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Loodrec.'1t op de over~énkomstcn in deze katascopisch ge'óriëntcerde visies,
\-lorden de verschillen duidelijk we.rmeer men let op het prima.at dat door
cie vel'scLillend'3 euteurs aan een subsyste'Jm geg~ven Hordt: loopt de
l:i'érarchie in bO'lenstaand 3c~lernp.. van rechts Il~~ar linkG (ideclist isch
per'spectief: éór;:;t de \-letgevende m,,-clrt, den ue rechterlijke, en ten
slotte de uitvoerende mé~ cht), va.'1 linl:s né:.ar recht s (r.w.terialist isch
perspe.ctief: é€r'st de onuerbouu, dén de bovenbou\'i, en dê.E..rin p~st een
politieka instantie) of bepaalt een vierde ftL'1ctie de integratie tussen
d.e et::.·os:tsternen (eve~1\-Jichtsperspectief) •.

Ven Houten (1974) spreekt van drie m<::'o:cschappijtheorieën die rcgclmn.l.;ig
terugkeren in de sociologie: d.e ruiltheorie, de dl'lang- of machtstheorie
en de integratietheorie, waarin respectiev~lijk de drie belangrijkste
poli:tieke stromingen uit de 19de eeU\'l herkûnb~ur zouden zijn, het libera
lisme, lll~t socüilisme en het conservatimn'~. In zekere zin zou dit ook
kWlIien cO!'l'csponderen met h'3t iÛ.cfilistisch (1), het materialistisch (2)
en het (:\TC,mHi:::hts- (3) perGpectief.
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"machten "
"instant ies"
"funct ions"

kiezen

vlet gevende
politieke
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.
kenneIJ.

rechterlijke
ideoloeische
pattcrnmaint~ina~ce

uitvocrende
economische
adaptation

kw-:.nen

Lil ieadiffcycnt in t ie in hst perspect ier VHn een kat r.ccopÜ;cl~ funet ic:~sS'dp.

i-odr:1 een lnantêci:é)pc:.lijke orr;anisutie, of ean sociar:J.ruil:ltelij1-;: beGt,.'l
als eeheel, onafil~,nl':Glijk van haar elementen, he'I'y:enb rl é:H' H01'Üt~ ;·/Ol'llt n0~

mOGelijk om vanuit dit geheel de functies vr:.n zijn ur;len te anc..lyser':n.
Dit YJuronderstelt dat aan dit geheel op zich een streven of een "bcfl::>efte"
("bcsoin", Durkheim, 1895) moet viorden toegekend, bijvoorbceld de bGhoa:fte
aan voort:>cstann, even\licht.
D~ \!ij ze \'m:1.rop dit geheel dUll - bijvoorbeeld - zijn voortbest a:.:m (en in
prine;ipG ."ijl1 andere basisconciities dan voortbestar.l11 f::ven€oed denkbe.:tr)
renl i secrt I is de 0ntHil:keling varl subsystemen die elk een sp3cifieke
tank ::l'i,Jelln tJ~beJ.eeld, bijvoorbeeld een uitvoerende, een rechterlij1:e
en een uetbevende taak (r':olltesCJ.Llieu, 17'tB) of ecn economü:che onc'~erbou~i,

een id(;ologische bovenbou\-l en een politieke l>eslisrd.niSsstructuur (I.;a.!,x, 18
Engels, 18 ; Althuaser, 19 ; Castelis, 1972) of een Adapté~tien Zunction
(bijvoorbeeld. hzt eoonomisch bestel), een Lo:tency fund ion (bi,jvoorbeelu
het cultureel p3troonlwndhavend subsj~steem), een Goahdtainment function.
(bljvoorbcold het politieke bestel) en een "Integration fWlction" d"ie op
zIch in dc-.;elfde sunsyster.en kan'uiteenvallen (?E.l'sons, 1353. 196 , 19 ).

Telkc!i::i valt in dergelijke ant'!,lyses de fundamentele driedeling in
kunnen, l:em:en en 1de~en te he:::-kennen:
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2 management
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Functionele differentiatie in katn.scopisch perspectief kan nu gezien
worden als de delegatie van deeltaken llan een toenClf.end aantal sub
systemen en subsystemen Vffil oubsystemen.
In dit licht is de scheiding van machten bij Montesquieu eigenlijk
al een nadere differentiatie van het politieke subsyst~em van een
madschappelijk beotel, dat behalve dat subsysteem nog andere func'cies
heeft (economische en cultureel-ideologische).
Deze andere funct ies Haren echter in de tijd van Montesquieu nog niet
zozeer als gelijhla::>rdige subsystemen herkend, de ~chciding van
"stapt en mp.nt schl'lppij'l (Lorenz von stein, gociteerd bij van Houten,
rn.;) h"d nOG" niet plaats Gevonden, en het primaat lag bij de staat,
het politieke subsysteem.

Het pol i t ieke subsysteem laat zich dus kelmelijk onderverdelen in de
zelfde catceoric'é:1 als het geheel Haarvnn he·t zelf deel is. Dan rijs·t
de vraag of dit niet ook geldt voor de andere subsystemen.
Binnen het economisch subsysteem valt in de eerste plaats het kapitaal
en de arbeid (bij CasteIls de productie en de consumptie) te onder
scheiden en daarbij is de "keuze" aan het· kapitaal, de beleggers, en
moet het !Ikunnen 'I geassoci'éerd \-lorden met de arbeid. In onze driedeling
blijft dus over het lIkennen ll , de "derde factor" in het economische
bostel, het technisch-wetenschappelijk en administratief-distributief
"management "-complex, dat inderdaad tussen kapitalisten en arbeiders
een afzonderlijke positie heeft verworven ("\'lhite-collar-l'lorkers u).

Het cultureel-id~oloGische subsysteem kan op analoge wijze onderverdeeld
gedacht \./o~d~ opvoeding en onder\-lij s (lIh."Ulmen ll ), kunsten en \'Ieten
schappen ('kenneIT~, en ideologie (lIkiezen ll ). Verdere differentiatie op basis
van dit principe leidt tot nogal lcunstmatige schema's:

:::: \'let evende {3 regeril;-g. .
~ ~t 2 overhe1ds1nst1tuten, commissies
@ mac 1 kiezers & parlement

~ {3 rechters> rechterlijkeg 3 politiek macht 2 aanklagers, verdedigers
1 controlerende lllst~nties

{

3 beleid
2 onderzoek
1 politie, leger, departementen

{

3 instituties
2 normen, waarden, levensoveytuig~1~

1 sancties

{
3 filosofie r.

2 kunst/wetenscha. 2 empirisch-theoretische wetenochapp~
1 kunsten, technische wetenschappen

d' / {3 boroepsvoorlichting, il:.entHeit s-
op~oe ~g 2 kennis-overdracht ontwikkel ir.
on erH1J s 1 kunde-overdracht

{

3 markt~en mid~elenbeleid
kapitaal 2 informat ie I b~l~ ,.rt't. c- .

1 materiaal & energie

{

3 bedrij'fsbeleid
2 onderz.oek, administratie
1 techniek, leidinggeven

{

3Consumptie, vrije tijd

.
2 opdracht, taakomschrijving
:1 uitvoering

enerectisch aspect van het subsysteem. .
informntie-aspect van hot subsysteem.
doelntellend aspect vrn het subsysteem.

Bociaa!-

1=
2=
3..

ruimtelijk

bestel
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Een dergelijk cchema (er zJ.Jn nog vele nndere to bedenken) of een dergelijke
schematische benodering van de functionele differontiatie, loopt onher
roepelijk mank om ver~chillende redenen:

1 De samenleving heeft geen, of althans niet uitsluitend, een boom
structuur (Alexander, 1966): behalve functiesplitsing (-delegatie)
is ook een proces van functiecombinatie denkbaar. De subsystemen
zijn verder uit zichzelf vaak deelsystemen van elkaar, of overlappen,
en gedragen zich dan veeleer als nspectoystemen.
liet begrip "organisat ie" dat in mijn vorige not i t ie in anascopisch
perspect ier Herd ontuiklceld, is bijvoorbeeld vrijHel alt i jd één of
andere combinatie v~n de hier onderscheiden subsystemen, en voorzien
verder in behoeften die uit een schema als het voorgap~de nooit af ~e

leiden zijn. .

2 Een dergelijk schema doet geen recht aan het dynamisch karakter van
functiesplitsing en functiecombinatie, het opkomen, dominant worden,
of het ondergF;ml, gedomineerdliorden van subsystemen, het niet tot
ont\-li1::kelir~g komen van sommige takken en de \'rildgroei ven andere
(Bureaucratie!). Zo kan in een dialeotisch proces de strijd tussen
lcupitnal en arbeid (1.3 en 1.1) gel·ronnen l'lorden door de tussengroep,
het management (1.2), dat zich vervolgens tot een ontzaglijk admini
stratief-wetenschappelijk apparaatontwiY~eltwaarbinnen opnieuw
dialectische processen plaatsvinden en sub-sub-groepen het loodje
leegen.

3 Het uitgangspunt (hier kLrnmen, kennen, kiezen: een energetisch, in- 
formatarisch en doelstellend aspect) is di~lijls arbitrair en dient
per niveau van analyse (0, 0.0, 0.0.0, enzovoort) op empirische
gronden te Horden vastgesteld. Niet alleen de 1Graliteit van de
onderverdelinsen, maar ook de b'I8-'1titeit 1:o.n uité€nlopen.
CasteIls onderscheidt bijvoorbeeld binnen de economische instantie
productie (p), consumptie (C) en ruil (E), maar binnen de politieke
instmltie de bestuurlijke indeling en de inwerking op economische
activiteiten en binnen de ideologische instantie alleen een net ve~

tekens (LaWlspach, 1973).

Het schema dat hier geschetst is heeft dan ook geen enkele realiteitspre
tentie, en dient alleen als voorbeeld van extreem monistioche (en daarom
zeer duidelijke) differentiatieanalyseo v~nuit ecn katascopisch functie
begrip.
Pas na. een uitg:;breide empirisch gefundeerde functionele of structurele
maatschappijanalyse zou het mogelijk zijn een genuanceerd katascopisch
beeld v~ de structuur en de ontwikkeling van de sociaal-fun'ctionele
differentiatie te geven. Dat behoort echter niet tot mijn competentie, noch
tot mijn pretentie.

Qll nu tot een begrip van de fWlCtionele milié'udifferentiatie te komen,
moeten \'le naast (Ilcongruent? aan) het socia.al-ruimtelijk bestel, hoe \-rij
da.t verder ook onderverdeeld zien, een materi~el-ruimtelijkbestel in het
oog vatten, en tussen beide 1n zien wij dan het geheel van voorzieningen
met de daarin plaatsvindende activiteiten. Deze drie systemen vormen dEn
de subsystemen van het sociaal-ecologische beerip "conunwlity".
Doxiadio (19 ) verdeelt het voorzieningensysteem dan nog in "shelle n en
"net"JOrks" (isolerende en communioerende voorzieningen) cn stelt ,verder
"man" tegenover "society", zodat hij tot vijf subsystemen in de community

i: • ,.

t:~ ':": .:

l····,;:· -
L.. ·
t~· .~

f·'
l'
t~
r. '

r·
!.r-
i-'
i,:'
r',... -
, "

1-' ,
1-·
C" :'
f
i.:
l~ -.
I
~,,··

• t',.

~ ". .'-f,- .

n-c '

'..

.,

. ,

~. ' <00 ~ " , I'". .. . .. "

,_:.... ' ..~~ :." .... :.-- .;: i. I"" • 'M-- '; , ,'.

~~.;,~,; ~L;F-~ \.i:ê1tj$;;Lh,4 'ad;.



j"

, I

'"

I;·
t
, 0

~.~ .
-~ ' ..

("
!

r
j'

I', -1, .

I, '; .
I --

L
I'
i I,
1- ,
r·
t/
f-

c,',-",
'j

komt: N~ture, Man, Society, 5hel1s, networko.
Voor een puur l:::a.taocopische benadcrine ie het subnysteem "man", evcnals
de daarin rrelncorporcerde subsystemen "peroonalHy" cm "behaviortü
orgnnism" (Parsons, 1966; Michelson, 1970, p. 24), echter niet ven
dezelfde orde als de andere subqystemen.

r.achelson (1970) postuleert het principe van de "intersystcem-congru
entie" tussen een al even ongelijk'·TD.Drdig stelsel van Gubsystemen, maar
bespreekt slecht s de congruent ie of inconcruent ie van het elast ische
begrip "environment é'~ sjTstem" met ele _overi~e vier Gub(WGtemen afr.ondor
1 ijk. Door het be:;rip "cnvironmcntal s.yatem 0' op zich ongel ijk,"êa.rcli.:rc
interpretaties te geven bij de verschillende besproken relaties, komt
hij tot zeer practische probleemstellingen en leesbare analyses omtrent
leefstijl en omcevine, leeftijdsopbouw en omgeving, status en omGeving
(als ken:nerken ven het "sociale systeem" in rel at ie t ot de ome;8ving),
Ha.arden en omgeving (het "culturele systeem"), pathologie en omgeving
(het "persoonlijkheidsaysteem"), en determinisme dóór de omgeving
(\'lell icht heeft t·lichelson hier het "behavioral organism" van Parsons
op het oog).

De subSJ'stemen van l·:ichelson zJ.Jn echter ongelijbraardig, in de eerste
plaats omdat, evenals bij Doxiadis, individu (persoonlijkheid en
"behavioral organism") en gemeenschap (sociaal en cultureel systeem)
als cnteeorie~n naast elkaar staan, terwijl het hier toch om een deel
geheel verhouding gaat.
In de tHeede plaats, maar daarmee begeef ik mij in discussie met een
groot deel van de gevestigde menswetenschap, deugt het onderscheid tussen
cultuur en sociale structuur niet, omdat, wat hier als sociale structuur
beschou,'ld ~:ordt (bijvoorbeeld 'lleefst ijl ,,) in belangrijke mate ook cultuur
is: het onderscheid is niet exclusief, en naar mijn opvatting is socia-
le structuur, zoals àat in de sociologie wordt opgevat, een deelverzame
ling van "cultuur" (het geheel Vé111 concepten als instituties, posities).
H61 exclusief zou het onderscheid zijn, "Tanneer men sociale structuur
ziet als biotische basis (leeftijdsopbouVl, dominantiepositie van de
organismen in groepsverband (aspect van sociale status) en de interact ie
patronen die niet op aantoonbare consensus berusten maar op historisch
gegroeide, situatiegebonden routines), en cultuur als het geheel van
collectieve en overdraagbare concepten, een "bovenbou\'1" die in de sociale
onderbouw infiltreert, en de biotische basis op grond van collectieve
concepten als gedragsnormen, rollen, posities en instituties herstructu
reert, en in feite onherkenbaar maEl.kt als biotische onderbou\'l.
Deze "secundaire sociale structuur", het door zijn conceptuele inspiratie
"biotisch onherkenbaar" ge"Torden systeem van actuele sociale relaties,
moet dan gezien Horden als "gerealiseerde cultuur" in een verzameling
Vtm "behavioral organi~s", die zonder cultuur op ethologische basis
op zich reeds een biotische ("primaire") sociale structuur zouden hebben
van op elkaar in ruimte en tijd betrokken gedragsroutines.

Men kan dus tl'lee dingen doen: 6f men spreekt over cultuur versus primaire
sociale structuur ("natuurII, het gebied van de etholoog), Of men gaat
uit van een synthese van beide in het menselijk gedrag, en spreekt van
("secundaire") sociale structuur, maar dan is het onjuist ge~'lorden om
nog een cultuurbegrip te hanteren naast het synthetische begrip
socinle structuur, Ha~'rin zOHel natuurlijke áls cultuurlijke aspecten
zijn vcrtegem...oordigd. Het gebruikelijke sociol0b'ische structuurb~grip

betekent echter nu eens een ûspect van cultuur, dan 'rleer "secundaire"
aociale otructuur, en in beide gevallen kan het niet 'tegenover cultuur
geoteld worden of alo gclijkvlûûrdige categorie behandeld.
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'l'erugkerend tot ons uitganespWlt: de enige gelijkHaardirrc categorie
.- van het "envirol1lnerrtal system ", het mnteriëel-ruimtelijk bestel, is

het sociaal-ruimtelijk b~stel in ul zijn aspecten, en niet zijn
subsystemen als cultuur of structuur, persoonlijkheid of "behavioral
orgnnism", Hant die kunnen olechts in relatie eebracht Horden lOet
subsystemen van dezelfde orde in het materi'l~el-ruimtelijkbestel.
FUnctionele milieudifferentiatie vanuit katascopisch per~.]:)ectief

moet dus in de eerste plaats bestudeerd Horden als \vissehlerking
tussen sociaal- en materiëel-ruimtelijk systeem, en pas dáárnR
kunnen de su·osJstemcn ven beide totaliteiten en hrul onderlinge rela
ties aan de orde komen.
Het eerste Hut ons dan te doen staat is derhalve een nadere begrenzing
en omschrijving van dat Hat \áj bedoelen met sociaal- en materiëel
ruimtelijk ~steem.

Populatie en habitat.

Deze begrenzing en nadere omlijning zoeken \'1J.J J.n aansluiting 6p, maar
ook in afuijking Váll de klassieke sociaal-ecologische begrippen
Populë'.t ie en Habitat (zie Nelissen, 1970).
Door een herformulering van deze begrippen, zal ik proberen het theore
tioch vacuUm waarin de Chicago-school haar einde moest vinden, te
omzeilen, en daannee een stedebou~rlcundige en planologische relevantie
te venneerderen.

De definitie die ik kies voor het begrip populatie, onderscheint zich .
van de sociologische indeling van groeperingen (groepen, collectivitei
ten en sociale categorie'én) door haar positief ruimtelijke grondslag:
"Een populatie in mensoecologische zin is een verzameling Vé11 mensen
die in elkaars nabijheid verkeren. Zowel de graad van nabijheid als de
duur en periodiciteit van het verkeren moeten nader "Torden bepaald 'om
verschillende populatievormen te kunnen onderscheiden. IJ.

De toevoeB'inG, d:'e niet tot de eigenlijke definitie behoort, kan \'lorden
toegelicht aan de hand van twee voorbeelden: de populatie die zich
op een bepaald moment in een café bevindt en de populatie die zich
in een buurt bevindt onderscheiden zich van elkaar in de mate van nabij
heid (bijvoorbeeld respectievelijk bimlen een straal van 3 en 300 meter)
én de duur van het verkeren (respectievelijk een uur en een jaar, om de
meest ganGbë'xe meet eenheden te noemen).
[;:en zal zich afvragen \-lelke 66nheid noe in een zo veelomvattende defini
tie te vinden valt, en \·raartoe zij ulo pluriform gegeven kan dienen.
In de eerste plaats heeft de ruimtelijke ordening met létterlijk alle
popu1atievormen in de hier genoemde zin te maken, en ieder ruimtelijk
feit wordt door zeer verschillende populatievormen be1nvloed en be
invloed op zijn beurt zeer verschillende populatievormen, die alle in
deze dafinitie ver'Vat zijn. In de tHeede plaats \'lerpt deze definitie
ftuldamenteel oecologische vraagstuY~en op, die in hun vraagstelling niet,
maar in hun beantwoording wél arol (ruimtelijke en temporele) schaal
gebonden zijn.
Neem bijvoorbeeld het vraaestuk van de segregatie: dit komt zO\·Tel voor
in het café al s in de buurt. Bepaalde categorieën ontwijken elkaar.
In het cafê zijn dit echter ándere categorieën dan i11 de buur·1; (ik·uil
[;I'aae met hern een avondje doorzw.ken, maar zou niet graag naast hem
willen \·/onen), l'Iaaruit vole1 dat een onderscheid naar schaal en duur voor
de beçtudering van het ruimtelijk gedrag essentiëel-~ijri.
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Hat bedoel ik nu met het begrip habitat? De definitie luidt alfJ volGt:
"Een habitat in mensoecologische zin is dGt deel van het aardoppervlélk
dat aan de conJ.itieG van een popul,!tie kan voldoen. ".
ueze d~finitie is dus in principe qua ruimtelijke en temporele beper
king afh:mkel ijk van de definitie van populrrt ie. :Iierdoor Hordt ook h'Jt
totale spectrum van menselijke behoeften naar ur~ntie onderverdeeld.
Hemen \\lij buurt en café nog eens als voorbee ld: het cr fé voldoet é! [111

boLocften op korte termijn, de buurt voldoet a~JJ1 langcre-tcITIlijn-be
r.oeften.
I.:ijn b:!I11cr ie in deze terminologie mijn habitat I zolang ik geen beho~ft'3n

heb die niet binnen deze kamer kwmen \vorden bevredigdj de ''Joning is
de habitat V~1 een &c~in, zolnng er geen behoeften zijn die daarbuiten
gaan (en dus nfhonkelijl: van de temporele beperking van het populatie
begrip) •

Hal1l1eer men &.::durende enige tijd de gangen van het gezin buiten de
"Ioning volgt, ontdekt men een vrij stabiel systeem van Ilorbits" tussen
de Honine en verschillende voorzieningen zoals Herk, \ánlcels en school.
Dit is dan dnt eieel van het aardopprevlak dat in de behoeften vrn het
gezin ken voorzien (althans /TIet een economisch productief en distributief
systeem als externe voo:n'laarde), het is de "habitat" zoals GrUnfeld (1972)
zich die voorstelt.
Het habit·tbeGrip van GrUnfeld valt dus bilmen deze ruimere definitie,
munr kun beter met het nam'le ethologi~::he begrip "orbit 'I '"lorden ungcduid.

Behelvc het begrip "condities" de.t eerder (77/1) f_all de orde is gekomen,
verdient het begrip "aFirdoppervlak" uit de definitie nOG enige toelichtin.Z.
HiertoG behoren namelijk ook alle voorzieningen die de populatie ter
bevret!.icS'in; Vfll 11?2.1' b-:hocften heeft ingericht: van bierglas tot \'lat el'toren.
Daannee ontg2.r-n ..zij dus de minder fundamentele driedeling in de sociale
ecolo~ic volfens Nelissen (1970): populatie, habitat, voorzieningen.
Beha!ve het n;atcrléle aspect VEn de ''voorzieningen 11 dat hen deGradeert
tot een deel va..l1 het aardoppervlak, onderscheiden \;,e echter ook een
info1'mntie-aspcct dat deels tot de populatie (in het bijzonder het cultu
rele subs;}'steem) gerekend kan Horden: de wijze van inrichting, hun vorm,
hun funct ione.l i teit op zich (het "potenti'ële gebruik"), hetgeen in zich
houdt de r.J2:te ~'!aErin de populatie vnn hun bestaan op de hoogte is ( een
bioscoop flU1ct ioneert niet als voorzienine als de populat ie niet \'léét
dat hij bestaat).
Dit informatie-aspect behoort tot de verzameling van ruimtelijke en tempo
rele concepten VWl een populatie en voor zover deze concepten collectief
en overdraagbFPr zijn. tot haar IIcultuur".
Dat \lil zegc;en, dat \-laJmeer men spreekt over de toegankelijkheid ven
voorzienini;en of de ontsluitinGsgraad van een habitat, men in het licht
VUIl het voorITaé.J1de niet all een moet denlcen aan de fysieke, maar ook a<?-n
de conceptuele toegankelijkheid of ontsluitingsgraad.

J·iet deze aantel:ening omtrent het informatie-aspect van voorzieningen, kunnen
\-lij het geheel aan voorzieningen als subsysteem van het begrip habitat
beschoul'/en, ~oals ,-rij het hondelingensysteem van de populatie, :.h.::;t geheel
arm activiteiten als subsysteem van de popul~tie kurmen beschouHen.
ilunneer men daarentegen, zoalo in de sociale ecologie, het begrip
"'J'~orzieni:ngen11 afzondert van het habit lltbegrip als gelijk\Taardige
grootheid. ver(;..rmt daardoor het begrip ha.bitat tot louter ruimte, tcrHijl
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het in de oorspronkelijke oecologie do mnterïéle betekenis had V;o1J1

'lIevensgrond", bron V(ln moterülal, energie en informatie voor de
soort. Doord~t het hnbitntbegrip in de sociale ecologiQ tot ~er

abstrocte ruimte vernnmle, vergat men het ruimtelijk aspect dn:t ook
de populat ie, 16r-:rrcd?cht van hear habi-~at, op zIch bezit, en in onze
definitie zelfs tot essentiële eigenschap is geHorden.
Door het becrip "hobitat" op deze \vijze uit te dunnen verloor men het
techn isehe [: speet, cle metnrnorfose VéUl de hHbitat door zijn popul::;tie,
het bnuHcn, het producer~n en ook de productieverhoudin.:;en uit het
oog.
L;oHel popul <-~t ie, hr-.bi t at {~ls voorzienineen zijn hierdoor immateri"ële
begrippen gCHorden. _~en derg-Jlijke vruchteloze ont\'1ikkeling is met
mijn definities voorkomen.

Er is in mijn h2bitat-definitie nog één woord dat bijzondere aand~cht

verdient: het Hoordje IIkan". Het habitatbegrip is daardoor een
potentialis ge\'lorden die speciale Hetenschappelijke aandacht ·v·reagt..
vraaGt voor de poténties VP~ een milieu. Dit betekent niet dat de
stratosfeer, \111&1' een enkel vliegtuig in doordringt nu tot de menselijke
hé'.bitat gerekend kun Horden, het betekent slechts dat een populatie:
uit een reei-;:s van mogelijlc..Ï1eden die de-habitat hanr bied-t, slechts
enkele kiest, m~ér dat de andere mogelijY~eden niet buiten het gebied van
\~etel1schappelijk onderzoek vallen.
Anderzijds \-:ordt door deze potentialis aanhoudend de vraag opge\'lorpen:
"lUin dit gebied inderdaad aa.n alle behoeften van de populatie tegemoet
l:ornen, of lijh.--t dat mp.ar zo?".
In de derde plaats neemt de potentialis de noodzakelijkheid V~l een
actueel bestéande popula.tie weg: gebieden waar nog geen mens woont kwU1en
object vr·n habitatstudies \'lorden tegen de achtergrond ven een virtuele
populatie.

1>3 lJIilieudiffercnti<=.tie in het perspectief van een katascopisch functie
begrip k::::l nu tot een eenvoudige probleemstelling Horden teruggebracht:
Hoe ont ~'lik,}:elt zich de verscheidenheid in funct ies Vé'.ll een habitat voor
een populatie?
Aangezien we in het voorgaande het habitatbegrip conditioneel afhankelijk
hebben gema~~t ven het populotiebegrip, moet opnieu\1 aandacht gevraagd
,-Jorden voor b;::.oü::::ondit i~s, dit keer niet vp.n individuen, maar van popu
lat ies.
Het is duidel ijl: dat in het 1 icht van de gegeven populat ie-definit ie,
niet meer krill \Jorclcn uitf;egaan van één conditie of behoefte zoals de
behoefte aan voortbestaan (zie pag. 1) 1 bij sociale systemen.
De eerste behoefte die een populatie heeft, is - en dat ligt al in de
definitie opgesloten \'laRr het begrip nabijheid een rol speelt - de be
hoeft e aa.:: ru irr.t e, "be- st aFtns II-mogelijkheid.
VeI~olgeno moet de eventuele behoefte aan v66rtbestaan - eveneens over
eenkomst ig de definit ie - gespecificeerd worden naf r de ge\ienste duUr
van dat voortbestaan. Deze duur is bij de populatie van een buurt anders
dan bij de populatie van een café, en derhalve is de wijze waarop beide
habitats in de behoeften ven hun populaties voorzie1l, hun lIfunctie" ver
schillend.
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De populatie en haar functionele dif
ferentiatie domineert de habitat, de1'
h1.üve moet de bestudering van de func
tionele differentiatie van de popula
tie voorop stap~.

,: populc.tie t--~ ha-::>itat

2: populatie ( > habitat

3: populatie (--~ habitat

Er is een '"lissehlerking tussen popuhct ie
en habitat Haarbij be:ide een eelijke in
breng hebben.

De habitat domineert en determineert de
leef,üj ze van de populatie. Dit is bij
voorbeeld het geval wanneer de habitat
zeer \loinig alternat ieven tot overleving
overlaat.

Het laatste uitgangspunt laat een nogal deterministische benadering toe,
zoals de bepalin~ van de bevolkinZsdichtheid in Australië uit de 1'e~n

val (Birdsell, 1953).
Naarmate echter de technologie en de beschikbaarheid van onbezielde energie
voortsc}~ijdt, moet men meer gewicht aan de dominrultie van de populatie
en hafir functionele differentiatie hechten.
Het t~leede uit gGngspunt leidt in het eenvoudigste geval t ot een dialect isch
historische benadering: door de invloed van de popul[diie op de hnbitat
verminde.ue het aantal alternatieven binnen die h~tbitat, zodat de habitat
op zijn beurt detenninercnd Herd totdat tcclmologisclle vcrnicuuin[,-en het
initiatief 1'1eer bij de populatie lelfte. Daarop kan de habitat opnieuil
reageren met een vermindeI'ine van alternotieven (uitputting) enzovoort.

De ruimtelijke en t'cmporele condities liggen in de definitie van
een popu18tie besloten en' zijn derlwlve noodzukelijk0. conditie~

voor elke populr:tie. Door de noodzaak om de duur van het samenzijn
van een populé:.tie tc spccificeren, Hordt het gevaar von een otê.tiHcne
beschomfine voorkomen: naannate een populatie nlo minder stabiel
moet \lorden beschoUl-ld ,·:ordt do gel'1enlJte duur van het samenzijn aIr:;
korter \·iccr,'::'2.~:cven, ia deze nul, üat i:s de populc:.tie "inst:!biel".
nle <>-ndc!'·:; d.:::nl:·.lr.r~~ conditi8s, met HPl1i9 die \-lelke voor het inilivillu
min of meer d1·:in::end golden, zijn voor populaties ni.et noouzQ;'~clijk,

maar facul tet ief, en nfhrmkelijk van het doel VHn het samenzijn.
Een popuh-..t ie kr-Jl bijvoorbeeld behoefte hebben aan in\'Jendiee communi
cat ie, coheaie, uitHcnd it,"G afscherming, begrenzinG, en inteI'[; et ie met
andere popult~ties, of de biot ische en conceptuele afgeleiden vrn de~t

abiot ischa baBi SVOO Ii'1a2 rden. ,
In til de~e behoeften kan de habitat slechts gedeeltelijk direkt voor~ien,

gedeeltelijk indirekt (via al of niet georganiseerde activiteit) en
gedeeltelijk helemaal niet.

1Jadnt ik in het veelomvattende populatiebegrip duidelijk de mogelijkheid
heb opengelaten van sociaal niet-ge'integreerde groepen mensen, kê.l1 ik
mij nu eJql1iciet beperken tot de rlél ge'integreerde populaties die een
(eventueel periodiek terugkerend) geheel zijn Har-1'in zich subsystemen
formeren met een Helomochreven deeltaak, een noodzakelijk uitgangspunt
voor elk katascopisch perspectief.
De functionele differentiatie van~en habitat ontstaat in de \'1issel\'1er
kine vpn deze hsbitet met zijn populatie.
ren kUl bij dit in~ücht, naar gel;:-ng de community die men \'lil ol1derzoe}:::'.m,
drie uitGangspunten huldi~en:
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Th \-lil hier nader inG;:Jan op het eerste uitgnngspunt , niet omdat de
ondere uit~~:mGspunten minder belongrijk of minder legiticm zijn voor
bep~nlde situaties, mapr omdat dit uitgangspunt de kataocopische visie
in hanr zuiverste vorm ka.n lieergoven.
Overeenkomstig \·mt in de vorige parélgraa.f bCH-leerd is, lcunnen \\Ie nu
stellen dat elke c-e'intc[;reerde populatio drie problemen moet oplossen
en dienovereenkomstig haar taken aan sub~Gtemen kun (niet: moet)
delegeren: het enere;etische probleem, het informptie-probleem on het
doelotellel':..de probleem (kwmen, kennen, kiezen).
De Gubs;ystcmen \,..n de eerste orde zijn volgens een derg-elijke inJelinc
het econoI;".iscbe, het culturele on het politieke (bestuurlijke) sub
systeem.
In feodale o:nstnndigheden Herden deze functies respectievelijk uitge
oefend door de horigen, geestelijken en edellieden, elk met hun eigen
territorir!.le en bOUlkundige expressie in de habitat.
De midàelecu\-lse st ad deed deze drie elementen kennen als de mark.-t, de
kerk en de citadel, het peleis of het stadhuis (de "oorspronkelijke
stedelijke drie'éenheid", George ((1964)1966 p.24».

Hier zien h'e dus een duidelijke \'leerspiegeling van de sociale diffe
rentintie (burgers, geestelijkheid, adel en bestuurders) in de dif
ferentiatie van de habitat.
Iht economische subsysteem strekt zich echter veel verder uit dan de
als ruimtelijke eenheid herkenbare markt.
Eet Cast elI s (1972) kunnen \'le het onderverdel en in product ie, conswnpt ie
en ruil, \-laarbij de productie gesitueerd moet worden in de kleine en
grote bedrijven, de conswnptie in het wonen en de recreatie (tesamen
gezien als reproductie ven de factor arbeid, een economische func"tie
derhé.lve), en de ruil in het verkeer, de distributiepunten en de markt.
':1onen , \-lerbm, recre'éren en verkeer, de planologische functies, ver
schijnen hier dus als subsystemen van het economische systeem, als
onde!'Verdeling Vé'.l1 lagere orde dan de driedeling politiek, cultuur en
economie.

Ik zal nu, bij wijze van voorbeeld, ondmlics de op pag. 3 opgesomde be
zwaren tegen de daar genoemde verdelingsprincipes (kunnen, kennen, kie
zen), op basis v{n deze principes een 1catascopische functieanalyse ver
richten van een \"1ill ekeurige stedel ijke cOIl1Tlunity.
l';éiast de expressie V81 de hiervoo'" genoemde economisc..'rJ.e subsystemen,
vinden \'/e in de !:ébitat de \olecrslag van de culturele en politieke sub
s.)' st emen.
Het culturele s,ysteem vinden vle terug in de vorm van onder\'1ijsvoorzie
ningen (2. 1 op pag. 2), expressies van art ist ieke, technische, \oleten
sclwppelijke (2.2), ideologische en religieuze elementen (2.3) en een
tekensysteem (reclrune, straatnamen, affiches, leuzen, propaganda, status
symboliek et c. ) d.at het economische, cul'liurele en polit ieke handelen moet
be-tekenen of ver-beelden.
De ruimtel ijk-materiële weerspiegeling van het polit ieke subsysteem (3)
tem slotte, minder sprekend dan de expressie van het culturele subsysteem,
en véél minder alomtegemloordig dan het economische subsysteem, kan tot
uitdruJd:ine komen in die gedeelten van de ha.bitat die &:redom ineerd Horden
door ovcl'!:ei<1:Jinstell ingen.
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sociaa.l-fwlCt ionele different ir,t ie

In

3 wetgevende macht .
2 rechter1 ijke en

3 administratieve macht
uitvocl'ènde macht
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ideologie/religie ~8

~ kunsten/wetenschappen f-- ----~

~ opvoedil1f,/onder\vi j s
0
n.

'U
consumptie
ruil
productie j

ruimt el ijk-funct ionele different illt ie

randhuis
gerecht sgobo' m,
overheids"dienst en"
politiebureau, gevllngenin,
kazerne, oefenterreinen
monumenten, tekens, kerken ~

musea, instituten, bibliotheker~

scholen, sociaal-culturele ~
" - ~

voorz~en~ngen

wonen, gezondheidszorg, recreatie
distributie
bedrijven

De oorspronkelijke "stedelijke drie"éenheid" is hier door een verdere
sociale differentiatie in de stedelijke populatie uitgebreid naar méér
maatschappelijke sectoren met een eigen expressie in de habitat.
Hanneer \'/e nu bijvoorbeeld zien, dat in de hier gevolgde \-leg de functies
\Vonen, recreëren en gezondheidszorg als expressie van een sociaal
subsysteem (de reproductie van de arbeid) op één lijn staat met de
functie "stp..dhuis", dan moeten \'le constateren dat het eerste Haarschijn
lijk verder bUl \vorden uitgesplitst dan het laatste, dat in het algemeen,
de "onderboulI" verder aan voortgezette onderverdelingen onderhevig is àan
de 'lbovenbouH".

Hanneer \ve ons nog eeno laten verleiden tot het Achemntinch \'leer~e'Jt:!n

van de uitHerking vnn een principe dat op zich ter discussie staat,
lammen we de invloed VNl de functionele differentiatie van de populatie
op die van de hnbitat als volGt in schema brengen:

Zo kp.J1 de cat egorie "product ie' l onderverdeeld Horè.en in primaire en
secundaire be<1rijvi[;heid, het \'letenschappelijk-administ rat ief complex,
en het k~pit~al, respectievelijk gehuisvest in industri~le complexen,
kautoren en in bank- en beurse;eboU\ven.
De categorie "ruil" bestaat uit een ingewikkeld vervoerssysteem, een
aI~eids-, diensten- en goederenmarkt, en een stelsel van distributiepunten
\-ma.r de eigenlijke keuze van de consument pl aat s vindt •
.!)e B.1'beids- en goede~Gnm?_rkt vinden He in de habitat sl~chts gerepresenteerd
door een erbeid.sbureau, j2p.rb,~urs-, tentoonstellings- en veili!"gtieboU\'len,
en het vervoersG;Jr:3t cem door de infrastructuur.

De reproduct ie van de arbeid die CasteIls met consumpyie aanduidt, va.l t
uitééh in de huishoudens, de gezon~leidszorg en de vrijetijdsbesteding.
Het begrip gezondheidszorg rooet hier ruim gezien worden: het omvat behalve
de publieke gezondheidszore en hulpverlening, alle Vrol nature in het
huishouden aanHezige zorg en kennis omtrent goede voeding, hygiëne, kinder
verzorgine, sociale vaardigheid die de instanthouding van het individu
én van het huishouden ten goede komen. Daartoe behoort de zorg voor
kinderen, bejanrden, arbeidsongaschikten en \·lerklozen.
Het huishouden is de primaire economische eenheid \'/aarop dit alles ge
baBcerd is, en de eenheid die al deze vormen van zorg tot op zekere hoogte
moet kunnen opbreneen.
Haal'" echter hot huishouden faalt, treedt de publ ieke hulpverlening en ge
zondheidszorg in zijn tot het uiterste gespecialiseerde geda.ante in zijn
plaat 0, en on·~trekt daannee onc;c\'lild een grote hoeveelheid sociale vaar
digheid en kennis aan het huiohouden; die daarin van nature, en voorzien
VWl een fijnzinnig aociaal instrumentarium, aonuezig Has.
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Alleen al door het bestnan Vtm een genpecinliGeerd publiek gezondheids
apPRraat, vervreemdt het individu vr'.l1 zijn eieen lichr run. De eigen
lichr.~melijld1eid loJordt een onbekende ffrootheid, het terrein vnn gestu
deerde 3pecinlisten. Hetzelfde lot ondergaat de geest en de sociale
omg81lg: n;:;Arm~te men bij Hijze ven spreken minder ged\-longen is de
lnn,::-c Hinternvonc1en met elke.: I' om de kachel door te brengen, verliest
m~n de routine en de sociale intelligentie die noodzakelijk is in een
daGel ijks spel vr.:n geven en nemen ten behoeve Vëln de reproduet ie ven
de :,rbeill. :-\elat ieprobl cmen kwmen da.n nog slecht s met ge Gpecie.l iceerde
therapeutische hulp ''lorden opgelost, afl'lijkend gedrag ''lordt met steeds
nbsolutere en nlecmenere normen gemeten.
De publieke gezondheidszorg monopoliseert dus in toenemende mate een
functie die tot het meest Hezenlijke behoort in het dagelijks bestaan
van sociale individuen: het oplossen van conflicten in lichaam en geest.
Sociale intelliGentie is niet meer geïntegreerd in de economische
flil1ctie VBn het huishouden, maar moet \'lorden aangeleerd in I'cursussen"
("zelfontplooiin.::;", "assertiviteitstraining" enzovoort) die gegeven l-lorden
in het kader vr:n de gezondheidszorg. .
De gezondheidszorg representeert het "kennen" in de maatschappelijke
sect0r van de consumptie, aangezien dit subsysteem niets anders doet dan
de leefrecels formuleren (in consulten, recepten, "cursussen") die de
reproductie V all de arbeid moeten garanderen.

De fW1ctie van de vrijetijdsbesteding is de enige sociale functie die het
individu althans in naam, een eigen keuze laat ten roanzien van de Hijze
\'laarop zijn arbeidsvermogen gereproduceerd moet \'lorden.
Voorzovi;:.r het huishouden geen gele~.?nheid biedt tot vrijetijdsb!:-!steding,
treden ook hier publieke functies Dl zijn plaats, die de keuzevrijheid
zouden moeten vergroten.
Het economische subsysteem zoals dat in het voorgaande is onderverdeeld,
en de ej~ressie van deze subsystemen in de habitat, kunnen als volgt
schemp-tisch \iordE:n \'leergegeven:

socipal-functionele differentiatie
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(bio-) industrievestigingen
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arbeidsbureaus, jaarbeurs~,~
tentoonstellinGs-terreineu ~
infrastructuur -
bank- en beursgeboul'len,
verzekeringswezen
kantoren

sportvelden, parken,
v t f'm ?J/~L: 1ij khe den
pr~~ijken, ziekenhuizen
Honingen
Hinkels , markt

ruimtelijk-functionele differentiatie
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\'let enschappel ijk-
adm inist rat ier' complex
primaire en secwluaire
b.:urijvighcid

1
3~ vrijetijdsbesteding

ge zond..~eidf:izorg

huishoudens
3 stelsel distributie

pWlten
arbeidG-, diensten
goederenITl~rl::t

vervoers;:,ysteem
k~pitaal, risico
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He h.'1llmen deze funct ionele onderverdelin~cn vole;ens hetzolfde principe
voortzetten tot cubnystemcn vnn de vierde en de vijfde orde, en zullen
danrbij in toenemende mate de beperkineen van de habitat ontmoeten, die
tot fWlctiecombilwties en af\ájkende vormen vnn functiesplitsine aan
leidinG geven. Op empirische gronden zullen '-Ie nndcre verüelint";8princi
pes moeten hanteren, en de verdelingsprillcipes, gehr.nteerd bij de onder
verdeling in subsystemen van de eerste of tweede orde hoeven allerminst
dezelfde te zijn als die bij onderverdelingen van de derde, vierde of
\-rillekeurie ",elke andere orde. Bovendien zal, zoals eerder gezegd, de
socin.1G diffe~'cl:ti~~t ie in sommig.:; sect oren zich vérder doorzetten dr'-i1 in
ondcre sectoren.
Ik wil echter niet nader in details treden omtrent subdivisies van lager
orde binnen de hier als voorbeeld gekozen principes, behalve een enkel
woord over het wonen.

Hei wonen (1.3. 1) verschijnt in verschillende statusklassen die beant
woorden a~l de onüelverde1ingen van de productie: arbeiders, employees
of middenstanders, en hogere leidinggevende functiona.rissen.
Behalve in de differentaitie naar laag, midden en hoog \-rnt status betreft,
verschijnt het \ionc!n ook als representatie van verschillende leefstijlen,
gebaceerd op de natlruk die men legt op kunnen (careerism), kennen en be
kenden (familism) of kiezen (consumership, zie Bell, 1968, Michelson, 19ój) ~

individuele zijnsmomenten die in routines, in een sociale rol
geformaliseerd. kunnen ,vorden, en als zodanig in een leefstijl de nadruk
kunnen krijgen (role-emphasis). .

Nu aan de hand Vë'.l1 het hierboven uit&€\verkte (slecht s op ê~n verdelings
principe gebaseerde) voorbeeld uellicht duidelijk is geHorden hoe de
functionele milieudifferentiatie vanuit katascopisch perspectief gestalte
k[:ll krij:2n (ool~ \;"almeer and.ere en veranderende verdelingsprincipes ,,-rorden
gehanteerd), k8-11 ik nu een poging vragen om het dualistisch perspectief te
exploreren.
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Jt:ilicudiffercntÜ>tie in het pernpectief van een dunlictinch ftmctioben;ri.?

In mijn \Torige notitie heb ik uiteengezet hoe individuele condities als
motor l:onden ","oràen oPGevat vnn het ontstaan van gespecialiseerde behocft8n
bevredigende orG:misat ies.
In onderhavige not i tie \-lerd t ot dusverre beschreven hoe, nIs het geheel
van org::misaties, "de maatschappij ", een eigen leven gaat leiden en eigen
beho~ften ko.n onti-lil::kelen (eiGen behoeften fll'!n ruimte, aan voortbestaan),
zij op basis van de3e behoeften in zichzelf taleen verdeelt, zichzelf en
de h"bitat uL';:":rin dj gJ1ü::::'..tst is, functioneel differenti"éert.
'Deze laatste (l::~ti'SCOpisc~1e) flllctiedifferentiû.tie liet al vóór de geboorte
van elk individu klaar, verankerd in instituties en voorzieningen, en het
individu kan zijn behoeften op geen andere \'lijze bevredigen dan door zich
in dit best <lande geheel een plaat s te ver\·rerven, dan door zijn gedrag op
de reeds anIlHezice inst i tut ies en voorzieningen af te sterrunen. Het individu
doet d[lt, :::.elfs ummeer hij zich tegen de bestae.nde orde verzet, omdat ook
de middelen \·J8l".rmeo hij zich verzet in dit systeem gevonden moeten \·lorden.

Het crotere l1eheel voorziet echter (anascopisch) in de condities van de
delen doortlat die delen (katascopisch) in het grotere geheel een functie
vervullen.
Dat Geldt niet alleen voor individuen, maar ook voor grotere eenheden
zoalr: een buurt. Een \·rijle voorziet in bepa2,lde condities van zijn buurten
doordat die buurten samen een \·rijk vormen.
Keer in het 81::;emeen kunnen \'le zeggen dat een populatie slechts in zijn
behoeften k~n voorzien, door een functie te vervullen in het grotere
(nlp.ptschn.ppeliji:-ruimtelijk) geheel, ,·rant pas dan kan dat grotere geheel
een funct ie hr;bben voor de populat ie in kuest ie.
Het grotere geheel ve~~lt dën in feite de functie van habitat: de maat
schf:pp~lijke voorzieninëe:l zijn de vindplaatsen van behoeftenbevredigende
middelen voor de populatie in k·..restie, zoals het oenvoud aan een primitieve
gemeensché-p zijn bentaansmiddelen bii3dt.

Omdat het ons uiteindelijk niet gaat om sociale differentiatie op zich, ma2_r
om haar weerspiegeling in de materiële omgeving, om rniliéudifferentiatie, is
deze beschouwing temeer een toelaatbare en verhelderende versimpeling.
?et grotere (mse.tschappelijk-ruimtelijke) geheel \·raarbirmen een \'lillekeurige
pop'~latie e':n functie vervult (bijvoorbeeld als \·rerknemer), verschijnt voor
deze popuh·t ie al c een geheel van voorzieninsen, vindplaat sen Vf,n best aE.llS,,":"

n:iddelen, al:::; een hc.bitat.
Zo maakt het uit ben dualistinch gezichtspunt voor een gezin geen principieel
verschil of de kost\-lirmer in een fabriek moet '..rerken en vervolgens in een
Hinkel op de hoek appels kan kopen, of deze appels in de achtertuin plukt,
na jarenlange verzorging van de boomgaard. In beide gevallen velvuIt de po
pulatie een functie in de "habitat", en vervult die hnbitat een functie
voor de populatie. HoeHel er functioneel geen principiéel verschil is,
moeten \-Ie on4oe ogen niet sluiten voor de structurele verschillen, de verschil
len binnen habitat en populatie afzonderlijk.
Het structurele verschil tussen onmiddellijk contact met de habitat en het
contact door bemiddeline van een economisch stelsel ("de stof\olisseling tussen
mens" en natuur op maatschappelijk niveaulI) is t\iceledig: enerzijds levert {,~t l~h·

~ ~n zekere mate een 'ontkoppeling va.n de bevrediging'en het da2rtoe leidende
hû.ndelen op (pluJ±en en eten horen niet mecr bij elka.ar), anderzijds knn het
nnnté11 consumptieve keuzemogelijkheden voor het individu sterk vermeerderen
wam:eer hij zijn eenpecinlioeerde arbeidokrû.cht ter beschilddllg vnn het
"bem~ddelcnd economioch stelccl \til stellen. Hij lIisGel t daarmee echter de éne
~rijheid in voor een ander: variatie in arbeid \:lisGel t hij in tegen variatie
~n conf.wnpt ie.
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Hemneer \"Ie nu voor onze be SChoU\-lincen de (kataGcopische) socinle dif
ferentiatie alleen in het oog vatten voor zover zij weernpiegcld kan
Horden in 'voorzieninGen, dan stelt de populatie tegenover dit geheel
van voorzieningen hl'H'_r activiteiten.

r.

E·

~" ..

i".

I .
t· .

..,

1
"Habitat"

Sociaal-ruimtel ijk
geheel

1"voorZieningCn ·t

functionele
bet rekkin8'en

I
Populatie

Sociaal-ruimtelijk
deel

anascopir;ch -)

<E katascopisch

Bij dit schema moeten \'le dun ~oed in het oog houden dat het sociael
ruimtelijk deel een p.naloge verhouding kan hebben tot een soci8.é~l

ruimt el ijk onde)'-:"deel, alG hier geschet st tussen g~heel en desl, en (lat
voor de populnt ie van dit ollder-deel, de populat ie van het deel samen
met diens hubitat verschijnt als "habitat", te:n-lijl de activiteiten van
het deel in hun ruimtelijke context, gezien vanuit het onder-deel
"voorzieningen" zijn geHorden:

Deze be SChoul-lin.g , dat populatie habitat Hordt \·ranneer Hij onze redenering'
op een loser scha~lniveau toepassen, mag vreemd lijken, maar wij zijn allen
ons leven begonnen met onze medemens als habitat te gebruiken.
Zodra de moeder niet meer alG habitat voor het kind fungeert, fungeert het
gezin als zodanig. Zodra de woning te luein wordt, fWlgeert de woonomgeving
als habitat, enzovoort.

~';e kunnen nu de activiteiten Vé'.n een populatie onderverdelen n9.ar activi
teiten die direct in de behoeften v<:'.n de popuJà;ie voorzien ("soloflillctionelc"
activiteiten) en e.ctiviteiten die in de 'oehoeften van de habitat, het
grotere sociaal-ruimtelijke eeheel voorzien en dan eventueel door de teGen
prestatie V~1 dat grotere geheel indirect weer in de behoeften van de
populatie ("interfunctionele" activiteiten).
Tussen beide is een scala van tussenvormen mogelijk, die kunnen Horden uit-
ge zet op een din-.ensie die ik 'tot emporeel-funct ionele-Variat ie' l (tfV) zal
nOemen. '.-Janneer He bijvoorbeeld met "popula.t ie 11 de bevolkinG van een \·/ijk
bedoelen, kan een uinl::elier in die \lijk deels een functie voor de \.fijkbe
woners, deels een functie voor de stad als geheel vervullen. Nensen uit die
zelfde \·Tijk die respectievelijk een functie vervu.llen in het stadsbestuur,
het provinciale bestuur of het landsbestuur, verrichten daarmee in toenemende
mate interi'unc-tionele activiteiten ten opzichte van die ~.zijk, misschien wede
doordat zij voor de vervulliIlJ'!' van die functie verder moeten roizen. Zich ver-

'"plaatsen is llel de interfunctionele élctiYiteit bij uitstek.
:Bedoelen He met "populutie tl bijvoorbeeld een \Villokeuric; individu, dan }:unnen
\'10 "\1onen" en "recre'éren ll als betreld:clijl: solofunctionele activiteiten e.an
m~rkon, toruijl "\'ierken" en t1zich verplaatoen ., vormen van intorfunctionele
activiteit zijn.

Sociaal-ruimtelijk
onà.er.....deü1

/4-

I
"Habitat"

Sociaal-ruimtelijk
deel

{"voorzienineen "

functionele
betrekkingen

anascoPisCh-7

~ .
katél scop1sch

I
Populatie

I_~·ctiviteitcn
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HoeHcl een activiteit in principe [I.ltijd interfunctioneler krm zijn cl.un
een ilillckcuric:p geGeven Huc...rde van intorftIDctionnliteit op de schnal
van tïV, is solofunctionele act iviteit op die schaal een absoluut nul
punt: een nctiviteit kan niet directer in eigen behoeften voorzien d~m

direct.
De voorzieninGen van een habitat kwmen Horden ondervcruceld in uni-
funct ionele (met een hybriede tem: "monofunct ionele ") en muIt ifunct io
nele voorzie.nin::en. Ann mult'ifunct ionele voorzieningen kunnen in principe
altijd nog functies \101''';'011 tocGovo.;t;Ü, het bm altijd rnultifunctione18r
dl:'.TI el;n een .'re r-even H::'~rrle, manr van een m1Îfwlct ionelc voorzieJ1inc:; k::r.
geen funct ie meer i·]Ord.en Rf getrokken, omdat dim de voorzieninG 1:',ls zod:mig
HOi"dt opgeheven. ::ier is de wlifwlctionele voorziening dus het nulpunt op
een schr;pl die ik "rtlirntelijk-functionele-Variatie" (rfV) zal noemen.
Met der;e v2.Tirtbr::len vult een merb'Tanrdig nCGP-tief verbcU1d te constateren
tussen activiteiten en voorzieningen:

t 1'bijv. verkeer l' Ir
-----

Zo kunnen activiteiten die direct in de behoeften v~n een populatie voorzien,
voor onderdelen van die populatie toch interfWlctioneel zijn, ter\ofijl \'lat op
l'lijlOliveau "\-looneebied" heet, op buurtniveau nog onderscheiden leem Horden
in specifieke bnurtvoorzieninp'en en "ei~enli;k l'loonD"ebied".

~ 0 t' U

De temporeel-nulctionele Variatie en de ruimtelijk-fwlctionele Variatio
kun."'len dU13 op elle niveau een eieel1 betekenis hebben.

muIt ifwlCt ioneel

Voorzicninp:enI ~ tij10--------
unifunet ioncelint erfunct ioneel

niveau arrt ivit eiten voorzieninGen

e I tfVC I
rflle

:B I~---- tfVB --~ rfVBI· · ·

A l~ tfVA I·~ rf":IA

solo inter uni multi

!\et iviteitcn tfV
}-O------- - -

solofunet io'lcel

bijv. \o1011en

Hoe multifwlctioneler de voorziening Haarin zich de activiteiten van een
populatie cdspelen, deste groter is d~ ke..ns dat deze activi-teiten solo
fW1Ctioneel zullen zijn, en omçekeercl, hoe interfunctioneler de activi
teiten, deste sroter is de kans dat deze activiteiten zich in een wli
fW1Ct ionele voorzienine- afspelen. Sle.pen en eten spelen zich bij voorkeur
af in de HoninG of een endere multifunctionele voorziening, zich vcrpla.::.t
sen en Herken sp.:üen zich dae.rentegen bij voorkeur op een ve::ckcersueg of
in een gespecialiseerde llerkomsevinf,' ai'.

Ook hier moeten He het schfJalniveau scherp in het oog houden: een E'.ctiviteit
die op een be~['.ald schaalnivenu solofunctioneel is, kan op een lager schaal
niveau interfunet ioneel zijn en de voorziening die op een bepaald sche.al
niveau multifwlctioneel is, kan op lager sch-:alniveau unifunctioneel zijn:
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Hanneer \"Ie nu t-::rugkijkcn naar de ruimtel ijk-funct ionele diffe!'('!)rt int ie
die op paG 10 en 11 is 'afgeleid uit een hypothetioche sociaal-functionele
different üt ie VEU1 een stedel'ijke commwlity, dan zijn de catcgoric'~n üil3
een aenzienlijk beslag op de ruimte legLoocn en in de habitat duidelijk alo
voorzieningen hcrkenbnr·r zijn:

, .
,
~ :
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Functionele different iat ie vanuit k&tascopisch ge~ichtspunt:

I·! .

L

./

segregatie

rfV

multi
funct ionele

voorzieningen

(

menging

rfV1--------..;;....-..;.,
uni
functionele
voorzieningen

( a)

(b)

ECONOj,lISCH SUDSYSTt:EI·l

recreatie (45)
medisch-sociale ~z.org (3)
\'lonin.::en (60)
\-rinkels (6)
infrastructuur (60)
kantoren (2)
industrie (12)

tfV

t---
integratie

CUL'FuH1!:EL SU3SYSTEEI,;

sociaal-culturele en
religieuze voorz. (5)
onder\'lijs (6)

POLITEK sunSYSTEE:N

overheidsdiensten (1)

I
\ inter-

------1-+ funct ionele
special isat ie

activiteiten

tfV1,-----------:..;;;...;..
solo-
funct ionele
act iviteiten

Het cijfer achter de categorie'én is een globe.le indicatie van het Tuimte
bezIns in m2/in'.-Ioner.
De vraaG, hoc deze cntcc;orie'én over de ruimte verdeeld ,...orden, kan alleen
vnnui teen duo.list isch perspect ief beantHoord \"lorden.
Vr,Jm i teen anE: scopisch gezicht spunt is het Henselijk alle maat schappelijke
voorzieningen in de buurt te hebben, opdat zo min mogelijk interfunctionele
nctiviteit ontplooid hoeft te Horden om in de behoeften van een populatie
te voorzien (menging en integratie (a)).
Vanui't een kflte.scopisch gezicht spunt is het daarentegen vlenselijk de sociac"l
ruimtelijke céttegorieën per categorie, en in zekere mate ook onderling zoveel
mogol ijk te centraliseren ter \'Wille vaL de minimalisering ven ruimte- en
(nrbEdd:3-)tijdbeslag (segregc.tie en Gpecialisatie (b)).
Beide processen kan men betitelen met "functionele differentiatie", hoe,·rel
zij tegengesteld v~n aard zijn:

Functionele differentiatie v~uit anascopisch gezichtspunt:

Hu hebben \'le op de vorig-~ pagina al gezien dat \-le,t solofunct ioneel en
multifunctioneel is op een bepaald schaa.lniveau, op een lager scher lniveau
weer als interfunctioneel en unifunctioneel kan verschijnen.
Het compromis dai nu blijl:ens de bestnrmde ruimtelijke orde tussen beide
gezichtspunten Hordt gesloten, is een hi~rarchische structuur, \'laarbij
de op G-niveuu niet gesegre'gcerdo voorz~eninGen gedeeltelijk op B-niveen
worden eeoegregeeru, on de voorzieningen die op B-niveau nog niet zijn
gese~regeerd, 'Jerst op A-niveau als unifunctioneel verschijnen.
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De niet-GcGeGrcr~cerde voorzieninGen lcwmen \'lorden nnngeduiu met "bruto
Hoon;.;ebied· ' , en vrllen dnn op lager nivcou \'leer uit(lén in H~l G2 seGre
geerde voorzicnin,c;en en "netto-\,/ooI1Gebiod".
Dit "net t o-':looncebicd 11 is echter ten opzichte ven een noc laeer nivcrcu
Heer "bruto-HoonC8bied" en vnlt op dat niveau opniem'T uit·~én in meer of
minder uniflUJctionele voorzienillzen.
Op het hoogste niveau zouden \'Ie mot "bruto-Hoongebied" hat totë'.le aaruop
pcrvlrJ:: kunnen bedoelen.
De hi'ér('!rohisahe verdelinc van de ruimte, nodig voor elke ruimtelijk-functio
nele Céitcf,orie v,m een steLlclijl:o comrnunity ~eDchioclt dan bijvoorbeeld
als volt;t (uitg~ciruld; in m'~/ill\IOl1er):
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3
1

1
?IJ

buurt

Co
5

decentraliserin~~

~ centraliserine

different int ieneigingen gebaseerd
a.an ruimte en aan tijd ven beide
in minderinn- OP het bud!!:,:::t VOll de-> - ~

\1oruen van het compromis dat leid.t

totaal stad \'lijk

1 IIonen. 60 145 ~ 100
2 recreatie 45 :J) 10
j med.soc.zore 3 2 1..J

4 ondenTijs 6 1 2

5 Ylinl::.cl s 6 2 3
6 GOC. cult. rel ie. 6 4 1
7 };:ant orcn::'overhe id 3 2 1
8 indu:::::trie 12 10 2

9 technische rU.irnte 10 2 7
10 verkeer 60 12 18

Iiuimtcf,ebruik: ven ruimtelijl~-functionele

cv..tcgoriCèl1, verdoeld over verschillende
niveaus: "hïérarchi sche different intie".

VHllUit een éUlescopisch gezichtspunt vinden \'10 hier een denkbeeldig rBsulta~t

Vi,n funci Ldelega·c ie (door segrc:::at ie en specialim,tie) naar 1105'::1'':: nive:.uG,
een ab.nt;:- st ins- V2.n à.e (n.nascopische) funct ionele different iat ie door
ccntraliserin::. ::Je buurt ntaat hier als het \-12.1'0 ruimte af voor Ylijkfuncties 1

en de \"lijl: staat ruimte af voor stadsfu-"'lcties.
Uit ke.tascopi .C!l Gezicht spunt daarcnte:sen he·:dt juist con funct iedelog3.t ie
nu.ar beneden plaat s gevonden (door menging en int eerat ie), een aiJ.nt ast illC;
van de (k~tascopische) functionele differentiatie door decentralisering.
Hier st[jat de st od als het Ha.re ruimte af aan \vijk en buurt.
Hét moet hierLlit \1el duidelijk zijn, dat de hii1rnrchische ordening Vé'.n

voo:.:-~ienü:e;er... op zich niet als ·'tunct ionele difïerent i2.t ie" 'oenoemd me.go
\lo]'.:1on, het is sl~cilts het nivellerende resultaat van tHee tegengcsteld.e
differentiati~neigin5en.

!'[c stellen ons nu de vraag, wnórop beide
zi jn. Eet a.nt\·loord zal luiden: besparing
krnien. ~'!8t ue een bespeart, komt echtE:r
ender en hiel'in b:.n de essent ie 6"cvonden
tot een hiërarchioche different iat ie.
Qn dit in te zien ontHikkelcn \"Ie een gedach};enexperiment, Haarbij "Te in het
kort de extreme situaties VRn volledige centralisering en volledige decentra
liserinz, ond~rdruY~in:~ van respectievelijk de anascopische en de k~tascopische

differentiatieneiein~, doordenken.
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beze 8fi-leging lE:idt tot d.e vaststelling van een minimum drf1.U0,'vJ.nk voor elke
voorzieninG, i'laarbij het tijdsbudget van de populatie minimaE'.l '-lorut bE:l?-st
met interfunctionele activiteiten, hetzij verplaatsing) hetzij arbeid. ~
Echter, periodieke verplaat sing of niem're vest iging kosten niet alleen tijd,
maar ook ruimt~e. Dij volko:nen centrnlisering zal veel ruimte moeten Horden
Vl'ijgOlliD'·kt V001- vçr1ceer (denk aan coneestie) , bij volkomen dccen'traliseril16'
zal de opsplitsinG' van één grote vestiging in vele kleine ruimteverlies op
leveren. Er geldt dus nog een tHeede af\-leging, die eerst belangrijk \·,0rdt
zodra de ruimte schaars geworden is.

i-,.
r
1,.,

i· •,.

ge'lnvesteerüe
al'beidst ijd
voor de onhlik.1<:el lllg
van nieu~'le

vestigingen

volkomen dec€nt ral iseril1;

totaal ge'investeerde
, tijd door de popula- I

" tie .;' /
,.",.

ge'investeerde
tijd voor
vorplaat SlllG
Vé'..l: de
conswnent

volko~en centraliserin3

tijd

Bij \'ollecliGe c~:ntrc.lic.erin;;VM alle C8D~t:Tceeerde v(lof'~ienin~r.:n, bijviJor
beeld op stedelijk niveau in het stadscentrum, zou do populatie van een
luger nivp.llu (bijvoorbeeld V[ll1 de Hijk) voor al haDr O1:1ntsch:1ppeli.jk tc~ b,~

vreJ..igcn bc-hocftcn :;ich buiten hnfr eigen krine moeten verp] !O·atucn.
Bij volledi.s-c decentralisering van alle bCsel:;regeerde voorzienineen 112-ar
de laffCre niveaus, zou de habitat een onev~nreditie hoeveelheid men}~'acnt

verGen om alle Cespccinliseerde voorzieninGen, eesplitst in het noodzake
1 ijk ê.f-Ult rJ. g~deccntr:J.l iscerde vest i[;in.~·:cn op het 1,'1 e'3l'e niveau te real i
seren en te 1)crr."nncl''., bi,; eelijkblijvende hlaliteit.
In b(üde r,evrülon leidt specinlisatie op Helk niveau Urm ook tot vermeer
derinG V<:1n interfunctionele activiteit. In het eerste geval in de vorm v,~

veI'pl~ntsing, direkt op rekening van de populatie, in het t,·reede geval in
de vorm VrUl arbeid, in eerste instantie op kosten van het e;rotere sociar.'.1
ruimtelijk Geheel, in tHeede in:..>tantie 001:: op kosten van de populrctie.
Bij ctmt rnl ioering st aat de habitat dus als het Hare door haar verhoogde
effici',';nt ie tijd aî aaJl de populat ie. De populat ie hoeft bij gelijkblijvend
voorzicnincennivercu minder arbeidstijd af te leveren 8.P..11 de habitat, en
houdt duc. meer "vrije tijd' over, al moet een deel van deze vrije tijd "leer
gclnveEtcerd Horden in verplaatsillG•
Bij decentraliserinG' daarentegen zal meer arbeidstijd in de habitat moeten
\'lorden ee'investeerd, maar de overblijvende "vrije tijd" zal ook minder
belast Ho:-den met ver:Jlaat singst ijd.

De hiërarchische ordening en de mate van spreiding VéUl verschillende voor
zieninzsvorm0n, wordt nu bepêald door de economisch afweging van arbeids
tijd, &elnvesteerd in de habitat, teg\n verpla.atsingstijd; de kosten van
nieuHo vestiB'in:::c;ll (decentralisering) tegen de kosten vtm consumentenvervoer
(centraliserinG). In schema:

~

Hierop zou een lTlf~xistü;che allétlyoe moeten volgen die de scheeftre;ckin;- VRll

d~ze af\'lûeinc 2Jlé.l;n;'3crt bij kapitéiliotisclt exploitDt ie van voor~;ienin-2'en,
en monopolieerin:; v;:m de habitat. Deze ['.11al;)"so lant ik grllllg neJl de da~'ril1

meor Geschoolde arwlyticï',over, ik beperk mij hier tot enkele ftmdc.mentele
t-ijd-ruimtelijke grondl3laeen van de functionele differentia.tie in dualistisch
perr~pectief.

JR
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\'Ie 'hebben al opgemerkt dat bij centralisering de populatie als het Hare
ruimte afl:rtnnt nOl1 de "lr·bHat ", terNijl \-1C tlnarnn hDbben Gezien dnt 0m

Geke·::;rd in dat GCvP~ de "habitat" door haar efficiëntie tijd nfstar't aan
de populat ie, al moet een deel van die tijd \'leer Horden ge'lnvest c8rd in
verplantr.i11G'.
Bij decentralis·:.:rinc vlaS het omgekeerde het Geval: de habitat stau.t ruimte
aî ann het -'\o1onen ", lIlarIl" vergt van de populatie daarvoor meer (arbeici)atijd.
Boo moeten we 011G nu voorstellen dat habitat en populat ie aan eU:.aar
"ruimte afstann!l?
0-.1 de~13 vraab te be~tHaorden moeten He ons strikt tot één schanlnivcau
beperl::en.
He brenGen het voorbeeld Vf.;.n ruimtegebruik vr:.n ruimt el ijk-funct ionele
ontegorid;:n, verdeeld over verschillende niveaus op pag. 17 Vleer in her
inncrine. He beperbm ons tot het niveau van de 'btuc}~ en verdelen d8.arover
de tien eerder,c;enoclilde ruimtelijk-functionele categorieën op drie m"nicY'nn:

Bij een (overiGens in Her~elijkheid ondenkbare) volledige centralisering
vinè.t de SG&'rc5'c.tie near verschillende ruimtelijk-functionele categorie'éll
geheel plu~ts op ste~elijk niveau, bij een (al even irreële) volledige
decentr2lisering vindt de segregatie geheel op lagere niveaus plaats,
zodat er g8en "typlsch stedelijke ruimten" overblijven.
In dat laatste g~val heeft dUEl de habitat al haar ruimte afgestaan nan de
populatie, die ~'le g~situeerd llloeten denken in de cateeorie "\-Ionen 11 , terHijl
in het eer3tc Cev2.1 cic populatie ruimte heeft afgest~.an aan haar hr:bitat.
In \'lerl:elijkJleid 'dordt de ruimte die de populat ie é'.an de habitat l:::.at en de
ruilIlt e die de h,:'ûite.t naar de populatie delege3rt, bep~ald door een econo
mische af.·:eGing v<m tijd en ruimte, resulterend in het optreden van een mini
lnBlll draag-.rlaJ: voor e11':.e categorie.
Deze af\-leging hoeft echter een eenduidige uitkomst te hebben, omdat zij niet
al1~cn. de multifunctionele cr:tegorie "\-1onen ll tegenover de andere categorie-én
l:.ÎHeet,-t (het d.raagvlé....'-<: tegenover het gedragene) , maar 001;: de categorieën
onderling.
Binnen de economisch bepaalde marges (minima en maxima van ruimtegebruik voor
de verschillende cateGorieël~), klXnl1en de oppervlo1~everhoudingentussen de
categorieën variëren.
Reut onü dus de vraag op erond van" \-lelke tijdruimtelijke criteria het·· ruimte
be~lê~ VHn de gesegre~eerde ce.teeorieeh'l binnen één sch[1[,lniveau ("intrasca
la:!.r") 6ndC:1'1i.'lG bumen Horden afg':;\'1ogen.
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f.:~t de7.i3 vrnp_f' keren \'le terug nftPr de funr1[lmcnte18 relptie tusmm <1ctivit~it"n

en vO('lr~ienil1:zen die op paG. 15 is \'1cergegeven.
D~;nrin Hordt de ruirïJte1 i..jk-ftUlctionele cr.tecorie "verkeer" \'19crCccevcn 2.1s
een intp.rîlUlct ionele r.._~t iviteit (het zich verplaat sen), ~ich Df8pe1end in
een unifunctionele voorziening (de verkeerm/eG'), ter\'!ijl de cntcc;orie "~/onen"

als solofunct ione1e net ivitei t Hordt \'1cergegr~ven in een muIt ifunct ionele
voorziening (de woning).
Deze c~te~orieën zijn dUG in het spcotnm v~n ~limtc1ijke en temporele
flll1ctioneic v<lridic (rfV en tfV) onGClijlar ;'rdie:. i}o hamen on8 nu afvra~en
of de endere c~tceori8~n niet evenzeer in dit opzicht ongelijkwaardig zijn.
Voorl1itlop~~nü op cie motivering, heb ik op basis van een derGelijke ongelijk
\.r;:H'rdi5heid op p2.[';. 17 in de reeks ruimtelijk-functionele categorieën al
een rane;schi1:J:intZ aanGebracht:

1 Honen
solofWlct ioneel ~ I

2 recreatie <D lP
H té: 'rl

3 med.soc.zorg ~
-p

... (tj

4 onden/ij s 8 (!) ~\)
H

ffi
.r! CD

5 \'1inkels ':-1 .p ;..,
r::-l aj tIJ

6 ooc. cult. relig. H
I~

CJ tI)

~
.r! .r!

7 kroltorilll&overheid ~~ ~
rl

(-l g~ re-
B industrie 0 H .r!

~ pot-:] bS 0

9 technioche ruimte (!) Cl
po interfunotionecl wlifunct ioneel .p P.

10 verl:eer CH s:: en
op •.-1 '!./

Deze reoks V2.n ruimtelijk-functionele oë.tegorieën toont van boven nr.ar be
nede!: oen é':r"fl:emie rrlat~ van integratie en menging van aotiviteiten on
voorzic:1ir: ~~:?11, en e;::1 toenemende fj\.;ï te van spcoialisut ie en segre,;;at ie VUl

p.ctiviteitcn ~n voorzieningen.
In het ... Dl1en zijn de meeste functies verenigd, en bcsta?t de grootste kE;ns
op aci;iviteit(.:I~ die direct in de behoeften van het handelend subject
(indivièu of ?o?ul~tie) voorziet.
In het recreëren zijn minder behoeftenbevreüigende middelen vortegemloordigd.
dan in het \lonen, maar nog al tijd m~êr dan in de oreEmisa-ties van medisoh
sociale zorg. Het ondervTijs en het Hinkelen voorzien in sommige behoeften
direct, in él.:ld.ere niet, en beide vertezem'100rdicen zij mil1der multifunotio
nele beoteD.[rir.~;;:: Lé'11 de medisch-~;oci!"le ZOrD".- . -" ~

Sociaal-c"..!.l turcle en reli;;ieuze voorziE:ningen zijn al tecnelij1: unifunotioneel
Vell f.E.rd en vo')r~iGn op t2IIHüijk indirecte Hijze in behocften.
Bij b::Jltoren en ovel'heidsdiensten is de speoialisatie en segregatie reeds
zover voortgeschreden dat l'leinig behöeften door deze categoric'én nog direct
\...orden bevredigd. Hiettemin is hier de vrijheid voor de bezoeker nog alt5.jd
groter den in \-lerkplr~.atsen en industriële bedrijven.
J·jei tecI--..'1iochG ruillltê Hordt hier de overmuatruimte bedoc1d (vcI'loren hOi~ken I

boe zern\-1ate ren) die noodzakelijk: is voor het technisch functioneren ven de
habitat, en slechts op zeer indirecte vlijze in de behoeften vun een popule.
tie voorziet.
Dat ne~mt niet \'leg dat, Henneer deze ruimte door functieoombinatie bijvoorbeeld
een rccrer.l.tic:ve uetekcmis Y•.rijtrt , hij e.en andere plaats in de re'Jkr.; la!TI
krijeen. Dut geldt ovel~iC'eno in prinoipe voor alle catee;orie"l.hl en relativeert
de hier e;oy:ozen Btrena aandoende volgorde. -
Zich verpl~ntocn ia echter een functie clie slechts zeer zeIden ("recreatief
rijder!1 bijvoorbeeld) direct Ül een behoefte voor:üct, rnnar vrij\'/cl nltijd ten
behoeve vrm ecn <.mdere activiteit uord-t vervull1. .
Verkeerm-/cgen zijn dan ook in de hoogste mate unif'unctioneel.
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We l~lUlen dUG door de verdeling V8n de ruimte tUBsen de verschillende
funet ies op éclD schëoBlnivenu onderlinL~, de mul t ifunc~ ional Hoit va.n de
habitat en de intflrfwlCtiomuitoit van de activiteiten belnvlo·Jdcn.
"]nnnc('T Hij bijvoorbeeld op een bepnp_ld Bche.alniveau prioriteit willen
verlenen aall de soloful1ct ionöliteit van het mensel ijk hé!.ndolen, uan bm
nen Hij bilmcn de mr1rg::s vnn de economische afHegine- bijvoorbeeld minder
ruimte e;even ann verkeer, technische ruimte, indur:trie en kr..ntoren
(en dat gé1at hellicht ten koste van meel' geinvesteerde arbeidstijd), en
me r ruir~te geven éié,.ll onà.er.lijG, medisch-socicüc z,or;;, recrce.tie en l·Jonen.
Geven ,.,rij prioriteit aa.n de wüfwlCtionaliteit (en officii~ntie) van tie
vo::;rzienini:en, cl:;j Geldt het ·~egcndeel.

L;r doen zich hir.rbij enkele complicaties voor. In de eerste pln<~ts doet
het probleem sich voor, dot een m2 meer of minder voor de ene functie,
bijvoorbeclrl. ondc~'i'!lj::~, meer c;e\.Jicht in de sch2.lll lee1 drol voor de andere
functie, bijvoorbe:=ld Honen of recreatie. In de tHeede plaats moeten de
mtlrep.s vp-n de economische e.fuesing worden vastgesteld, enerzijds aan de
hr-;;nd \'PJl empirisch ondc~'zoek, a.nderzijds aan de hand V8n kritische ana

ljrse en normrIt i'.3ve be schou\'!Îl1t;en.
Gent0ld, dat Hij uit het l8.atste minimum en ma,ximum Haarden h."1ll1nen stellen,
drm kun' en \'18 uit het verschil van beide de ·'tolerantie" oprn~ken die een
bepa.alde functie ten aanzien van meer of minder ruimtegebruik heeft.
l/alU1eer \'1e er nu vElnuit gaan dat elke functie in elk geval de minimaal
benodigde ruimt~ krijc-l;, en daarboven een surplus dat min of meer
oVE:recnl:omt met da urgentie van de ruimtebehoefte voor de betreffende
funet ie, tl1ll1 l;:wren ~"e het surplus aen ruimte dat overblijft van de be
schikbCire ruimte na aftrek van alle minimale ruirntebehoeften, overeen
kOlJlSt i::; de ur'Gent ie over de verschillGnde funct ies verdelen.

Eoe bep:lien "IC nu echter de urgentie van de ruimtebehoefte voor de be
treffende ,f"uncti'.!s?
~';e rno.:ter, üH~_rbij onderscheid maken tussen de urgentie die door de habitat
gesteld ..·:orclt (!:;col1omische urgentie), en dc ur~entie die door de po;>ul"2.·~ie

gestel.:;' iJo!'dt (beleid::mrGentie). OiaJLll.eer \'1e beide combineren, krijgen He
de !Iee\'log~n UT6'êntie" op basis Haarvan de toedeling van het ruimtesurplus
over verschillende functies kan geschieden.
De êconomische urgentie hangt in hoge mate samen met de tolerantie.
i'/a.llneer \'le per fm1Ct ie in staat zouden zijn een tolerant iekromme te tekenen
dii: het "nut" eé:..!'l-:"r-f vr'n elke m2 ruimte méér dé'.l1 het minimur.l, dan z,ou
d::- HT'lli t us u.'c.c:nt i2 ~'.::rna}Jcelijk kunnen \'lorden afgeleid aan de hanel van de
hell ing v U1 de zc; krOmI:l 2 :

...
.
':;

ruimte
I

ZolDne deze kromme niet voor alle functies bekend is, moeten He een gelijke
krol~l~e voor all~ functies afjnnemen om de .oconomische urgentie van de var
nclullende functies te kunnen afleiden. Daze ura-entie hanbf; dan nog alleen
af von de tollJr~tie, het verschil tutmen "minimum en maximUIn ruimtebehoefte.
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Hnnnccr nu de bcschikbpre ruimte, en dun het boschikbflrc nurplufJ vn8t!"::t~td,

lcnn op f-;rond van de vûrschillcnde urGent.ios eon evenrp.dig GUI'\Jlus voor cl€:
verschillende functies \'lorden va.stgesteld, dat - 0p/jt:teltl. bij het minimum
een evenredir;e v~rdeliTI(1' opl?vert op basi.s VFln econoiilische ur,'"7snties.
Hieronder is, bij Hijze van pretentieloos voorbeeld, ecm der~~elijkc even
rcJ i[;C \rerdcl in,'.: vastgestold op het niveau van eon st eu.elijl-;:e cOir,munHy,
\\'lö:.[Irbij een besohü:bare stedelijke ruimte is fl.[1nffcnomen v':..n 210 m?jimroner.
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142. 10
2).44
2.50
1.25
2.05
4.50
2.2)

11.53
1.85

12.50

8',onr~d i ,,....~
v8I'rlelin .;
m~ /im·roner

210.00
ho

totaal
beschikb~e

ruimte

_1

evemrerü/5
surplus
m2/i

83.53
10. 3-1-
0.50
o. 15
0.30
2.00
1.25
8.53
1.15
2.50

110. 18
A

surplus

ec.
u1'g.

f'J

tol.

1
--~j+

min.

58.51 166.43 75.4
19.1 m.G 9.3

2 1 0.5
1.1 0.3 0.1
1.25 1.6 0.1
2.5 4 1.8
1 2.5 1. 1
3 11 7.1
o. 1 2.3 1.0

10 5 2.3

99.22 220.13 100.0
A .:1 .~

mini- totale ~dem

mum tole- in %
ver- ralltie
eiste
stede-
lijke
ruimte

')/m..... i

mllx.

225
3'9.7
3
1.4
2.85
6.5
3.5

2'J
3

15

319.95tot?rl

1 \·/onen
2 rocreat ie
3 meel.soo.zore
4 onà:;r~-:i j s
5 Hinkels
G o')c. cult. relib'.
7 b~ntorcn

8 :i.ndu.strie
9 techno ruimte

10 verkeer

\-)mme'~r He nu solof:mctionele activiteiten op stedelijk niveau \'lillen be
voordelen, verpl~é:tsen He, binnen de economische marges, ruimte naar boven
door de economische: urgenties aan te ta.sten:

1 \·ronen
2 recreatie
3 rnt;d. soc. zorg
4 ondt::r\·.. i jo
5 \'lin}:elo
6 ooc.cult.relig.
7 ke.ntoren
8 industrie
9 techno ruimte

10 verkeer

totaal

ec.
u~g.

i.J

15.4
9.3
0.5
0.1
0.1
1.8
1. 1
7.1
1.0
2.3

100

beleid.

+0.1
+0.5
+0.3
+0.3
-H).1

-{).1
-{).3
-{).5
-1.0

o

geuogen
urg~l1tie

iO

16.1
9.8
0.8
0.4
0.8
1.8
1.0
7.4
0.5
1.3

100

gc\·:ogen
sUl'Dlus
m2/iJ.l\'I.

84. "3IJ
10.86
0.89
0.44
0.B9
2..00
1. 11
B.m
0.55
1• .:14

110.18

geuogen
t oC\"lij ~:inE;1/.m'- 1ll;.r.

142.81
29.96
2.89
1.54
2.14
4.50
1. 11

11.20
1.25

11.44

210
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net is duidelijk dnt met het beleid in dit voorbeolrl ccn functionelo
differentiatie v~;l1uit EUlnncopisch gezichtnpunt pl::l.ntrJ vindt, bij een
fWlct ionole different i8t ie uit katrLncopisch ë:cziclrt 8punt zou do pi,jl
na:;r beneden Hij~en (zie PLlG. 16).
i~r ifJ echter noc een derde HeG denkbr:é1.r, de bevoordelinG v;m UIJ lr.irldcl:;tr;
fur.etie8 (ollr:l·~r·,.;ijs, Hinkels, socinc!.l-culturele en reliL;ieu:l~ fW1Ctir:~J),

ton konte vnn de buitenste: in dAt geval zou een converg-ellt del pijL;n
nnar het mid~:en 'lijzen. De~e vorm vtm differentiatie kunnsm \'Ie nu met recht
"du:ü i::.t Ü;CllG cii ...-fcrcnt i."it iu" noemen.
Deze vorschill·mde vormen VLn functionele differcntintic i~umen op 'Ier
cC!JillenJe f,iv',;;r. i L3 v":l'SCilillünû ~iJn, oijv:)ol'-l)e~ld:

;.,

~.
~.
l.

t
f',.

ru:iJlItcl ijl:-f'\Ulct ionele
cr±'L cf""orir;:.~n:

., (liJ ot èU el ij L niveall:
v dUaliGti~c}~::! c.1iff.2r.. lltit!·tie

on \liJ~k.niv·::: au.:'13 ]-
l:::t..-:.Geopischc differentie.tie

op b~lUrtniv:.'nu:
A NlnSCopische differentiatie

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1: '1,;/on8n"
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!
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D: zul trachten [Wll te tonen dat de dualistische differentintie niet alle::::n
intraoculair, mp_:r oo~{ in het lcrachtenveld van centr&liserin; en decentra
lisering, i:lt6~'scalair, betekenis heeft.

In het voore[" nele is uiteengezet hoe men door centralisO'll1;; en decentrali
sering' intcr::;c~:..lair de k~tascopische en de anascopische differentiatie kë:1J1
bevorderen, en hoe men deze differentü.tties intrnsc::._lair, binnen één
scLn:~lnivcé1u nog krill beïnvloeu.en, door onevenredige honorering vr:..n ruimte
behoeften.
Het ondel'Gchcid tussen interscalaire en intrascalaire differer:.tiatie
moet nu ec!1ter \·.'orden Gerehtiveerd. :lG.r:r vroeger duidelijl~ gGscheirlen
drLéigvlaJ.:-cateeoric"én voor verschillemle vool'zioningen te zien uaren
(buurt, \-lijk, stad), "'lordt in de moderne sociaa.l-ruiJntelijke orde de
leegte tussen de onderscheiden niveë.us snel opgevuld (voor tal van
funet ies is de st ad te groot en de Hijk te klein ge\·Jorden).
D,;: ve:rsc:-.illende voorzienin:;cn hebben hun cig·::n verschillende hi·ér~:.rchische

orde:" dir;: lÜ8t weer, zelffJ niet me'3r gloo8.c.l, in é6n hiërt:.l'chie snmenv':cllen.
rfus~r;:n de centr!è Vëll het nive:a'.l VLL'1 een landsdeel, '3en st::lcls~e~·!e:':lt, een
agglomerat ie, een otad, een "lijk en een buurt, ont\-/ikl:elen zich allerlei
tussenniveaus, die vooral door de eieen differentiatie V~'1 distributieve,
sociaal-cultUTel,; en educatieve functies '-lorden opgevuld.
Door de toe{;,renolilen mobiliteit HOrdt de organis8.t ie vp..n de voorziening
niet rne.er' p:- n[:"::pr: st Gan een beperkt 1J.2-'1trl alternat ieve dra2(,'iTl akken,
maar het draagvlcl{ \~ordt aangepast ~~n de specifieke organisatie van de
voorzien in!!_

Bovendien vindt ecn uittocht uit het centrum plants van functies die \'lel
tot dezelfde draac;vl~1:-cé!teeoric als de andere fu.nct ies in dat centrwn
behoren, doch üua:nn~e e-een symbiotiEche binding meer hobben (l:untoren,
grote nupermarktcm , meubelstetlen verdHijnen bijvoorbeeld uit het centruIl1

. van de stad) • Dit procen is 5e8n decentraliserine, de fUllot iea verhuizen
i.mmers niet n~r een lDger uraagv1 n1:niveu.u, maar t1excent raliserine":
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àe h'1bitnt l:.ri,ic;t verr>chillcnuc oentra voor vcrDchillendc functies y;m
oYT::'Tiseno h'3tzelfde ur:>..ncvlnJmivenu.
Halmeer de ruimtelijke ordening op elk niveau greep zou kunnen kri,ir;en
on dit proces \'nn exceni.rnliserinG': Joor lli~[lr tot eon herl:cnbé'i'lr oo::.nt;,l
g~spociali8c_rde centra te beperken, dnn zouden de verr;chillcndc populr;
ties in het Grotere Gocimt1-ruimtelijk geheel een specifieke "fwlCtioncle
identiteit 1t h.''Ullnen krijgen.
De differentiatie die op deze ,'lij ze ontstaat is een dual iiJt ische dif
feI"~nti~tj.,::, omd[lt de interftmction'Jle activit'-")it (met nr-mr;, het 7.ich '!':~r

pJn::t:::en) v'"n elke populntic tem Hlln~ien von het centrum llat zij zelf
te h11i8"vo sten krij (i-t, vermindert, mnnr ten n8l1zien v;;n andere
cc'éxcentrolis(:Qrde c'Jntra venneerdcrt.

Zo zO'lden stcdolijke c.:mtra laumen uit\'lanicren in de ornlig@;ende uijken
met geopecinliseerdc excentrische uitlopers: de ene uijk wordt vo~r de
hele ct ad een eldorc.do van ge specialissC:6rde zaken op het gebied VR11

\-ionin.;inrichtin;- en Y-~eding, de andere \-lijk op het gebied veJl de exclusieve
voeding- en cenotmid.;~clen, een dorde \ájk op het Gebied van stedelijke
rccret'..tie en ondcr\-Jij s, en een vierde op het gebied V?J1 Gociale zor&,
\rercnic"in,=-olcv~n en geme·.;ntclijke inr-tcllin:'7en, ter;..rijl de Hijkcent:ca hun
uitlopcrG hebben in de buurtcentra die respectievelijk de educatieve,
sooiaal-eulturele, distributieve en medisch-sociale voorzieningen op ,-djk
niven.u onderl in[; verdelen.
D2 "düjcrete" hi'érarchie Hordt op deze \'lijze een "continue" hiëré'_rchie,
\Va;-rdoor de ccntr"a tot kleinere omvang \'lorden teruggebracht en een ove~

spl:nnen huisvestingsfunctie "/Cer kLu1l1en imdsselen voor een ontmoetings
fW1ctic Vla'!' o::Jk He~r geHoond kan \-lol'den, zonder dat het karé:h."'ter VéUl

een l:nooppunt vr.n verschillende functionele lijnen verloren 6'aat.
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Om tot een dergelijke ont\-rikkeling te komen, zijn echter ~lanologische

instrumenten no~dig (branche-be':i.nvlo~ding)die er nu nog niet zijn, en
moet het dogma van de centrëlle ligging plan.ts mnken voor een op "col
lectief monopoli(:11 berustende aanvaarding van excentrische ligging.
D'3 functionele i'.:entiteit 'Jan een gebied kan vcrvolg'.:ms de drager \lorden
v~ een differentiatie I1a?r leefstijlen tussen de verschillende popula
t1es, omdat de versc1:illende delen van de habitat verschillen in hun
nabijheid tot verschillende centra van verschillende culturele, sociale
of economische aard.


