.. ~n j~'.lr.L':.'"., }:::::i.:;;', en :-::i~::e!';, ',lil il: to:::h ~[Jl.délcht v::'t'C3!1 vc:,ar ~,--at

Li0tiscile 'p.!'iJl.~ 5.1; Vell h'3t kUl1!>~n, ZO}Hi.8r \'leL. ieJ,or k(;llllCE (;11 Jus J-:i ..;,;zon
ondenl:baar is. Zonde!' het handelen rlIs primaire relatie V2.J1 h~t ei,zen
zijn met omringende zijnden, zonder lichamelijke exploratie van de
om,~r;;',rine k~'n de besis Vë::.n conceptvorming- omtrent \-las buitem ons \'1C'.f:>" is on
zal :üjn niet \'Jord.err eelcb-J. • .Al cioende ler:;ri; m:;n, dat eerst, vervol.::;ens
le(;ri men aln te dO~ll.

l~enn.en vooronder'stelt kunnen, duz. leven, lichamelijkheid (zie j.:erleau
Ponty, 1945), een bevredigend fysiologisch funct ioneren, de mogelijkheid
tot interactie. Interactie (orïéntatieen synchronisatie) gatit arm
bevnlste commwlicatie vooraf, en moet. als zodanig bestudeerd worden totdat
een nieu\'le véU'iabele onontbeerlijk ge\'lorden is,
Vervolgens is het ke~~en dat volgt uit de genoemde definitie van conceptueel
V(;T1nrJ:.::r:n, in u.-: eerste; plru:lt~~ !::lt l:c~n·cn Vr'i!1 potr:-ntïëlc [;er-!:r1!5inr;-en en hun
rü:;ultw.J"t.
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Concepten zijn in de eerote platlto concepten vrn concrete h~mdl}lin""":n

on hun f,'cvol·:-en. Het nnnlyt if3ch vermo3en VF!.l1 de men!], zijn V~ l'mo ~~r~
te begrijpen hoc de J.ingen "in elknnr zit.ten", is gt.!Hort~lJ. in zijn
ervlJring v~;n het rnr>teri'éle hn.ndelen, het s-tukrrwkcn, uitelkaerhnlen en
\Veer samen-stellen, sumen-vRtten. Begrijpen ven/ijst n~:nr (;Tijpen.
Zo is ook h~t YCIlTlOeen tot causaal denken in IF!.&.tste inst~nt ie 5-;b:-,scerd
op de ervaring "Als ik A doe, gebeurt er 13. " j elle experitl1enteel ond('rzod:::
vooronderst'.:l teen hnnüelend sub,ject.
Vcrvolf.'~ns is het de m'':r1S mogelijk tS'e\o!orden TI te Hensen en derhrrlvo A uit
te voercl', , orl}::11 yoor:-. iet A op zi eh in geen enkele behoeft e.
Het ie nu r-een ::rote stHp meer om het kennen v[,n éicr:m potentüHe ce:·~.!·a

Gir:.~(?n te tr~:.s:::"ndel'cl1 n:lp..r Bnderm~.ns pot~"nt îéle gedrA,s-iTJ :o:en, imï.1':'r~l

h>?t concept V2n het potent i'éle h?ndolen vInS reeds een concept v?n 11 ir~t

Bamlezig lwndelen en dun van het subject vervreemd.
Het laatste object van conceptueel vermogen is dan het "gedrag" van de
niet-mensel ijke omE;'eving. 'danneel' een fysicus bevleert dat deelt jes
"zich bei"leGen", dan 1 igt in het Hoö'rdje "zich" de fundaJlienteel antropo
morfe ooro~)rQng van ons denken over de natuur opgesloten: de reflectie
VF.TI een &ebcur-:m op een voorondersteld "zelf".
In het nnti.lUr·,,·etenschappelijk të.a.lgebruik bml/egen zich deeltjes "vrij"
in de T"'J.1Jnt,:, of heb1J.m de "neigine" zich te groeperen of zelfs "trachten"
zi eh uit e('n vlo;..:.- ist ofoppervlEik los te maken.

Het moet nn deze fundamentele uit\'1ijcling beGrijpol ijk zijn d.at, v66rd.s.t
er sprnke hoeft te zijn van enig abstract en geformaliseerd denken, een
\rohn;prdiz; con::eptueal vermogen in dienst start van het ind.ividuele en
socir:le handelen. Concepten zijn in de eerste pl&"its concepten omtrent
mocelijke rO·.ltines in technische en sociale zin (ve-ardiGheden en rolIon; •
))001' het GOllct':ptuecl vermogen, is het ábllte.l beschikbare en leerbare
ro".ttines ten op:':icn,te v=~n het biotisch-soci:::pl nivenu oneindig vermeercl.er.,
CL y.":n r:'Br ;~ë-l'n::: do situatie uit deze voorraftd een keuze Horden _;~d"r...'1.

Eé:t geheel v'n collectieve en overdre.2.gbare concepten noem ik 'cnltuu::- lI •

:)it en:o..:.scopü:cn CUltUUI'"O'3Crip omvat ä.an concc:pten zoals rolconCe?tell,
nS"!L-=n, '!UCr-:':''2!lj Ir.'."r ook in::rtituti?s, ~.osities, concepten ::--:!.s è~ ei.:ené10r1 ,
tccLnischc pr8cel'.lr83, en J.s als zodanig do grondslag van ied'3re soci",le
struct.l~.:.r voor zover deze niet biotisch-socit~[,l Vé!.!i. [H..'.rd is.

Eerst nu Y.:ruIDcn ~{e terUGkeren tot de vraag ,·!elke functie sociale feiten
als L'13titutL;3 of varn:sn v<:::n G81nstitution~!lisgerd.e tcrritorie.le specic
1 isel'inc voor het inciividu op socia::l-cultureol niveau hoeben •
Voor het concr::ptueel b~1nspireerde brtildelen in het noodzr.kelijk zekerheid
te hebben omtrent de moeelijlr..heid om elke voorziene reeks van handclin.:;en
die \'lordt gc:'jllitiëerd,ongestoord te kunnen afmaken.
lndituties di;:;nen In de e!}r:::;to olaG.tö om h:t in.lividu dcz03 z.'3~:(lrh3id tiJ

['even. ::et inctit-,lUt v:::n de ci5e~dom bijvoorbeeld speelt hierin een bel:1nc
rijke rol: een reeks van handelinGen \,wrdt zinloos, iW.Hneer ue laa"tste
handeling, die -,"Ielke bCNredigins schenkt, door oen ander Hordt uitgevoerd.
Uio gezaaid heeft, mag ook oog3ten.
Een stelsel van morele wé:.arden en normen, concepten omtrent de ,üjr,e
waarop wij ons handelen op elkaar afstemmen, heeft tot taak reeksen van
hand.elingen Haarvan alleen de eerste direh.-t uitvoerbaar is, en alleen de
laat"ote bcvr-edit;in,r:, schenkt, Uberhaupt· m6gelijk te nlAken.
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Om de essentie vnn da functionele ciifferentintic te vatten m08ten HC

nu onze ln['..t ote stap doen: de ot ap v:m het intl ividu n~ eT US coll ect i
viteit.
iieL conceptuele vermo;cn ffi[iUkt het mOZlJlijk een rc;:ü:::::: v~;n hr>ndclin:f~11

te ov~rzien, (}n in deze reeks kunnen eieen, ma"r ook and'?I:,"~ns hrmdel in;en
pl~nts vinden.
hu::t i tut ies hebben dml. tot taak de bi jclrn,een van anderen pnn het n')ndel in;er.
s;,/stcGm te ~:r;~ndercn.

D.:; bijd.r3cen v:::n ver~cl.nlende memsen aa_n een rCln.k:::: vnn op elkaar
afGestemd e hr'I" ~nl in-;-en, maken het mogel ijk verschill ende rout ines
,wné[n te rijC~l! tot een reeks die voor het r)é~rticipi:lrendp. inrlivïdu
ni"2t r..~er te 0\/':: :--zien io, en \·mr:rin voor hc:m n6cl1 het in i t Ü!t i~ï, n6.:;h
tlc t:,v~'euir:i::' i,:j i·jc:;,~·':;l~GJ.. Hij moet b':lreid zi,in Ïl1 r:..'1.':l-:lTir,on::; b~i:O·2·~t2r.

te voorzien, Oil1 op ::.ijn bet:.rt jin zijn be:lOci't en te \Nrden voorzLm. /1J.~j')l" e.ll'le L ;1.

Enerzijds lev:::rt dit een groter aantal mogelijkheden op oen in de indivi-
duele behoeftf~n te voorzien (en in een kapitalistische maatschappij zijn
dnt de behoeften van enkelen) dan in e.;:n zelfvoorzienende situatie
moeel ijk \-1A.re (jO\'1eest, anderzijds is de bevrediging losgernn.akt van de
d,,-~rtoe leièendc handel ingen, en dat is de essent ie vr:n het begrip veI'-
v reemdil:.c;.

~~n zullen hier niet inG',,-an op de \'linst van al'beilbdeling, functiesplitsin;
Cl: Ii'J:er in lw: ftl;cmef.:n Véill rolverclelin,g. })2arovcr is r88ds door
;·L:;,'r. =::r.ith (17/:', ·.~h. I), i.;ar:-: (1867, rf.AbGc:mitt), S;::enser (18 ),
Durkheün (1Cl9 3), ;):irnmel (1890) en vele andcr~n het nodige gezet;d.
Voor ons doel, het begrijpen VBn de ontvlikkelil1e van de fWlCtionele ver
Rch'.:; i ;i'2r.heid b mil ieus, is h.:t voldoende te const ataren d[tt het Iflenselijk
conccptu~cl V:;1::0:3"~::' hr-ndclingosyster;;en mOti81ij1~ maakt v:;.n een omvan;
die de eenvoudise ro;.ltines op biotisch-socia~l niveau verre te boven gaan,
en oq:Cll i s.o.t ief; cre'èart die hun eiGen condit ie::: hebben.
:1'~::;~ con':itie;:} vrJl orgéni-sat ies onder::::cheiüen zich vw do Ll'ldividu'31e
c::-.; . .iiti.E:s ':'(Jé::.L; L-'ie Ll het eer.ste deel '1:::.n dc~e notitie aan (la orde ::.;c.:.:C;1
(rl/'1) ti,.:>or [.UH sch::?-l, lml1 r:ard, door::tun eenzijdiGheid, mné.r niet door
r.Wl s~· stel:; 1: 1. i ~ j,:.

Goi: VGO:: or bï:.i~ ü:2.t ia:; h.ï.l1UICn E-oiot ische, bioti3chc en cünc:::pt u'::!.Q cOl-.li·~ i~s

g'3Llc:, d.och (h:ze zijn lflind0r d:.rnamisch als bij inciivicLuen ~n zij v:::r-GolE'::
1'n(:-: ~~o::.::er 1:.st }:",-rrkt:}!' Vé:n eeH noodzakeli. i 1:::e oo/;f:·nvoLüll.~··"-. )r.~;uüsê~ti:::s

kur'..llen ol1l:'er·:lorpen zijn aan olecht s enkele condi'~ies v~ h~t t otule spectrum
dat E:eJ'der é.:.ëll cie orde b/f;I:1, en daaraan op hun beurt hilll specifieke
( v ~eet c' t i·:;'" ~; f'..l11 c"t ie 0:1t 10.111:;:1.

:1[

1Jit geldt niet '.1U...tll1eer men omnifW1ct ionele orga.ni~aL;J.cs op het oog heeft
zoel s bijvoorbeeld de st ad in zijn eerste ont"rik}~elinEsfasen:

1 di:: ~':>"""'i," <:t~-dpn 'f"O!lC1pn ....... ." "1·1+-+····'·1 to"·"', r'''~l \.,,,., ",--""d,~...."l·o::>h:î,,,Ttl~ll---- ........ _ .__ ,, __ L_. ;-' _ .." l,I • .)\J •. ~ ,-.J,~ ~.~_ J';'-..u... ..J_, .• __ -.J ..

volde?.Jl lm:.; door een surplus-opbl'engst VP.Jl de landbouHj
2 - cle~c f.rtcJ.:::n i'lsktcn de éi6re3~iE: vr'.ll omli,..7c(;nd8 vv1L.:n cn moesten zicil

ommuren O:n 11'Jt opeetaste kapitaal te beschermenj
3 pao toen zij zich veilig wisten knoopten de~e steden relaties aan

met ande:c'e centr;;, en kon zich ûe la"'1gc-afstélndsi1é'.n.:lel ont\"li~elenj

4 de stedelijke centra kregen een eigen identiteit die zij in grote
boU~n1erken en prestige-objecten probeerden te tonenj

5 ~e ~t ed~n ont\·JiY..kelden elk een eieen, gedifferent icerde economische
1}1":';lu dl'~ :,.',)1 V"-·;l (Ir: ::~·.tl':I't;; "t.--;,lr::n rmds;--:;~::c·i,l'l(;.

In (,;·:::n ti·::!·:'·~li.J'- '·'·'t.J. "' .. -, /','" een 10 -i"r."1 "",.,., V'"l ;.;i !,.;i";,-." Qld'~l'···:-._.,~l-

den: fyniolo[~ic~h~- ( 1) , ..~.~iï i~heid!.l~o~-ltiiti~; B· (2')-',J lIa'r focti~~;:,~ (.3) , . Pl"38-

Li-c;- r)." i U ····' 'i,. ;. ,,, ...... :', .'. . .1' I .• ' l' i,"" j"': .
_ ..L. ~.i.j Lol _ " .......... IlO' ~ L" ~J•• ,""",.L t" __ .__ ...... \.,) ..... .l .~ ~ _'" • '~""""'" . ~ ...... eJ ......... '", ,. ~-.J '_ .& _ ..... - V _I. - ' .. 1

cll~ op zich pas kunnen ont Gt aan \·mnneer de voorgrHlnde enigermate bevred.igd.
ziJn~
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De eerste orcr,nisatieG ont!:;tonden door vCIïnl:nt:::;cJv~PP'31ijkin,;v::..n
huishoud::üi.lkc flU1cties: uc prouuctiu, de v':!rd.0lii.:;in~.;, de rt:.;~ur::tnti€l,

de e~:.:.ondheid(;7.ort;, de re!.ligie, de rechtnpr2nk, li'.:! o PV oc:ci.in-:: , fl:.:t
fl1TlU::'CfiiC ••t, de nieu·,/sv.:>orsiclling, de \'letcnschap \':f~rdo::m v';r, ilCt ')i)1'

spronkDl ijl: out:-.rcische huishouden losg'::iIlë.nkt en nrm ,<;cspoci;l1 i,::ecrde
or~rulisnties t02vcrtro~wd.

D:Jor de 3ch~alvë'rE;rotin[;' in de vervuIl ing van deze flUlct ies Hcrdl?n
cnen-,ijd.s de vorrr,,:m \-lE'P:rin rn'~nsen hWI behoeften vel'vullen (~tl~d: G'Q
strm1h3rdise'?:!"'d, f'J1ficr::ijds nieUt'le '.ic.:.::c:n ontdekt H::nrl'nijs ~:.:l18L.:ftrm

konJé.!D Hord.en bevredigd en bronnen aan~eooord die op kleine scÎ1;::éll
on·bu·•.1t (;E:blcv ... 11 ~~ou.lea :':',i.in. iJoorde.t inlilviducle o-::noefL'5n i.n nic'.l',:G
cOl,·,biné'-.ti,:;c h'b cièli b'3vreuicii, vervielen ouclo combin:~ti~s '.'lac::.rin ooi:
br.: !-:c(; ,"tel: v~,; r:' r:: :;':J: ',10 ort] i ed \-Jé'.ren cl ie nu" t r:chro PP':' 1 i,j k II i et b.1..'1~1e!1 ',!or;,) -,:
bevI'ccliQi, ~o~.l f~ de behocfte nrm aff\:~ct ie, iclent Heit en zdf'lS!' :1'':: I't: '; J.i.,!:: ':'~<:.

Sen t\,:ecde 72ner;:;.t ie VP.TI oI'&anisat ies maakt zich Gcheel los van de
tratlit ionele vormen van behoeftonbevrediging en richt zich direkt op de
actuele, regi3trecrbare individuele en collectieve behoeften, combineert
en sp~ itst ze totdat een \-linstgevende liaison tussen de materieel-eco
lo{;bchc en socü~::1-ecologi3cheproductü,middelen (d·,,:z. grontistoffen,
ruü:.tc, kF.pit~·:!dGoederen, energie, arbeid en informatü:, binnen het b~r8g:

vnn de or[;1U1i::ntie) enerzijds en één of Bnc.lel~c combin~tie v~ D-:;2-,oël't",n
(een rïié:nifest.::: of lntente ''Vrnag'') anderzijds lmn \lorden gelegd:

"h~t \:cnselijke 11

ir.dividuelc en
col1. ~ct ieve
behoeften

OÏiGj.Ji ISNf IBS

H.A. BI'rA11

"het mogelijke"

mr.teri"éel- en
sociaal-ecologi
sche middelen

JOJ

~-;

r

.
r;

milicu
fGctoren .
;>1 d[;t sJ'3·oonde~1.

kapitaal~oedcr~n

(bodem, Hater,
geboU'.-iGr., Ül

ricnt inD) en
é1rbcLhl!\'_r~:t•

1
2
.3
4
5
1
2
.3
4
5

J...

3

Zodra een dergelijke liaison gevonden is \-lordt een minim:;al aantal
verschillende (plaatselijke) milieuff.ctoren abrupt, massaë_l en op
GGnooortige Hijze aangesprokc~n totdat lle collectieve behoefto zodanig
verzadigd is, dat andere behoeftencombinaties lucrat:LNer blijken.
De standaardiAatie van behoeften (en 'het fundamenteel onbevrodigd laten
v:an enkele) in trendmatige en rnode-E7~richte diensten- en goederen-ver
leninG pn~t {!checl in dit rl,Yw'rni nche r.~!~lt ~r:'m v:"!n e~r! zijd i.~c mil i eu-
(~~::lJ. IJ i'L, ';" i 2 \;;~.'" (J:lU -::nbOt~ t ! i .
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Vorrr:'n V,Hl fWlction"'le milicudiffcrcntiHtü~ in f>n:r~8I)ni::8h n·'r:,.,:!ctiAf.

Op GJ'ond VF!J1 b-=idc vorise pnrFl;;rafen kultnen \':0 cor:clUt~~rcn dnt. er ,pnuit
aIl?scopisch f.'czicht!J:1unt drio:~ vonnen v;m function~le mllieudiff,:::,:nti:-ti.:!
onderscheiden y,unr,Pl1 I'lorden, die door interfcrcnti(~~ hrJt to~nl(: uoSeld '/::cJl

de functionele mi.lieudifferentiFltie bepalen:

1 de vc&et~tieve milieudiffcr_ntiatie,
2 de int~rnctionele milieudifferentiatic,
3 de org~nisatorischemilieudiiferentiatic.

Deze drie zlJn p-lle van groot belF.'.ng, maar de dominr-lJltie heeft zich in do
loop der tijd v-n :la eerste IlUnT de lrlrltste verplnatst.

In de vro!:[st;2: t ijden b~ stond de funct ionele mil ieutl.iffercnt i~:t ir; V00.~'l-;'·

r:'cli.;;· i:l }:-:-r '. _\._:L.,ti~V8 '!0!':i1. Ep.t l.lilieu HrF:'il1 ''::'2n or~:':li,~"l:; :~:::I'~: ._.-~::~

rmz, vo~)rzD.6 in r~ll.:; behoeften van dat orga.nisme, en de funct ianele v(,;
scheidfmheid aall milieus HilS congruent 8t'n de verscheidenheid in behoeftcn
spect rn van de daarin \'lonende orBanisrnen, of aan de verscheiLicnheid in
leef'v:ij ze, de verscheidenheid in v6nnen V811 bevredigins in overigens misschien
gd ij~:e behoeftenspectra.
Verval ::.~cnG \'18:,d een VOlm van funct ionele r;ül ieudifferent iat ie domimmt die
vaClr k~t inuivid'.l of de kleine groep in zijn dagelijk:..e bestaélll va.:;lb::lar
werd, de ir.t":;2"Retior..ele miliedifferentü,tie.
Voor 1i .. '1rcd if:~'::; in verschillende behoart en moe st het orgr:nisme, het in.iividu,
a:' Uij [;,oep :::ich re.::~lmrtie verplaatscm om in cesp·~cirli8eerd.0 milieu3
("3it.u~";i~3") s;:Jecifieke routines te kunnen ontplooien die een fmletie h2dè.en
in de bevredigüi.G van specifieke behoeftenco;nbin9.tie~3uit hzt totale spectl~lun.

Ten Glott8 i·:81'd. die vorm van functionele milieudifferentü:tie dOCii i11snt
'·.'a~rin de Vtor:-:chi.ll~!1de milieus door afzondel'lijke groepen L;erc)1.ttineprrl.8
cpccial i sten een~ijdig \'lerden geëxploiteerd op basis van ruil met andere
groepen, de oI'S'pnisatoriscl1e milieudifferent int ie.

};'l,e?i'rkC'l) HC on:; nu tot d.e mens, dan kunnen ,·]e con!3tntel'en det de d.l'ie
G-:'~:Oc:,;d0 vorr;,-::~ '1:.:r. Iiïilieutiifferentir.tie binnen h<Jt huiè.iG~ 30cio.e.l-
I".lL11t(;lijke o::::stE::l i·:::dc:, hun ei';';11 rol spelen. .
;~et J.uitielijl~st komt dit tot uitdru!-:kir:.E; in de motüwen tot migratin.
Te..- -"-iàe (1::l 7J'1 .::.n e,",'1"'(";'='1') :::t·... 't de"'" In';~'I"'~-t:';"::l 00+ ..n,.,:1.7 a''''·- 40...... J -r.... ----- _ -- ."J .6- ...· •• -- . lJ ... _...Je

er tussen [ebip.den L~terregionalc verschillen bestaan;
deze verc:c:'iillel! d1-n~:zij COillCiiunice.t ie be::~md Harden;
de Lituatie in bep2alde &~bieden door de bewoners Vlli1 andere
gebieden positi3f e~w~9rd?ord ~ordt.

Uit het oogpunt v~n milieudifferentintie is de eerste thûoe bolEngrijk,
Ter lieide onderscheidt da.Yl vier cateeorie'~n van interregi male verschillen:

ii1terreeion2le: verschillen in de economische sfeer, zoals verschillen
in k\1ant it eit en blé.lit ei t VUl de \/crkeel-sgeni1eid en D1,konC:l8VCI'
schillen;
interregionale verschillen in de \'loonsfeer, zoals bcschikbaarheiu. en
bJaliteit Villl Honingen, \Jonin.;-t;ypen (cengc:::.inshui:::.en in pleé"t ~ ve.n
flets), en verschillen in D.antre1~lc~.üijl:hc:iclVRn de \/oonomceving;

.interregionale verschillen met betrekking tot de verzorgende outillage,
.d. \-1. z. de c-wlHezigheid VAn inste'11ineen van educatieve, medische en
recreatieve aard;
interregionale verschillen in de sfeer van de socialo verhoudingêll.
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In ht~t kort Gc~ct:d }:OJ:mcn de verschillen tll:'13Cn cani.:!le)1 neer op ver
schil1 en in "lcrl::;:-]lci:enheid, \'loongele:;-enheid, voor:dC:;lIin'7en en
leefstijl. Voo:: 7.0\''2}' c~bieuen v0.rschilI0;;' in b:n1Hci.-L "n k;;;Y'.titAit
VP.l1 de \:c:rkCclc.;cnhcid, zijn het verschillen in de \·ri,j~:e \-I,c~lrOp b,,~t

indiviè.11 ::.i,in speci.;-,listische bijdr[l-Gc k:!l1 leveren fH'Jl de eGOnOiolL;c~c

orgp.l1i:':ltie Vr:ll h·-.:t sociaal-ruimtelijk bc~dol. De miliendiffcr,:~il h' tic
die h,~t [",-'volg is V:.'Jl dcrgeli,lkc verochillcn is een Ol'5"nisatorü;cile
mil iend iffer'''':lt i(~t ie.
Voor zover [,êbieden verschillen in de kwJliteit en de kw-.ntitcit v~
\\'oonGclEG\~nheid. en voorzienil1.~en, betreft hot verochillen in het
nrr2Jl r-:i:,:neni en àe é-:.Tcl der situnties dio ZiCll lenen tot het ontplooier~

Vé.n v,-:!·:~c.:... i lle-neic l·'v,,'nsnood;.:nb~lijke routines, v0r,:c2'..illGn in dF,;

f.~rd V:ll ue :....l·::ine en Grote 'orbit" (ele rL:eks VFn r;;in of m-JeI' re.:::(~l

Jn,:>tie bezochte sit'.ldies binnenshuis en buitenshuis).
De Jnilü:udiÎfercnti:~tio die het gevolc is van derg'0lijke ver:::chillen
is een internctionela milieudifferentiatie.
De verschillen tussen gebieden, die maken dat men zich meer of minder
"thni:;" voelt in het ene gebiel! ten op:dchte van het endere cebied, m.~t

h(~t ooe op lccftijü, st::;,tus of leefstijl, zijn de bpsiG V:::..:'1 ~en

vc[ctd ii:,ve mil ieudi.i'ferent int ie, en Hordt dan ook vooral bestudeord
dOJj' de "::;ochle eGologie" (l.iichelson, 1963, en de v'.::rschille:lde ver
te ccmlco~'dLs"ers V['.1'1 de "ChicélGo School", zie vo::>r verdere ver':li j zing
bij Lichf.:l~on).

J.:: int d';:et ionele milieudifferent i ".:!.t ie, de voorzienin27 Vf.l1 verschillende
"si tu",t i·:; G 11 VOJr vi:'I'schillende rout ines diG in een "orbit 'I ~'lord"cn

dO'Jrlopen, si m door velen bestudeerd, onder andere dool' GrUnfeld (19'{2).
VnJ] ï~ngclsdorp Gasteln.ars (19 ) onderscheid drie niveaus Ha.~rop orbit s
:::.iC~l bumell VGI·,·:e:'kel ijken: het "beleef:.!", "oeloop-" en "bereik-nive2.u 11.

D~ o::-'f.:;;.-n i3['t orü;cl-..e rllilieudifferent ic.t ie VO!'"ï~ het ,;::ebied. VUl de ruimte
li,j~~'3 ():~ :.'06:-' :i8C118 econorr,ie en oevat de uiterst ';).:ü~lGrijk~ en ;2
C;)I:;i)l ic,:;;cr'~:'è ::-:';·..:.clie V='.l1 vest i[;in:spluat sfr.r.:toren voor Ol'.;ni.i32..t i~ s zoal s
bij':'Jor~,:::-:;IQ d..ie-nsten en industrie·é.:."1. In principe v[;,llen d.ese li:3Stizins-s
plaat::; Ip.doI'i:;;) uit·:én in dezelfde cE-tegoric'ën als die voor mensen:
af'.l1Hezigilcid. Vtln een gunst iee arbeidsmarl:t (l'eciprol:e \...erkgele ;enhcitl) ,
gun;;tig g-:l,:,[;·.::n toU\·;terreinen ("\'loong8leg~nh8id"), a2J1h'czii;heirl vrn een
ElÎze'tr:10c'l..:lijY":ic:iJ. en ;1abijheid v.:"n t00lcverende or~r,ni3ë.tics (''ver
ZOI'g8nè.e outilla~e") en gu."1sti~ ver;tigin~~svoor\'laardenv'n de overheid
("so~i-21 kJ.i.r.:ï?~t'" "leefstijl").
])8 cOLtiit ie S VUl Ol'g ....J1isat i.::s on:icl'::,ch,.::üien :üch dus niet za~eer in
systernat iek als Hel in schaal en ae-1'l! van de condit ies van individuen.
Binnen de orge.nisatorische milieudiff'erentiatie kan men dus opniem'l, nu
echter ten <--81zien VEn de functie voor orG~nisáties, onderscheid Ii1::J.:en
tusoen VCt;0t <'t ieve, 'interact ionel e en orG::~nir~atvri Sell(; mil i8Udi ff.::,r;;;:1t i::..-;; ie:.
Bedrijven die respect ievel ij k voor de eerst'), de t\"leede eu de derde vorm
het meest gevoelig zijn, behoren a.chtereenvolgens tot de priJilaire, secWl
daire en tertiaire sector.

Na deze uitvoeriGe e:;.:ploI'at ie van het anascopische peI'spectief V,ln de
fW1ctionele rniliedifferentiatie, zuIl.en Hij in het kort de katnscopische
en dualistisohe perspectieven exploreren.
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