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Voorwoord
Het was mijn ambitie met dit rapport een "vademecum van de .milieudifferentia

tie" te creëren, dat op iedere pagina toegankelijk zouzijn,en vooral "gras

duinend " "Jan voor naar achteren en van achteren naar voren in zijn systematiek'

begrepen en in de geboden instrumenten toegepast kon wordèn.

Deze ambitie heb ik niet waar gemaakt, maar bet is waard haar voor ogen te'

houden bij het lezen van dit rapport.

, "

Deze vorm van lezen is ee~ creatieve v~r~'vanlezeri; die de lezerdwin'gî'de',':'·',

''Voorafgaande hoofdstukken ti te reconstrueren. En dat 'is preoiesmijn·bèdoelÏIlg,.,'"

want deze reconstruotiekan afwijken van ,het 'hier geschrevene,en.iedereiaf~iJ+;;'.·-.;;
. .- " -, _>, ," .' . .__ - "'.- ~~:.'.'_' '::'-~-J.:_:._~. _._::.~~..::: -:_>-:;---:::_-~::.-_: ..:>r~ :.::~'::._~~'::.:~~.~(:,~

king is in het voordeel van de milieudiffërentiá.tie~·':.·;.«:,.~,-.)~:,
".. _. ,., '~.

De ''voorafgaande hoofdstukken" moeten er zijn~dät volgt uit:'de a~ van"de: :.:;~:;;,:;'·,',·S~
.. , '. • :"' ... _:' '. t ' "'~. "~ ~ ~,:~._ :: : . ,:~.~_.:~; "\~""!"'~._"~';.,

ruim"telijke orde, haar fundamentele opbouw -in' de lagen van .inhoud, _~9rm,'_stru~(r;,,': '

tuur, functie en, intentie (de enige '~deling,~~~r0'~,ik':·.·ili··~~f:,~riiî~~t~'~~~;::'d.~~~ti:1:r;;;:",;';
tisch heb willen blijven),maarzij' hoeven 'niet, no~dzakel~jk__,~e lli~er~ing t,~';.-~" :: ,~

hebben die ik in dit' onderzoek heb gegeven~::''-' ;:",,; :', ,;;;·;(,i'~';·;i;;';;;.;~;~iJ};);:;" '.~.'.:...;:~<':ii;,;:;~:~~·':';

Wie niet van theoretiseren houdt. moet bijh~:.~ê~~~'~~~~~i:K~i;~~~t~~~i
bij hoofdstuk 4 (pag. 44)" en bij~o~rbeeicl=d~.-~pará.g~~en:4.,4, :,4-:5; --'~6,~:-:~;':,; :"'-

'. .: , ; . . . >. ',.': ," .. " " y,;<::,;, ." ," .:- '.;; .. ,-':'" '''.::/:·;T~'·:~·:.:'-·· ;f·::"r. ,., ~,;. '. ::;;::~·,'2~>",·::~:·.:~.~~i··.:;:;: .~~~~;'~~,'.:':~:~, ~'::~!i::~'>i;~::~l:i:~~ :~~;~;'\';;:

en 8.2 overslaan. Deze en ándere gedeelt'en.zijn.'-lledoe.ld;om::?:~·;[~~lEj3~;~~::=b~
, , ,: _ _ ..' .. :' :"', :', _~ ,_ __-_ _ " ':~: .' ... ';,:::,.::(::', ...'~:: ~~' ': ":::::: .:'f.'::: i:'.:/:">:~~" ':··.i :':';~':;: \:,;::~:;~';";: ""-': ::·.::'::(,~::.:~,:.::~"':~:~·:':~~:·~;i'::,;:ri:>,:":'::.~:\T~,~,"~~:~::~·:':;:ti;J:·~:':;::;"~,;·

het betoog, ·de samenhang. der.,versohillendê.:oIlderdelen:ite.~~2d~td~2SJ~~~,f::

De lezer moet zich niet verplicht voelen alle hoofdstukken achter elkaar door'

te lezen, dat lijkt mij zeer inspannend en nie~ altijd lonend! alv66ronder

stel t ieder hoofdstuk in zekere zin de voorgaande hoofdstukken.,

Zodra de opbouw van het betoog op één of ande're wijz~ duide'lijk isge'\'iorden'

(uit de inhoudsopgave, de trefwoorde~ ~o~en ~~ke bladziJd~, de-tekehingen, ' "

enkele willekeurige alinea's, de stimmary~ de oonclusie of:de,terminologielijst)

kan men zich beperken tot die paragrafen die .het mee,st
. " , ..

Men komt dan ongetwijfeldtennen, passages of zelfs hele bladzijden tegen. die
- ;

zonder het voorgaande onbegri,jpelijkblijven, maar '- 'Voo!, 'ici'Vèr'd~ 'tëI1Dinol~'~'.

gielijst daarin geen opheldering. verschafi, ~advi~ée~;;ikd.ë':lez'~r

zen met enkele "onbekenden" in het achterhoofd.'
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1 Inleiding

DIl w.~ld ven on..."arin« ie uit6~vell.n in drie bell1;ean...ente:n,

h.t kwme:n, het panen en het kiezen.

OndMk. d. fundlllll.nhl. en noooz&lc:.Ujke eenheid van he\ individu, hebbflll

wij 0fI. lahD welgevellu d.t el kennend er wtlinig individu.el te ll:wmen ot
te ki...... valt, ...".\ anul"eD 4a\ voor _ dom ot -.at er eeD \tjd van

kunDe, een Ujd nD keDn l!IIl. een Ujd V8ft kier.en h.

Wij hebben ona l.ha ...l ellen 4a\ el ldezenel he\ lmmla 0lD keDDa \0\

he\ ter~in VNl pepecielieeerde en:lel"eD, \0\ d. v.rledflll Ujd ot \0\ de

toek..a\ behoort, dat de ei\aati rin wij perlicipenlll nie\ de .it",..U.

h die wij ntleo'teren ot kiezen, r d. aitaaUe di. wij ge~tl.ot..rd

h6bben ot zll.llaa reneert.rell, de .UuaUe die wij geko.... h6bben ot die

voor one pko_ ie.

He\ k..\ erop UlI, aek.r waar het ,..t .. t.cluliek, ... \enec:hap en poliUû,

.. OIltw.rpeD, oad..rzoe!ten fI:Il beeUuen, de ..nheid te herll1;dlen door de

eoheiding in \e zien. he\ 6nd.recheid tuseen kwlnen, k.nnen en kinen te

bevijpen .. voor de eenheid - dit ke.r bewull1; - te kunnen kiezen.

He\ ond.rscheid driD«t ziob ean one op wann..r de o.-unlçaU. \ueaen heb

niell: en ...t.,.eohap, -..k...... "'\lllI. kunnen en k8Dll1!lll. tul\, en wanneer

d.lIkutld.i&beid _ beel1eaincebe...oecdheid, ...hnec:hap en politi.k, keDll-en ...

ki...... penheiden ...pa paD•••\ e.ll. tatal......olpa .aD dien.

H.\ k..t erop MD het ond.rscheid \u...n d... drie te bevijpen, en daal'Qll

eal ik geen woorden lIeer wijdflll ean d. noodz-.&k van hllD Unheid, ik zal

niet ..... rd.r eprebn over het doel, h.\ OfIzecb&re dat voorat,-ing, ODlat

rMd.e de tul pen k_ ie, ........ ~tleotie en .-dat het voord DO,- pen

daed 18. b ••in ie .....rbaal ondereche1d oot aoheid1ft«. ae\ _..-.t. i. UDlWl,

het t..-de haDd..len, en d66r dez••oheidin« kul het onde",chetd aic;:h Ugen

die .cheidinc D"-D, ll10h UI dienll1; lI1;ellen .......en ni.uw verband.

wel1evu.r behorflll kennen en kunnen Uil te lijn, .aar ..... r .cheidin.- .en

hU h, behoort he\ os:m.r.obeid h volpn, opda\ een keuze lIoplijk wordt,

.... k_ wtlllich\ voor de 'lD.he1d.

k
-_.<.<-'--'-~>"-"".''''----'''-~'---'-'---
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1.2 De pl"tlhntiflll van het onderzO<lk.

VaDn"r 1.11: in 'lUl onderzoek al. dit, wil ldnen vOOr d. eenheld van 1twm1Ul.

kennen en ki.HIl, 'I'OOr de ee-uz,.içt,th tue.en de..e drie, ot althans '1'001'

••n hl'Wlinologi. die _1 hchn1ech U. wehn.chappelijk .b politiek

b.u!teut r h, d!lD S&l ik .ij voor drie tore. aO<lten TerwltvOOrden, SIl h.t

ie ni.t chijnlijk dat ... afloop .u. drh tevred.........lleil aijn ..t aijD

v.rd.eld. """echt.

Daaz<- stel Ut een rangorde in de pl"tltenti., van dit onderzoek.

!lijn eeffi' pret'lnti. ie een techniech.....ten.chappelip, ... het to~ dat

.u.arbij hoort wordt v"rtegenvOOrdip dool' d. Ttoehni.eh. Hogeschool.

!lijn tweed. pretenti. i •••n _pirisch- en th.oreti.ch-veten.oh&ppel1jk.,

..urblj een univ.rllUair to""" pd..eht ltaIl worden.

lijn derde pretentie i. een pólitieke, en h.t torum daarvan wordt ollder /II.er

gevormd dool' bel.id"in"tantiee, waarvan de Rijk.planologleohe Di.n,t'.r

één ie.

De politiek. pl"tltentie van dit ondeUG11k ie niet gelegen in een k.Il". voor
•

e.n &XÎOM. aatrent het nut .n de wen••lijkheid van "ilieudirr.rentiatl. in

al h8&1" verechijningvvonlen. liel ..11 Ut arsweentftl1~ di. rel...ant

:zijn voor "n .ind"r gebl'flldtige en .inder iMplici.te aotiv.rÎJl& van ..11 OIlt

wikkeline naar _I' vertlcheidenheld in 0lUI .ilieu, aaar die keuse ia niet

&all "ij, :zij 1. aan 6na.

Ik aal d. lehr ni.t opllouden _t .1jll anarohietlseh getinte politiek. 0'1'.....

tlli.cina'. va&ri>innen d. verscheidenheid SO' ft -.inente rol speelt (ah .u......
'0'001' bijvoorbeeld 5eMeU (1970), 1911).

Da politieke p...t ....ti. 'I'an dit ondsrsoek li~ .rgell8 aDde... (dit naaISt h.t

teit dat zij, soah geseAd. tertiair ia), en .ij wordt vooral ....... g "H

iIl ds pen,çaaf over de identiteit, een p.en.gn.er die derhelV'S .inder eocoee

r.al oopt.n voor b.t techniach-, .piriach- sn theol'flti.ch-wetSll.oh&ppelijk.
to~.

Behalv. wehn.ch.appelijke ..."",.nten (percepti., ecolog1ach. ve1licbeid),

ku.nnen ook politiek., '''''1' ..ij.gerig en eventu.eel ethi.oh getint. ar~enten

pleiten VOOr ....n ontwikkeling- n8&1" ....r vereoheidenb.id in ons .Ul.u.

Een anal,y.. van dhe a;rgum"nten VGIIM .ij naar het begrip identiteit.

1lIIm.re, .... ied"re politieke overtlliglng ligt een OIft11sbeeld ten grond.ds,g,

en aan ied.r ..ensbeeld een opvatting oatront de menselijke 1d.ntlt.it •

.- -
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1.2 poUtwk :;

Daanaee ligt aan iede~ poliiieke overtuiging impliciet een antwoord ten

grondde.« op de vraa.g: "'ifie b8D i1c, en wie zijn de anderen?".

Hoe ongrijpbaar deze vraag, de vraag naar eigen &ll andermans identiteit, Dok

lijkt, de denkbare en Ilogelijke antwoorden zijn sy8tematigoh in categ<ll"iel!n

te verdelen op een wijze di"'. gegeven een bepaalde politieke oonatellatie,

beleiderelevant ie, omdat uit de aard. van deze antwoorden de gewenste vor

118D van lIilieudi~t8rentiatie zijn af te leiden.

In dbe anal,yee, 6n in de georellerde hl'lllinologie, ligt dan de politieke

pretentie van het onderzoek.

Bij de poging een t11l'1l1inologie te ontwikkden die zowel technisch, ah

wtllneohappelijk, ah politiek hanteerbaar zou zijn. heb ik ..ij erop toegol

188'1 de dubbelzinnigheden die eigen zijn aan het begrip veracheidmheid on

oDtkoombur bloot te leggen.

Deze dubbelzinnigheden zijn im:nertl niet alleen binnen en tU8e.ln W<lteneohap

en teohniek fataal, zij zijn ook politiek ~anipuleerbaar door de echijn van

oonsensus die zij kunnen lHIkken.

lr/anlIeer een wethouder de bewoners vllJ1 een etedevernieuwingsgebhd waar
in a.lleen tweekemaNOningen voorkomen, voorhoudt dat zijn politiek ge
richt is op een evenwichUge voningditterenUaUe, kan hij da.armee be
doelen dat hij eldere in de II'tIl.d de drie-, vhl"-, en vijf'kMle.....oningen
wil realieeren, te.....ijl de bewoner de bltdoelde evenwichtigheid op wijk
niveau interpreteert.

Behalve de politieke uitbuiting ve.n dubbehinnigbeden in de tertllinologie

door camouflage van oonflicten, zijn in de bestaande terminologie kromme

redeneringen mogelijk, bijvoorbeeld gebaseerd op een niet gell::rplioiteerd

verschil in echa&lniveau tUBBen argumenten en conolueieB.

Wanneer men beveert dat wonen, ..erken en N10rellren in vereohillende
delen van de stad Iloeten worden geoono<lntreerd omdat zij elkaar hin
deren, dan is bet ec:haalniveau waarop de hinder effectief ie, en dus
het argument VIlJ1 toepaseing, een heel 8IIder ecbaalniveau dan dat
waarop de conoluste van toepassing is: de eted ale geheel.

Het ~oet duidelijk zijn, det een ondubbelzinnige te""inologte voorwaarde ie

VOOr elk eerlijk politiek debat, en dat een sanerlng in de terminologie niet

alleen van technische en veienechappeUjke betolkeniB is, .aar ook elm çote

politieke relevantie beert.
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Zo _inig aoeite het lIij ~l koeten aijD /J....t8 en laahte pretenUe .et

elkaar in over••nllteillming te brengen, zo veel l1081t" zal het koeten een

technische atHtuds te oomhin8N1n met "en empirhche of theor_thche.

Er belJt .....t .en antll8"nilJlle tuesen kennen en kwu!en, dat elkt ontwerp<lr di.

tentille van lijn ontwerp BOpv.ne versameh I UIl den lijve Itan oDd...... l.nden.
Hoe .eer pp...ene een ontwrplr beschikbaar k.rijg', d...te ainder ltan hij

sic:h de çontlllliuH veroorloven di" hij ah orlt_rper 10 bard nodi« heert.

Eh o.gekfllrd, hoe creatiever de ont_rper h, dIJete .iDder 1..' hij sleb

aan de f.itell plegen liggen.

Dit lIlIt"8ODi_ ia het &Iltaconi_ t'Ul••n de projectie," en de retT'OlIpeo

tie..... houding, 'UlISen de expreseillVIl en iJlp...a.ieve atti~d., tUallen de

holieUllche, epontane benadering enenijd" en de aIla.J,ytieoh-lQ'tltheUeoha en

ça.usa.le, ...,latillVe benadering end.rzijd., antagonilllDen die ..eUicht verant

wOordelijk lijn vOOr do algellleen geaccepteerde taakdelina; tuuen bflide.

tij v.rn....den slob tot elkaar ale in- en uitllod.e.en, zijn beide nood.:ulteUjlt,

.&aT kunnen ellt&ar niet velen.

Uit dese t ...-.lt.n« It-.. _n o.-u.nicatienoornb, ja, een oontroveMle .oon

...loeien tuaMn OIlItwer...,rs en ondenoekllrs, ~nitnU'1l en dootoralldullen, die

l:eer te betreuren ie.

Deze stoomi. uit zich enenijde in de ""rtuieine bij de ontwer...,r, dat

ieder _piri.ch OI1de"oek dat he. in zijn ont...rpbeelinl.npl zou .oeten

onder1lteunen een ontoebatb&rfl beperkirl6 van blikveld inh<l\ldt, te ....ijl hij

zelf liet de integrale totaliteit V"" een r,-ehche, biclopeehe en IllItropolo

cieehe werk.lijkheid te doen heett, anaerz;jdll in de ~rtuiging aan

IIlIlpirillcb->te\tnllgJ,.ppelljke I1jda dat _ft uitduitend door heperld.n« n.e.ar

wetenecllappeUjke di.clplinea hat C""'e&r OIl«Itundeet'de, warhootdJ.«e, __

,......-d eUellQn'attende, lIPI'cv.laliee kan amijden.

an,..twijtald sowlen ...eel _Uljldleden blIu\en _rden 0PC"loet, 10aIIDHr de

ontwerper, da teehnioua, in etaat zou djn duidelijke en on4ubballlinni&e

vr~n te atallen ..... de on4erzoekar. Hij le daartoe echter ..ld.... in lI1;aat.

liet het Yel'lllopn .. vr&&en te tol'tlUlertm, 1. het in het lI1&'O'11een droevig p

etold, nangez1en do opleiding in het lIankveken van een dergelijk vermogen

niot veerziet: integendeel, vragen IItaat dOll, 1I0n kan boter dOen al.ot ~'n

ieh ....t, d.an dj.. onkund. vo.. te geve.. dOOr een Vl'1III« t•• teU....
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V~atellen op so4anige wijze dat aen bei W1twO<)rd verkrijgt dat lIen nodig

he,tt ia HD. ku.n.et oU. -. _r lenp eoboll..na: ..,"hi.

Vr-acenstelhn QQ1Lt ~.n oot het ~rkennllll 'I'*D l_hn in d.a peraOO!l1ijke

ot in d. al....--.-.ten.cb.appdijk. kennh.

R.t herkenne... van die leemten ia al een buH.~voon aoeilîjke be:aigll.eid die

niet .en enkel aap.ot alB verlrtlitpuJl.t lDag hebben, IUIDr MD zekere mate VIllI

hol1_ voorond....talt. MD totlUL1-ov.rsicht ".....rbinnen de leelaten gevoeld

vonleD, ut liefd aan 4eD lijve, OIltvtlrpez&d.rvije bijvoorbeeld•

• 01" 1 _Uijk'T echhr ia het vervolplUl, ca de berlteDde l~e suiver,

en in hn.ehappdijlt ventaanbartl h ....en te ...chrijven, juin CB<Ut het

••n 1e.h h. Het shllen V~ de vraac ie reed. weet hebben v.... het n1et

wehn, en d.u.:nafle ia lIIen al halt op weg naar het vel-vflien.

1110 0IllalD:1e YIID de t.ohAiw., d. OIlt...rper, .. de I_ten in sijD ltennh op

....hnech.ppelijll:. viju t. tO~'rel:l, de ni,tt_in voortduroen<l pV'Oelde

noodsaak ca sijD ont_J'1lbealhdnpn op '6D ot aDd.... wij:tll t. tundereD,

brtong't 11-. eT niet ,..lden t~ op dihttanththche en çeculaU.ve wijze

.en eigen theorie te ontwikkelen die in weten.chappelijke kring alleen maar

b_ kaZI oopten. '1'ooh ie de.. reaoUe vaD ..piriec:b-wtoten.c.heppeltjke &ijde

lIiet gereohtn.ardied. ,",_in ah het vaD teohaieche &ijde lIiet ",reoht

.aanuF ie dOO atgelloheept te .oelen _t hal.......rbeden ot evidllllUe. 1.11

het .......tenllohappeUjlt oader&oel!: ten beboeve vaD de :ruiatel1j1te plaDll~.

DIl empiriou deed er beter 111l1li de OGIIBtnwUe. die de techniouB zich OIItwik

kdt ca &ijll ontwerpbeelhein&fln te reohtvaardig'In, ..piriech te tieeobouWfl,

al. een~ IIIItwoOrd te pvell op W'&&'eD 0118 dOO kennelijk bij iedere

ODt...rpbeeliee1nc opdri.npII, die hij k«nndijk ni.t kan tonoul.ren. eII .....r

op de wetenec:h&p DM.lijk IIOC geen azltWGOrd b.eeft.

Qn dit t. begrijpen, moeten ... afdal.n tot d....et ••••nti..le ontwerpdaad.

van .lke technicnu (niet alleen d. arobU.ot ot eted.bOllwlcundi&fl, IIl11ar ook

bij'WoorbMld .. ut _. d. werktuigbOllwtlmd.ige), het eeheiden en verbl.nden.

Op papar 1l1t &1ch 4eu cat...."daad. in lijllen die alle op Uil ot a.edere __

Dier MD te real1..",- eehei4i.D&" ot verb1ndin1l .ooret.UeD.

De f\u<loUe eA .om q.n de...çhei4inge.o en verbindil'l«C'\ &ijn in 4e Nl.t....

lijke orde &~ OOlllplez. dat 4e ontwe~r hier ter moUvering van zijn o:ttwerp

41brijle 111 ..,etitloaUee ven'lIlt.

Oend4 bl~ort>ee14, dat "11 arç,bH.ot ..n lijD trekt di...n IICbtli
4.1nc 'rOOm.U tu.eeea "bÛllUUl- .. "bv.Uen M

• Vij k.......,. _h.ohi.. 4.

-'-
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_i-po'6ti"ohe, warrigll, UBooiatieve en weten8chappelijk geBien onzin
nige epe<;:U.1aU•• die een ud1ihot pwoonlijk c.trent he1 "bimlen" aa
bet "buJ:tu" veet te ontvî.kke1e.n .. de loop yan de door he. ptrokDn
lijnen te rechtvaardigen.
Bat buHen wordt dall bij voorkeur ...loten door ut hi=e.n, eodat bet.
openbare en daanlee de .....hchappij llD het univer'lNlI wordt b1rmenp
haald in d.e beelot"nbeid van het ptlr8oonlijke, het eigene, terwijl
juist ook dat eigene zich exponeert in hot niet-eigene, het buiten,
waardoor de menl zich in het OP&llllingsve1d. '\lBeen priv6 en openb8&:l'
b41geleid kan voelen door het lUI.&1' buiten <lr1f1&ende binnen, "' l11p,
clrogtl, va:.- eI.&enheid .....zovoort. Het betoog wordt ve.lal erdni_
d.lij" door vertiltal., barh....tal_ om C1rkelvOIWip be",.,~~ 'l'lUj.
~ en hmden di. de tOilbooTder tot eprablo&e ~vijd, ............
laat.ste vaarbeid, en du.nI.. tot zwijgend MdepUchUge _oeten -.ken.

MlI.&r /lijn overtuiginr getuigt het nu niet VIU1 een weteneohappelijlte at1ttw:l."

om een dergelijk "arehitectellvlrhaal" uitsluitend ele onzin van tat.l t.

vegen: een wetenschappelijke bQ\lding SOlI sijn, deb at te VJ"aBIln wt1ke 'na

gen de OIlt...rpu· bier tracht te baN1tvoorden. !fiet de gegeven azr.tvoorden

....ten 0IlJI utera..... ren, -..r cla or:u.itgeaproken VT~ die era&ll ten groa:\

al.. ligen, en ltennelijk s6 br_domoi zijn ut dj een dergelijk Yerba.al

rechtvaardigen.

Uitgaande van de ged.aGbte dat de essentie ven ontwerpen ecbeiden en verbin

den ia, vallen deza VTa«e" in drie categorie'An te OI1tladen,

dt acheid l.k eigenlijk (k'.au.d en V&l'II, drooS en nat, ..dliS en om-eiU,,-,

openbare eII privé ~ie), or _t ..eril1Dd. i.lt , ÎJ1 _r ro:noele tenH.D,

""lke lIilieuvariaheh veri"er ik bier;

Me acheid ik de verschillende milieul (reebt, kr<:a, in verschillende

nappen, 11It ...t een eigen variabele, acherp or v...."., diloreet or aontin\l,

volledig or oavolledig, door _teriaal or door aratand);

wa.ar<a scheid. ik 1 t .... opsichte vall lUIze, en niet van di' ...ar1.abel.... ,

""I op dUe wijq lIiet op di' ..ijse, en _roII zau. ik ttbtlrballpt t-
.Uiwn villen enderacheiden.

lIatllu.rlijk heert da ... tenachap op tal van vnll:'lll "11 antwoord., wazmMr cla

....t .... rper sich hij de t)dç,a nrvoegi krijgt bij t. hONll dat bij tua.en

drool BIl _t .oheidt BIl tus.en~ ell koud, dat hij het 'be.-t. volp". "11.
rechte lijn kan Icheiden, ...r daarop _t dl t).iOla pen ....tvoo1'd:.
De bioloog sal ook nol' çategorielln al Ul.« en onvailiC, nlltti, all niet-

n\lUig voor de overleving V1ln het orgeni..e or de loort hanteren, " ..r de

antropoloog ..1 antllOOf'd.ln dat de ....tvarper vOOr bet priv6-gehied lij door

ver...:en ......ar da P"7cbolool. voor het openbanI ..h1-.1 ....r d. 800101004". cla

--

!
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eooiaal-geognat, ~ ,1=1IIt, de econo,* enzovoort.

AUen sulleD arwiere entwoordeD geven. bl1n gebied bet btil&llÇijkat vinden, eD

_iJIi. id_la veten te ontwikkelen '*trent de atweginc "en al de" faotorw>

tlUl opr.ichte Yal:l. el..tib' '* tot een tlVfInwi(:htip lijn te prakeD die het

binnen van het buiten .oet echeiden.

lengesten er iJl een ontwerp eohter veh lijnen te trekken djn. 111 het wel

licht untl"Ûkalijker de lijn M&.r d,*lfq' te tekenen. het ontwerp IIl&&r de.

.... te -.alten, aoad.er eieb al te..... l te ~en:n '* de verh_Orde vn.e.g:

"Vaarc- s6 '-. Zodra de lijnllD ptekend I!ijn, lUl bet oatverp preed ie. kali

de ".tlUlecb&p :lich O'I'er de oon"ÈWfIIlUee bu.iB". illlpaot--ondersoell: nrricht....

• aar d&Il ie het voor de ontwerper te l ..t. hij kan hooptenll tr~ten uit de

~&Ul'ing door de verechillende dhoiplinell lering te treltkan.

!I:lt on.denooak .telt .iob ten doel 'l'oor de ontverper rel_t te :lijn, aaar

ook 'I'OOr de .piriach ClDlieraoeker vemunbaat'.

Het tNCht dear- de YrapJl die MD ontveT1l&r "GIl .oeteD eteUen. te fo~le

ren, het traoht .,.....r het phied ven de pwen.te bnnie een netwerk te leggen

van b,ypotheeen met srotere lUl. ltleinere aazen, hier en daar opgeY'llld door aan

ve:lie .pirhoh ••teri.&&l, .Idere pbieden ez:plorerend waarover de veten.ch&p

011.. nOl( paD &Dbl uihluit..l heeft lm.nDen pnn. Dat _tver!< Yal:l. iln>Otheaen

ie bedoeldo. MD P'MP te bieden op de totaliteit van probl_ vaarf'oor de

ruiatelijke orciening stoh peteld siet 1n het perepltotief 'I'&ft de .ilieu.d.il'

terenUaUe, ...... niet .inder 'bedoeld 0lII vanuit een blik op die totaliteit

de pten in on" k&llllh ez:plioiet te lI.&en. gaten, die liet de geboden termi

noloeie ll::wmen vorden plooalh..rd ft>. gel'olW'lll..rd in ~n die al so 1&118

OIlbemtvoord. stjD &"bleven dat' ve ....rl.. rd stjD '* " te etellen.

Ilo het .t\ln~t..l ond..ersooak ailiwditl'erenUatie i. een pocinc I'fdaall de

iaplioiete vooroadereteUingen van een ontwerper te anal,r.eren, in onderdelen

v.iU6n te 1eegeD, lodanie dat lij lov"l .oplijk uit het pbied van de van

leltepreJcendbeid vord_ over,.bracht in bet pbied VIUl de 6z:plioiete voor

aad.er.tellbc-l, ol' ..1I'e - in _i,. &"vallen - in het ..bied Van de Mpi

rieoh--teneoba.ppdijk S8veritihrd& Il1tçrak&n.

:De overcan&' VIUl ut gebied van de .i&plioate Jl&&l' dat van de ez:plic:iete

vooroftdereteUiJl4len ie in .0ILd&", opeichten "" pijnlijk prooee, o.d.at liet

ond.erlig&lld. probl.-veld VIJl de in ond.rdelen uit"~le«d. b....ippen en

'I'O<IrundereteUtnpn aiet ...nj blijkt van inveDdige tegen.triJdlp&den.

. . .
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*' vari'lert er
ï;""on. aUieu?

Hoe ltan one
äiïieu differe.nti\!rell.?

~ eoe1; we
atlieu. di!r..renti~...n?

,

1.4 De Ont:t.rdelell ..lUl het onderzoek en bun yole;orde.

De lI't1'\1ctlllU' van het onderzoek wordt globaal bepaald dool' de vragen die in

de vorl.&"I ~agre.at al &aD de orde~, het "Wat". ut "hoe" en bet

~ ..
De onderdelen van het ondenoek beantvoorden o~v"r al. vol(t u.n deze

vr~n:

I - catuOI'lS ..all aUhuvarhbelen

\

1-: aorl'ologh<::he ditferanU.Ue

- etruoturele diFferentietie

\

_ fUnctionele differentiatie

- ....nltflliJldleid VaD allieudtrferelltiath

Deze onderdehn zijn tol vinden in hoof'detuk 4 t;ln 10.

llen ~ zi<::h kwulen arv~ ot de wll.olijkheid VM .ili~itterenti.ti.

nl..t voorop -t .-taan, ot aeD ni.t ..r.t de vraae eoet be••rtllOorden waar

0. on. ai1ieu bul of eoet di1'ferentillren, alTO""". men op het _t en. bet ho.

ing&at.

Wij koolen hierbij direkt in aannkiD« 8"t de vraac welke pretentie. bet

onderzoek prwir lMeN.: \echnh~t...ach&ppelijlr.8 ot .pirbcb- en t~

reti.ch-veten.chap~lijk••

De teohnicua, gepreoccupeerd ~.t de ~idd.l.n .n d. mogelijkh.d.n, wil .e~t

laten l1<m wat de .ogel1jkhedeon :lijn, alvoren. hij d.. ".bnrlk.r de kftul.O

l_t. hrvijl 4. antropoloo&. pp.....oo'pelrd met ......rden. ve~t:Ulcen ...

4oell1nd.n.....l ..r 4.. wen_l1jkheid wil tOlWllhren, voordat naar 4••op

lijl<heden wOrdt gelocht.

Gezi.n de ..-ngord. b .ijll pretentie•••U Ut d.. ..-dell.riJl« .olsen dat _

••rst op d. hoo~••_t lijn VllIl dl alternati• ...", ......ililW1ittarentiati.,

alvoren•••n kan ki.zen.

Sterker nog: men moet eeret _ten wet .en OIld.r .Uiewl.itt llti.ti. "rllt..t

alvorene .en ......oor kaIl ki.un. ll:D. Ut heb b dit OIld.....oek r daIl ooit .r-
,,&reil dit Mil eimpl1e detilliti. p.II bMld kan opraepID all••Oralll

WAarin .ilieuditr....llti.ti. kan ..erechijllall, daarvoor lijll ettelijke hllotd

.tukken nodig.

De plto"", volgord. heert dM ...rvol..... eOll belaILÇijk d1da.otillCh .11 lop.oh

_~.l.l
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neveneffeot <1at ik zeker in d. lIotivering vU betreltll:en; de toerlfllllende 00lll

plu.iteit en d••rn-lUlde veriti~rb...rbeid.

In d. loop "'Ul het betooc loopt het ph.lte ..... theoretiscile OODetruc:U•• en

nood.....lijk. p..-i..... op.

De ~h.l0cua ven aUieuv.riebelen beert vrij .... l pen th.oretische
echtercrond, alleen de .ohaalpbondenheid van de opgeaoede vari.b....
len ie ale sodaniC dîeCU8fliabel. Er ie in dat ond.rdeel dan ook
pen uitputtend. pogin( pda.an doubluree of onvolledicbeden door
.... theoreti.ah ,.].uitend .cb._ te voorltoaen.

liet '-lIl.rdMl Ten da .0rfoloCieohe differentiati. "oorond.retelt
de "CheJp..-b•• ." het bellrt ..... "fll:l .Ui........ar1abel.n die in de
oah.l0IU...... d. orde lev_en, en voegt dM.raan toe d. op...UinC dat.Ut. V01"ll in h1"ll1lD ven op"rIhoping en .preiding t. localh.ren ie
op een .ebaal ven lIorfologische variati••

De lItl'llQ1;urele difterenthtie vooronder.t.lt uîhprakllD over inhoud
." T01"II, lIflar oU. uit.preken hoeven niet ,.lijk te :tijn ..... de uit
eprekllll oU. ÎD d....orip t_ onderdelen. sijn pdun.
De behMdelt.ne Ten de lItnurturele ditf.renUati. soale di. hier i.
llit,.",.rttt, ie ,In Ten d• .eh aocelijkhedllll, aaar ",.1 'h ....n de
",.ini,. dh ooit djll uitp",.rkt. Kr liggen dWl ..... d'u ult_rkinc
.en .....tal epecitieke pl'Miflun ten grond.eleg di. niet ..... endere
denkbllZ"fl uUwerkingen ten &Tonddag hO(lvfll\. liggen, en du. ook nbt
ale noodlakel1jb vooronderehllingen voor de ontvikkeling van het
beçip t\ulçtionel. dift.renti.ti. hoeven te vorden opgevat.
~l ....t ook ..... bet beçip f'w!.cU. noodaakelijk "'" ot end.re op-
....tU.ll& (_et.l lHln trad.iUonel. opnttin«) IIIt .....t 8"tl'llotuu.r lID obl.
V01"ll en dIU inhOll.d "oori!, aaar dat hoeven niet noo.bak.Ujk de door
.ij _rpp....... opn.hinaen te djll.

Ot. f'w!.etionele dift.renti.ti. introduceert de factor "Ilen." in het
betoog.
Het pat hier oe de veracheidenheid aan tun<::tiee voor .en. en ....t
.chappij van vereohillend••iUw•• Det di••Uieu. een .tnlotuu.r,
lHln "01"11 en lHlD inhOll.d hebben ie daarbij v~rond.reteld, en derhalve
ie bet onderd..l ....... de f'\mction.le diff......ti.ti. Doodsak.Ujk ca.
pl~r dan d. "orige ond.rd.len.

De WflDlHllijkbeid van .ilieudift.renti.ti. kaD vanuit het hier cebul
digd. uit8flllPpunt pa...... de orde k..en wanneer ... liet d. VOrir
onderd.len een beeld hebben C'flIoheht van alle V01'8len waarln he
be&Tip ailieudittenmUdie betekent. keD worden gegeven. Dat beeld
hoeft ni.t voll.di. t. sijn, en ia in dit ondersoek ook verre van
von.d1C, aaar ..t d. u;ploreU. van inhoud, vo.., ei:ructuur 811
t'uDeti. eijn ",.1 d. hootdlijnflll ..... de orll.. ae_u v&arbl.nnen doh
d. dieouaei. oatrent d. ven..11jkbeid Vaft .11ieudifr.renti.ti••oet
at....16ll•

• et de ven..Ujll:heid van .iU....diff......h.U. beceven ..ij on. op het 1I1e4ah

ij., lID ..10 DaIIIe d. politieke aepeoten daarvan djn niet meer verHi'6erbur,'

k__ aaakt daar d.efiniti.r pl..t. voor kie_.

Dat n_t a1.t ...c dat ook da _ ..Ujkheid bebal". poHtillk...pecten ook

.__._...._._.--_.--,~...-_.•.~."'"---,_.-- - --
••



IJ 1.1

•

teChniaçhe en wetenschappelijke ••pecten heert.

3e-.~ aapechn van u -.••Ujkbeid, aoue de percepUdheordbclMo, .Ijl!.

.rijwl pheel .piriecb ·".tenaohappel1jk te ClIlderbouwen en .eririllerbaar,

ook de voorberfliding van de keu". iBoah het onderscheid van 'IONen vu

identiteit waar'tl1uen gekozen wOrdt, k.-n in veel opziohten loghch-weten

schappelijk sijn. Andere 8.1lpecten, soah de at'vei'iD& van het ...maelijke

"geil bet eogelijke, aa de invloed Y1lD altemaUeven lUI. lnm kc.ull op 4e

gestelde venslUl, .ijn 'eclvliach YlllI &&Id..

In het antwOord op de v,"",«, "Wa.rom 11I0at one .1118u dtrferenUlren?",

worden dua in prinoipe .lle prfltentiee van het ondert.oek waargeuakt.

V. soet....... UzI~ hoe ut 11l;t bij de boe- .,.. u ...t-vraa,g.

st.rl<: n1NUVCllldJ.celld lNllPen ... :legen ut de b..nt.woording Tan de ~:

"H... kan oa.a 811i_ ditteren:t.illren" voo.,...Ujlt .en teehni.cn-ten.oha~

peUjke prstenU. heen, hoewel ook een ..pil"hoh- en theorethell-weten

schappelijke prfltentie ~in niet ontbreeln.

Het antwoord. op d.e .......="'WII.t "&TiNrt er i.D 01'18 eilifN?" heert echter

a.au_lîjU. politi.ke ot t.ch:lieche ;"pUoatiee, hi.r pldt dua Yrij... l

uihluitud ""n _pirîec~ en theoreti.ch-weten.chappelijlte pretenU••

w"t, hoe .n waarom zijn, zo&1. uit h.t voorgaand. wel blijkt, ni.t zond.r

•••1' d. vre.agyo...n VIU!. k.M.n, kunn.n en ki.zen, aaar >161 d. Vl'llagVo"811

van een e:a-ul.U". reali••riDe VM d. daa:rop pb••••rd. pretenUes.

!<tIsi.n vMuit d. priorheit VM ..n t.cbnbch-weten"chappelijke pre't..U.

VOl'llt d. Vl'a.lIg "Hoe ~ oaa .Uie.. dUt.renU.ren?" d. kern VIU!. het 0114.....

zoek.

De amwoorden op d.q Yra.llg, he1 ond.Mloek na&!' d. aortolopache, nlUQ'ture

1& en fUaaUanel......ct.. VM aUi-.ditt......U ..U., en du.rbinaan YOOral

d.. nn>cture1& di:ttereDti.U", aijft \'OOI' d. oat....,..,r h.t ....t re1&.-t.

De ont.... rver wordt 1n dit btItoo, ni..t _I' uiteluitend vOI1llp'f.r (ot, ao

hij ut ooit gll......t i., tunctiegllv"r), • ....,. vOOr ".u•• atI'\lotuurgev.r,

hij die op v.. reohi11end••cbnlai"lIIl. opellheid. lItI be.lotenheid. 1n lil lmD

b.t.k....i .... ke..t ... vari"n, ee-=io.aU••n bolatie iD al llwl 'Iorwa M

iDvloedt, ..rbiJlllb.gen u .ch.~ 88Dle«\, b.naJ.en .......11.. cr-peen,

v.rk_r... en V.rlllijteNt.ten ....l.gt. ~ieohe om nati8Che ailiau.

localîe.art.

Str\lctuur ia dazr. b.t ai~:1el d. ontwe.,..,r d. t'wlot1e an d. '10.. ba-

UIVloedt, aOlld.r d.~ t. det b Rij kan dat .oht.r pa. d.oea _ ..r

~-- - ..__..-"
,
•,
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lMt beçip dru.ct\lUl" hall.t..rtoaar.-.-kt b, en wanneer du..run ftn inhcwl.,
....'ftlI 11 die het tot een ..ll~ beçip ....ut tuaeen YO" en

tlmcu.e. Dit oocl.erscek ..U lluraan. eeD. bi~ lev.ren.

Beh.elv. cl.e 'lij! <md.rIl.len ven het end.no.lt die wij nu ll:unn.n e&lllenv.Uen

.et lle te..en 1.Ilhoud, 'Ic.. , structuur, funotie en intenti., pat aan het

ei,.alijlt. onll.rsoell: een probl....tellibc en een .-thodolcgi.ch. verant

weof'd.i.I>B YOOr&!, terwijl boet ..volad vorllt door een OODclude .......in enkele

aepecteD ven d. to.pasbaarheid ven het onderzoelt aan de orlle lt"eD.

Bet CDderscheid tu..en "'all en land. 11 .te.chie.a ",.1 bet obj.ct

par ucellence voor IIUhwl.irterenU.Ue, llaar in het perspecu.r van dit

ond.erBoelt eteebt. Uil. van d. veh.

De inb"'1d ven d.it oncl.erseheid word:\'. bijvoorbeeld pvorW. door variabelen ah

cu.1tu:ur-ll.&t=. bop. lee- dichiheden van _ flI ....~lepnheid,

be'tKlu.wd en CIlbllbcu.wd oppervlll1t, -.de bepaald door de ,cbaal ....rop bei 0Dd......

• cbeid wordi .-aaJct..
De VOl'lll uit dab 1n alle iuesenvcl'lllall van cpUnhcpina en 8preiding ten &811

aten van d.~ variabelen.

De etructuur ordent versch111encl.e '1'0..... van openheid IIID bealotenbetd (seal.

toec~Ujll:heidot vhu.ete opeIlbeid) tu••• d80d en land. Du.rdoor vorden

cpenbdd- en b1181oteDheid_inn.nd. functie. in hW1 plutell:wl'

be1nvloed.

De f"\I,noUCIl.h llitterenthU.. duit daerc- ....U .....1' gedeeltelijlt aan op de

eiructurtote llitterclUaUe, II&&J' be.tt 4aarw... geen d.".. inieU.ch v.rbend..

LaftdbOll.. ill da .ied, IIID ituhlairi. op bei pl..,,, lend. lijn .Of:81ijll:. "'1' in

een door d. etruC'iuur beperkte ..i •.

De in"nU•• V8Zl het onderechetd iU88u etall en lend. etuit.." op hun beurt Uil.

op d. twlcU.., ....r vorden durdccr ev'lI.IIin b.paald.

De OPcl.erdel... nII bet oadarsoel< stjn, scal. hieruit bUjlrt, ook van ioep.....

sillc op bei _cl.e c:beid t""......i8od UI leac\., soah dj ool< toepasb.... sljn

op ied.r ..Ulu rig cnderllcheid binnen or WU.n d. stad.

De YOOl'beelden die in dit ond.noel< djJl I.&D6'Ihaald, KOllen echter vooral uit
•

lle stlloiaUjlte .rMr.

Dit h aiat pbMl:rd .-dai da _tw1klte1d. te..1IIolope aht t_"sbaar so:&

. .-. ~.~-----
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zijn op de landelijke gebieden, lIaar ~t het etade1ijlte gebied zov..el COllI

pliC&he. biedt I dat daarin bet probl_ Van de .ilie\lditf'erentiahe in baar

vou.~ tot st ja recht kM u.en.

De betekent. die in dit md.~k it"f:lIv8n is ..... de beV1pptID înhO\1d, 'TOZW,

ItruotUur, functie en intentie, is "lido ge1nlpireerd door de verworvenheden

van de biologie, en in principe evengoed toepasbaar op natuurlijke .... agra

rische ludechappen ah op .tedelijke gebieden.

Ooit hIIt natuurlijke bnd_cbap kent .Uieunrbbelen die over een voor el1uo

variabel. tarak\eri.tlftk" a1'dl-Dd varillren en daardoor inh...,,! ,..,en aan da

vlIucheidenh8id van dat landeo.hap. De nllevanH. van dit ondersoek _t b..

t.-.kking tot het begrip "inhoud" li~ vooral in de lJU8geonie dat de oeoolo

gie zich wellioht liter rekenec:hap 11011 kuMen pven van de lIcha&lpborulenheid

van de veuchlllend••Uieuvuiabelen ai dil IQ'st...oeoolo&ieohe an.a1J'.. per

Itcha1niv..u te kwmllft nYoudigell. t. Yerdiepen, en daalwee ll.&&r _.logie

vu dit aadllrsoell: Di terreinen t. kwmen onhluit8n.

Ook hd naburlijke landschap kent d. verschijneelen van opé&nhoping en

epreiding en al haar tU88envo""en. niet allee.. Van de aanwezicbeid VIlll ean

bepaalde .oort. u.a.r ook te.. aan:lian .,Illl de .,erechille.nde .ili.uvari.abecltlD.

Door de opünhoPiD& en .prel.diDc VaD alle el_ten van het .Uhu wordt d.

"6",, van het lendaobap bepaald.

Behalve VOnl kent ook bet ..etuW'lijk. l ....aobap .-iructuur: gred.i"tnten Van

",,"aoriaObe ot motori.ehe toegankelijkheid ot be"lotenh.id op .,.r.ohille..de

.ohae.lnive.... , barrl.' ..." en kanalen 'di• .,oor v"rechil1end" orceni_an eeD v .......

• ohil1end. beteken1e hebben. De,.. gndillnten :lijn derhalve ..l.ct i.t .,oor

vel"S<:hillend.. orpzll..... en Inm.ften wol"d.... _reeee al. '8!l cc.pleJ: v."

.Uieupolariuiten dl. sieb op brakt.rirtillk...ij ltwuIeft orden , _

mh.chu.. ev_in ODbel8n,vijk• .uct"'.-iie voor nader ODd....oek het 114re.

van de o"oolope,

Ten lII10tte h••tt ook het natuW'lijk. bndJIcbap ".n "e ...oheid.nlwid van funo

ti.", ni.t alleen vOOr de ..... , .ear VOOr ied.r villllk.uriC ore-i•• dat 'lUI

dit landaçbap deel uitMaakt, Ook hi.r ie .prak. Van v.rechiUI8DOk te CIIlI!e.......

• cheid..... tuncti.becrippeft: de f'wl.ctie v .... h.t orplli_ voor h.t oeCOVIlt_.

moet duidelijk ond ch.iden worden "en de functie v.... het oeoo.,..t_ voor

h.t organi_. Op d b•• ie kunn.n dan, .'1....18 in dit ond"rsou veeet • U ......

• "qu...iillh, glIlIpeolali....r<1e, en t.akv.rdeleDd. f'wl.otl... Ol1dereob.idllll worden..

- I- _•._ '..~..••,.
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1.• "
...t bet,..rt 'nhowl, ".O~, .trucrt.v.ur u tuAati., pldt dit _ûrsoelt duhalve

wea.pd ",oor het natllUr'lijke .la ...oor bet. cWtUllrlijb 1NIdachap, al h hat

iA h :richtiJl,f Q.D tuit lad.-te uitpwrkt •

....t beh..rt 4a tntentie, tuit do-.lbew,uh IJtrnen naar ve...chtoid-.meld, .t_t

da .._ in dit Gftdarsoek _1 _traal, u is bet natuu.rlijlte laDd8chap al.ebt.

....t. objac't "'NI ~r:loU. '1'00" .0'''1' bet kheer d&arnD .richt is op da

tuDcrt.i•• 4.1 .. ut voor de aena heeft.

1D Iaatata l.DPllDU. is dit OIldarf;oO; derhalve een IllltropoOPh'bch ondarsoû,

ik ka. Q.D ook pen biol~. aaar, naar ik hoop, planoloog.

L



,
I

•

--

2 Probleemstelling
2.1 Inleidill«.

De te...ili",.4itferenUatie heect lioh, dndll het venchijnllll. nn 4e 'hfeed.

lot. ""er de Rul.atel1jke Ordftfliq' ÎJ:I 'ederland (1966) oatwikkeld tat Mll.

VOO~ kgrip in d• ..w...hlijl<e ord...uq:, dat. in de 4oeldell1ll.8"'1 .aIl he'

nationale ruillltelijx. bddd een rol van çote betekenill 11 gaan spelen.

Hoewel .-..ankelijk .et <Ut beUip vooral de ont..ikkelillg naar "'1' ..ncbei

denhflid. in de dichtheid, c.van,g om v.rsorc~ "aD _ilieua (.1-, &-,

c- en D-ilieue) I«lrd. bedoeld., heert zijn bettJe.nill dab &llenp ui1;gebreid

<wel' lUIdere achulni.l!I""'lI en andere cat.gort.lIn.

a.t _rd toepaaba.ar I"'acht op "hot gehele .cAl. Yen OftTgaDpn in he' nod....

lijk en landelijk gebiftd~ (R.P.D. PUblicatie '71-2, p.3) en betrof volgen.,
de OrillnteringlJllote ruiJllhlij\«l ordening (1914) ook de vereobeiduheid van

""<IIl-, ....rk- en recreati_ilill\l8 (p.50).

Ah tweede baebdoel YOGI' het rv.iaItelijlc beleid werd 1.JI de Ori\!nteriqsnota

gert.ld: "liet bevorderen van zodanige ruiateli~1ce en ecologhche oonditiea

d.at de diversiteit, .-en1w>« en~1d van bet t)shch .Ui_ :&0 gosd.

.oplijk vordt pwaa.rborad.·

Dit b••lÎedoel werd 11> dfl Mota VIUl llijzigingfl" op dfl Orillnhrinp:llot. (1914)

ondflr ..flfI:r' in lubdoehtlU1.ngeA ale vol~ uitgewerkt:

5.1.1. Strevfl" Daar .Uilllldirr...."ti.ti. op ....tlO1>a1., "'ciOl>a1., d.",...
pwedfll1jka fin loJtalfl adlaal.

S. S. 2. Bflboud a" ontwU::kdan van dfldfllijkfl CfIII.tn.; behoud aD hfI...tfll
van 1IIi11f11ld1t:!'fl:re"t!..at ie:
bapflrken Vlll dfl bevolking80n0:r1oop uit d. deden ." v.nhrkflll
"'an dfl .OCi&lfl dru<:t1DU' an htlt lJtfldal1jk d:raa«vlalt;
Ttln\an:.n "'NI de woca.tw1<:ti. v d. bWflDat.dflni
.... rl>eta ..." van de voon- an l ..t ..natldi8bfld"" I.n oud. wijka",
IOflt aOO.ll:tveuohuivi.116 VNl sanari"l "u.r vflr'bfltflrLnI Vall beataan
de bebouwingi
Lnatalll1houdiD& v.... "" p:r.OD.d flCOD..hch 'l"ooni.ning8nn.iTtlMl.i
on1:wikkal_ .n Ln fl'tand. houde" "'an !lat tij_asil _et..l ......
acUvihU.... _ .hu<:t....... vaD binDauded...;
atfl't_n van de varl~ v .... c:ro<>tachalil'fl floon..laebe aQtiyi
tflite" fin v... da b.... ikbaarheid "fit psrllouliar va....oar (pa:roso
" ......to) op kualr:1:flr an O'I'e:ril'fl f'uDQ1:1.. v.... d. stad op het
stade.baaldi
bat acheppen ..... d. lO"«fIlijkhald vaD ~fI't. "o~ voor 'Ar
nifll1>r1npplWUlfID I.n de dadlm.

I
I
I

I
I
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5.6.4.

•

]liJmen de 1Itad.~.-ten een ontw1kkeliJl,g V&Il. ..n etedeUjk p.
troon volgen. het btlgineel VlID de eUieudtthrenUati.'
ontwikkelen en in lJ'tand houden van 'en grote verscheidenheid
aan woon-, werk- en. voorzien1ngtlMlllieuB.
Handhaven en bevorderen van d. diversiteit aan reoreattemop
lijkhed.an,
bevorderen van d. tohtandkc..~van en in et.and how18D van voor
aien~ vOOr openluchtrecreatie, 1JI. het bijso:oder dichtbij en
in de ~bled.n.

In de eenh wbdoe1.hlliq wordt bet blçip eUieuditterentlaUe dus

ellPlioht op ...hr ".",chill""!••ch.Jlli"..... YUl tOOlpuai"l" verklaard, hr

vijl 1D 5.5.2., S.5.4., en 5.6.4. iapliciet ook Ilivulle en c.tegorielin al.

etedelijke oentra, oude wijken, bi.D.nuet"eD, WOOD-, werk-, en vooMlieniJl&en

.Ul""" reoreaU$Ilogelijltheden lil. toepuei.DP&'Ibied van .ilieuditterentb....

tie worden be.chouw.

Verder kan .'n ook het streven al. bedoeld in s. 5. 3. ,en 5.6.1. I reapeetiev..

lijk bet ....ldrJ..D« hebbend op de bwlde1in& van etedelijke beboulli..D& eD de hlll\d

havl..Dc VlUl open rv.wte.n tl1.. lUl d. lr'ted.Ujk. sone., al...n VOnl VlUl .Ui......

ditt.rollrtiaU. interprateran, wanneer lHlD danlrt -..n variaU. in d. bebou_...........
1WI &loU. wol'dt in d. laatata hootddoallr't.lll..Dc H6, waarin bet bevord.ran

VaD d. divu'.U.U VUl hat .oolOCiache ,.,..ta.. vordt genoa-d, bilt natuurlijk

.11iel1 tot l1it,.braid toepa••1n«agebied van .ilieuditterantiati. verklaard.

De veelheid van niveaue en o.telOrie~n waarop blijken. het voorgaande het

begrip .UiauditteranUaU. van toepall.1ng kan worden ge.cht, doet nu een

aantal 9?&«8D. rij ..en:

.. r. h.t niat waar.ohijrLlijk dat, psian de hIlidip v.raoheid.enhaid
MA batabni...an Yal:l bet beV'iP .Uiau.ditt.raoUaUa an d. uit
braid1nc VUl bet ,..brv.ik TUl dit baçip naar aDd.... achu'nîveau••
hat v.itHnl0p8n VUl di. b.tUaniMan in d. toakc.at (vooral in d.
lee-ra .chIla.lD.i_.) noe n.rt. aal toen..en?
Zijn. .r uol[ and.ra toepaad0ca«"bitldan ..... r bet baçip .il iewiit
t ....ot1&ti. aan rol van batakenia ,,0\1 k\1nnlUl .pal.n?
Hoa varbolldan .. ich dn. toaPUIi.nc ,.biadllO IlO d. daarbij behoren
de vo~n v&ll .iliauditt.ranUaUa tnt alkaar, in walk verband k\1n
nlft sij wordan psiarr.?

b. welkl .iliau.-riabalill VOrdlUl v.rantwoordalijk gelcht voor de ver
.chaidanh.id in .ilial1.7 Ie het oiat waarachijolijk dat op varachil
iaMa soha&lnbaal.1 .....chillendl vo..... ven verachaidanhaid beata&ll,
."lDplr'tald uit .,.rachillanda, .chaal,..bODden .ili8llvarbbal..?
i. bet ni.t ~alijk da.. vOOr varachaidenheid varantwoord.lijka

- •
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aUifl'llva.riabelen verdu' te u:pl1citeren dan zoab zij in de Ori'6nie
ringsnoia (p.114) va&& ...chreVen 1J\u.n ..1. "c.vang, "OMg'lVi.D«.
voor-&ieDi.nge.nntv..., .teer IIllU,"oort. "?

o. Is het niet denkbaar d.t de differentiatie op het ene lIoha.aln.lveau
de di:tterenUatie op het andere echa6lniveau UI de weg etaat?
(aD bijvoorbeeld dUterentiaUe op nahonaal nb..... niet nh.U.rin«
behkenen op regioa.a.a1 Div.....?
velke eohaa1nive.ue sOlI aflfl in dit. pe, ....peou.r bulnen (en. eoeten!)
onderlloheiden en wIk negatie! verband h verder nog denkbaar tussen
deu niveau.?
In boen"", h liet da.D .o~lijk tJey1ndJnl'81l v.... een bepaald ecll.ul
niv... (seg: k8l.lzevrijb.eid t .... pvolp van versçheidenheid) t.e ,"-"__
poneren naar ""n ander eohaa1niveau en in hoeve"" leidt dit tot On
toelaatb~ conclusie. die men met ".ohaalvervaletng" sou kunnen aAn

ctu.iden?
Wordt ••i bet begrip .Uiew1itrerenU.tie in 'lijn tCMlp...iDc bet aan
ial aU"rnatillVe eUieuB uUpbrdd op e<ln nbell.u dat d.e k:wnvrij-
heid. van de gab:ru1kerB ook ....rk.lijk betnvlood, of 1II0et Ben hier in
zebr opzicht van Ich&alve:valling spreken?

4. Zijn andere doelitellingeIl IlH bet nationale ... regionale ru.iahlijk
beltid .hechten Ln principe herhidbasr tot .UieudUtlrenth.U.?
111 bijvoorbe.ld bet bf!grip gebllnde1de deootll:entI'ILU. bij nader onder
zo.k ni.t te bellchoo..en ah esn bijzondllre vorm van IIUilUdittllrenh
atb? HOI iJl u.bf!rhanpt de relaU. tIllIlletl bf!grippen al. opUnhopLng
en IJllreiding, conc.ntr.Ue In dilperde .M1rsijda et! .Uillld.itt.renH
di. andersijde?

Vra,gen al. dllze nopen -tot ...... flmdll. e n-tee1 ond.flnoek nat'r het begrip .1111_

ditferentiatie in al lijn v.rechijni~onaen, ..0 eituerin& van d"•• 'Or

.chijninll""'0naen ten opzichts van "lk&ar en een poging na te gaan ot de ene

ve ....chij.l.ingevotlll de and.er verdraar. en zo ja onder _l.ke o....-tMdi&:becl.en.

Voor de fotwlllering van "n clerplijk OIlId"noek .<Mten _ ..ret bot begrip

.ilieudift""tnti,,ti" llIdllr detlnillren, de inhow! .....an voorlopig lI:zplortlren,

IIn v......olgene hOlt total.. vfl1d vIII dflllkb..... ond..noek op dit geMfId. oversie,

.. ten doth het gebied van dit aad"rlOI!r: h huu\.... afgrenzen 10 ee doel

IIn prObleee-etlllling.

2.2 DetÛli"rÛ!fl: van bOlt begrip .niewUfteromtiatle.

In het ltadllr V&l dne etwih wordt onder .Uteut1ttterentiath begrepen: de

ontlliltke1inc naar _er ...erechddmheid in het .i111\1 VlD .en..... ot het .....w.
teat VUl dlle _twiltklliq.

ZO 1 hllt begrip "'Vllreohl1d..nheid~ ale hit begrip "IIIUieu" verdi..n..n een na-
d tOlllichtiD.g.

In dil .....h pl_t••00tfln "" t_ '0'0_ "&I' .......o;heiclerrhl1d ond......che1.de:

I

..~, .- ,
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een tunoiten,l. en ••n morfologische verscheidenheid.

Hoewel in de loop van het onderzoek ••n derde vorm wordt onillikk!,ld, de

~ll1;nl<l't\l.rd. v....oh.idenhdd ft
• van waaru.U beid, .....te lnInDen worden be'ln

"loed, lnInDen wij OIU hhr toi d. ~ pn~. vorwen beperken en later de

IJtI'l.urtUNle 1I'eracbdd.ellheid al. IIl)'lItbe.. intr"Odllceren.

De t'UDot1onele v ....cheiden.h.id duidt op IHlD verscheidenheid van c<lUecti.t

aanvaard 6'lbruill:. De .ortologl.ecbe v....ch.id.nh.id h de veracheid.enhdd

db bet milieu al. I!'l'volg van de daarin werkz!IIIIe variabelen en hun mimte

lijk. epnidinc I'lf vertoont.

lid oader.çheid tu,.en tunetione1e UI .orfol0l'hcbe verscheidenheid _ eo

daalwes tll.Saeft t'UDetionele eD aortoloChche dltinenh.U. _ ie noocl.u.ll:eUjlt,

~t beid, YOI"MID. niet ,t...u .....~.

zo kan, door een go.d. .onUlllentenbebeftr, d. lIortolochche 'nrtleheidenheid
van eeo middeleeuws. binnenstad bewaard blijven, hntijl de t'unctionel.
veracheidenheid am.e.t. ~6'lk••rd kan met de toenaming van het aantal
aotiviteit.n en gebruiksvonmen ditzeltde milieu aorrologiech nivelleren.

Oot nt beçip ...Ui_" _roU.nt uU",rtin8, .-dat hiel'lH' een OftbeçeaBde

t.<:tor 1.u de det1.uHi. VlUl .Uiew1itt.rtlDtiaU. plaate kTijet, di. d. ana1J'••
ltaD bMoeilijka aD _rvarren.
Iet bilt "Uiw van a<m.en" kan .en ~ .... sO"'l ,toel .n tlLtel al. de ""...ld

in si;ln geheel bedoelen, lIIet ele gevolg dat ..n heel vertlchillende inhoud van

vencheideubeid wordt beoogd.

IJl ..me inltlU1ti. defuihr ik "Uiw" ove"'DItc..t~d. detinitie YaD

holt CD. (1liD. fRO, 19TI. pe,g.l) ala: bd geheel VaD t.otoren u.it d. o.p

v1.D4I: YNI orp.ni_n di. op het 1"'en YIU1 die organi_" in... rlten•

.l1U1 het begrip "'!ecto",,," uU den deriniti. wordt eçhter in dU ondersOtlk

d. lpeciale betek.nis gegev." YIlD "in de ruilllt. yarillrend. variabelen", waar

door d. l"II.iatelijk. yariatie oentraal k~t te lte.....

Yerd.r ltaD het begrip "Orp.ni_" in dit oad.r&Oflk door bet antropoOtlntri.,ch

UnJrt.r ~an _l"dom VI"anpll door _n_", al _l"dt bilt betoog 10 VI.l

_pl ijk .oor .Ut d"»"T' OT'ptIi_ nl.<t'Wlt gebouden.

:Door d... mblUtutil 'OIt .ob"r het begrip "in... rb:"" worde" vel'allderd in

'TONI." 1l:l...rtNl", .....t d••ene in Itaat ie lijn ...pving doelbe.....t te ver

IIlldenn tot ..Uiw", en daarMee variabel." t. benutte" die voorheen geen

enkell in...rkin.r op h_ 1lad4... (d. _ ....igh.id YUl .t..nkool e" 1j.....rh

b1jvOOibeoeld).

- - _.
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Door dn. eublltituti" in de definitie van hIIt lEl•• wordt de d.tiDiU. V&D

.ilieu voor he' l"u.ocbmenteel ondenoek .ilieudU1'.....nhllU. ah volgt:

'1IUieu" ie bet gebeel van in de ruiate vll1'ilirend.e variabelen uit de aoPVin«

van ••neen die op het leven van di, _oeen kunnen inwerken.

Dit "gelleel" kan <U.n i.D de l'Iltiate van plek tot plek aDder. aijo, een venolal

denheid verlanu, en .lob n-...r "'r vencheidenheid ontwi.t:l<elen, "llitr.renU-

...........
Ket dese detiDitie ie ou nOC niet d.e eerder genoe"", onbegrenlldheid nn liet

begrip aUieu preduoeerd, d.e .-.duoHt ia in deze def'initie _18ch'- voorbe

reid, 8n lt:aD nu door echaalpledi.n& ....rden uitgevoerd.

De 'Variabelen db d.e "illhllO.ld" YIll1 bei aUiev. 1'0.-0, varillren niet alle op

dezeltde ech&a1. en in het ••ltd, ritM, lUl dat iA uit bet oogpunt van .Ui.v

dU't.......U.U., &oal. S&1 blijk... , e. IlitelYt belangrijk, ~ oiet hU tie

la:IÇijbt.e lAeicht.

Zo !lebben kliaatoloCieche 811 bod_hlnd;ge nariabelen i.D Clrle .Ui.... eeD

geheel vereehiU..de ltCh&al Y&n werlti.:l& sovel i.D d.e ruiate ah in de
tijd. Variatie in lid _rt,TPe ie eeo kvelJtie van kil.-hn en UND,
'hriatie in d.e bod_ ie MD kwestie Val1 aeters en eeuveD.

Een behnçiJke "reellvowl.î~ 6Il verdiep1n,g van d" llIl&17ae klmnen wij all

b"....ik.... 4001" cI.e IlD&1J'ItfI .t.....C aan rui..tdijke "ch...llliv...... te billcl.eD lIIl

l'ervolC""s de l'''Nlchl1leDde .chaalgebcad.eD e.na1J'...... ten opsichte van eltUr.

t" plaatlNlll fIIl te eIl&l,y..~. Een binding ..... ech..Jniveaue in d. Ujd. htlb

ik "ven&eer "....rwogen••aar ik __ Din iIl daat d.&ardoor eed v"reenvowii_

gin« Val1 de llIl&17•• te bewerkstellipn. terwijl ...... 1'Iliet..lijkl sch-.alple

4~ng in de ruiatdijke ordening het _ellt "OOI" de h!lncI. ligt.

De so:.haalgebODd.n analJ'.e vu 4e ytIN1ch.id<lllheid kan dM. variabelen nrvaar
lo~n die tot ........nlijk Mcle......cha&lllivesus gerekend lloeten vord..... Cl daar

voor weunlijk 6n4ere vo~n van verscheidenheid verant""ordelijk si~.

Ik ODd.erscl1d4 d.ae.rCIIIl in ~ginee1 twaalt versoll.illende echa&1Aiv".us die peil

"nkele l\uIctiOllele betekenie hebben, _aar waarop het begrip ft..ge..i.ng". en

d.....=ee het begrip "!lIilt"", .. , "'Ut"",vereoll.eidllfÛldd" en ...iU"",ditte","iatteft

twaalt vsrechillellde b.tekenieeen krijgt, die ik voonien heb van ..n lett.....

code en eon "ltllinet geoohilcte echM.l ft (I:CS), dw". "en schaal dil Ila&r lilijn

....ning d. v.r.onlidenheid op dat niveau. nog 'juist kan _rgolven.

DIl "ohalenreeke i. op de volgende bladzijde in tabelvol'lll ....."rgegeven .et de

geko""" cod"ring en nn aantal getellen en te ......n die uitsluitend als 1Adic.
tie en ol"i'fnhtie btdoe1d aijn.

•
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Met de hier genoemde twaalf niveaus kan het begrip milie~verllcheidenheid

twaalf gehllfll veraohillende inhouden krijgen. Ook de milieuverillbelen die

verantwoordelijk lloeten worden geacht voOr de verscheidenheid kunnen hun

ltIIrking slechta op een voor hun gelligend niveau uitoefenen.

liet andere woorden: wij kunnen de ru1.llltelijke grondalll& van een buurt, wijk,

stad, agglomer..tie, st..dsgewest, of hun landelijke e([llivelenten differenti.

eren, maar niet op ..1 deze niveaue met dezelfde middelen, dezelfde milieu

variabelen.

WlUlI\eer wij de .11llieuvariahele "licht" als voorbeeld nemen, den klmnen
wij daal'lllee door arwiaaeling van~~ioht en donker verscheidenheid """
brensezt in de grijpnli.llte, de klllOer, de woninggroep en eVllntueel de
woonomgeving, lllUU' in ..indere ..eh op de hogere 8chaalniveaua, behalve
op de ellerhoogste niveau8, waar de lichtinval weer verantwoordelijk
wordt voOr de differenti..tie van klilllaatzonell.

ZO blijkt iedere 4ilieuvsriabele op eommige niveaus minder toepssselijk te

djn dan op anders, sadat de Jlilieudiftersntietie per 8chaalniveau van ....rd

vU'"heelt door een andere 88111e.lIrtelling van .iltltUvariabelen .

,
t,

\

•) .
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2.3 DB IIch&1lB!bonde.n 1:lhoud van het begrip lIilleu.

Yoord.&t ik tot de fli6"nlijkt bolgrtlDI1ng van bert objol,et van ondenGell: O'II"e:rga,

wil ik prokren het begrip "Uteu" op .llc llohaa1nivlllW voorlopig en &811001

aUe! _er iDbCll.ld 18 8"..... door bij dl:. IIcbadniveau enble wilhkeurtce

11111euv..-1&b&1I1D te nO<lllen die ..en uit bet da4!elijka l ..ven ll:errt.

! Op het niYuu van de "Plet.. ot de "grijpnli.te" kan bijvoorbeeld de

lIIobiliteit van de artllteetom de dithrenUaUll van het .tUw in, belangrijke

..at. bepalen. Des.. "arllltaoti1l1e 1I0bi11t"U" kan varlllren. van ".lluble" tot

...whl.... Ko 1tall dch hierbij vooNlteUlm d. ~lts: een VlUIt. bat, een

burelW, lIinder vaak pbruikte voorwerpen op lIen vallte pl ...:te buiten d1.r1llc\

bol...ik, VaQ.T gebruikte voorwe~ op een vute plaat. binnen di.n.k1; bereik,

elk ogenblik te gebruiken VOO~rpeD "op de 1I&n",

Differentiatie in deze lin i. van groot belang vOor het kind en zijn ."Deo

.otoriecbB ontvildr:eling, z_l YU1., b<ltrouwbare .1.ellhn al. IDa.. , op

zijn initiatief te be~gen elementen lijn onontbeerlijk in het .ilieu van

het opgroeiellde 1dDd. Voor de volwaeae.ne st..t ot valt de 1I0pUjkheid van

routinea&tic handelen bij stabiele cred.i~ten ia de:e ~iD.

Behalve de artetacti11e mobiliteit zijn op dit niveau tal van aDdere varia

belen zoal. liebt, taxtuur, stoCterillg ah .Uiwvariabelen _ralltvoord.Ujk

..OOr de veuch.iden.heid.

b Op het Iliveeu van de pl..ta ot laIIller ie de liebttoetNdtnc de belanr

rijkste variabele. Dna .....t binn....e.lmh bijvoorbeeld toe _t de ata'taDd

tot de ramen en vormt ah zodanig de ba.ia Y&o. ..n indeltnc Y1I.I1 de woni.1\g

naar alt_ en blt_~ODee 09'ereanlttaeU. d.. SAP IIUllodiek.

Echter, ook tel van andere variallelen, ~oal. de afetand tot het televieie

toeetel zijn verantwoordeUjk VOOr de verscheidenheid in .iliOlU op dit ni-........
c In de voning vindt "en ....n ondersolleid naar toegenkeUjkheld (.eeetal

in de b....dt ..): er ie "n deel 4&t d....oo,.,...,ete toe~ lID varll:eersrui.

ten hu.1evut zoala voordeur, achterdeur, gal1C, trap, riolering, watarleidtnc,

gastoevoer, brieV<llnbull, '" een deel dat van deze e1_nten gevrijwa&rd h,
_er p'boleerd 11«\.

Ket dne ~lahrale polariteit~ ga&n YlIrlollillen in t ..peratuur, vochtge!lal

ti Itn Itottlr1.n& ppaard.. De .U iflUveriebelen groeperen lich llier tot Hll
.-..np.telde ~hr d.ie ~ _t ~~ KOII ... _

........... rpvell.

-- ......



•

z. ,
"

DeH PtU'lIlIIllhr kali ook een dithrentiaiie be_rbtelHpn in de hoogte van

Mil -i.n4l: (ot wUleltwrig _lil: &M.IU' ..bouw): de at_end. toepnlr.eUjk

held YalI be..,.. çond. ""Nt.ping, IIOld.1', brenct een dittn'enU.U. lIaal'

~iek en _nlee ook naar timet ia t_g.

d In de woninggroep ill Un van de "'eest opvallende ditferenUaUepara

"'.tera het ondersoheid tUlIIIen VOOr- lIll achterkant van d. WODin«. en d&!t.r

_ MIl l"tlaU"'1I pd..t~in.u'dhllid 'I'&l1 i&- ~ uitwendip pbieden (voor

~r. acht.~r. 'IOO"ernoin, lIohterl.rrein). Hoe-.l dit oMu'ach.id ook

bInD.1l de vont.q een belangrijke çaclillnt t"_lbre~, wordt sij pas op

dit nive... gelloead, OIM1at de wrlting van een dergelijt. ~longi.tud.inalll

polariteit" vooral 'van buitenaf bePaald wordt.

Ev"anela all. Uvoode _HOll heert een woning "11 v66rltant, en daumee ook

:lij- eIl achterl:anten. Dit h niet een r.t t C. SODder _T aan voorbij te

caan' bet i. Taft ....ntill.1 belang dll .Uieuvariabelen t. ontrafelen die

vIU'Mtwool'ddijlr::: stjn YOOr het &eer -.1e-cnll wuohijn..l (niet alleen bij

vonin«en) van de longitudinale polariteit.

Op het ."nh geZicht 18 ook hhr de toeganl<elijkheid bepalend, maar deze

pûchte howl.t geen stand op het platte lend, r de voordeur Hlden ge-

bruikt wordt, er> ..oo~lijk .... repre.ent.U 1'wloU. heett.

:0. ~rl~ orillntaU. 'nUl _i.ngea in dit opzicht be..-lt iD belançijk•

• at. bet kuakt.r V1Ul d. buit.nru.i.hn in de _i.o«groep: bet "'rt~ dU'

t'rent111ert zich naar voor-, aohter-, en zijterreinen, waarin op zich ver

wlll1h gradillnten tllu.n op6llhau en priv' herkenbaAr worden, &t'gebakend

door .toepen, hellen, awrtje., beplanttnB enzovoort.

• Op h.t Iliv.au Y&D de -~ylnc ot het kavel k..t de •• ret. diN'~

NDU.th Y&D hootd- .n sij...,.n tevoonchijn. Toepnk.lijkheid ie _iuchi.n

ook hi.r d. b.langrijkst. Illilieuvariebel., en lIlen kan zich di. op dit ntve.u

bijvoorbe.ld voorst.llen al••an reeka VaD' ge.loten achterterreinen, prtv'

bv.lt.nterreiJlen, opflnbaar ld.jkçoen, VOOfIerf (aU.en VOOr voetpnpn),

perltHnoft••, _.u·aat, kDooppmt .ersM.letrM.t.

Van be1azlc ie .1..chian de "oU., dat d. toepnk..lijkheid ..oor kUld'N" .iJl

or ."r iB c.eektterd. r1chtiBc verloopt, ..cdat ....oel"'k.lijkh.id~ .i..ch1.n

ni.t d.....t tutat. benamt.... i. voor d. parameter, .~enceeteld 1l1t ell.rl.i

nader te anal:t"N" variabelen, die hi.r bedoeld wordt.

I- 1le "toep..llkelijkheid" di. op cUt niveau k:an ..ari.ren, ie ..e_in ah in h.t

l .oorp..de MD pllIlr t)'dak. toepllblijkhtt1d, ..... iB belançijke ..t. oot

... _. _._--~ .... -"'- .•
•
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"'n sociale en visuele ''toegankelijkheid''.

De variatie in I/OningiJ'pe, gtIVlllbehandeling en besonniJ:la vaa no, niet dui

delijk til ovenoiell op bl!!1; nhsau V1Ill de voai.J:l,gç'O<llp, ..... vord:t op dit ni

ve..., ter hoogte V1Ill het kavel or de voon..,;e'l'i.D« ~l Hn bellUlÇljke 1'1I.r1..

bele. I(et lIOl'Iingt)'pe WOrdt hier nog nlet geduid. op ..en d.ograthdle "<m1nt
differentiatie, ,"sar op het introverte of erlraverte It&nkter van voning

groepen, het horisontale of vertikale karakter van bun architeotuur en der

gelijke. »U sijn de lIilieuvariabelen die op het niveau van de woonomgeving

grote invloed kunnen hebben op de aorfologieche .....neheldenheid.

~ De wonlngditterentiatie die vooral gericht is op IeetUjd.tue (ouden

van dagen, opgroeiende kinderen, kleuters) en hWl allocatie ten opzicht. van

echool, kldnll bedrijfje" en buurt ....tnk.h, kali pas op het nivesu van de buurt

goed. worden _ngeeteld.

Hier k_en tal V1Ill el_nten soal.~ en neen, reebt en nc., bebwwd. lID

<mbebollwd aan de orde di" tot <><-pbo vo..en v.... verecheidenheid. aanleidirlg

kunnen pven. De .i11euvarbbe1en die verBlItwoordelijk djn vOOr de Vllncbei

denheid binnen een buurt, ~cmder dat du.rllij variabelen worden begNlp(lD die

bijvoorbeeld Nled. de verscheidenheid van de woonomgeving bepalen, zijn 1I0ei

lijk te ontrafelen.

De buurt ia het eerste nivelW. vaarop .pJ'1Il<e ka.n zijn van collectieve 1'UlIotiea

s ....b .obool, bedrijt, wiDkeh en cultu1lr: uitwiaae1tne-dia van .ateri.&al

en tnronnatie. Kie.ohien kan hier de .ate van uitwia.ellng al. variabele op

gevoerd worden. Rondom deze tunetie. OlItwikkelt zich gelllakkelijk een centra

liteitogradl-ent waaraan ."uiere varhbelen, zoala vormen van woningditterentia

tie ..., bebouwingediohtheid kuDDen ..orden geltoppeld, hetpen rew.lteen in een

rediale difterentiatie van. .Ui.......

De aldua .,-engeetelde differentiatieparB*eter ~centr&1iteitW, to-t op volgeft

de niveau. telkene terug op een vOOr elk niveau karak1eri.tieke wijze en io

een voor elk niv.au .peeifiek. samen.telling.

!l Op het wijkniveau berint het verkNr een «r<>te rol te epelea, bat,..n

Nleulteert in gradiIDten VUl d,ynAaiek rond.. de oDteluiti.n&Bwe~..., ceZlt~e

VOOr:luningen. Aar. de_ p~ter (.i1i~iek in tyeieke en eooiale bet_

kenia) kM een o..penaerenda waarde van holatia van de voonVOnJI word"" ce
kopl'" ld. Deu Nlek. kan "en zioh al. volgt vooretellen (van 1&4\8 holati..

.....-de naar hoge): vrije ahnd; t-e-onder......o_kap, .chakel~low; 1....

voorgevel, doorlopend dakvl~; rijenvo.o..in,n voortu~t-.chuuri patio-..oniDg;

-- -
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lIOuterrllin of splitlllVel; drive-in; stedelijk dak; etsgewoningsn met niet

woonbsu'ielDllling op de begane grond; ...alle, zeer diepe woning; cCCllbinaties

vU deze eipnschsppen.

A .Ddel'll vomen van differentistie op dit niveau zijn afhenkelijk VILll de her

kenhearheid pu.nten, lijnen, vlakken zoal" marka.nte objecten, knooppunten,

routes, randen, identificeerbare gsbieden (I..,ynch, 19W).

De eerder gunOBlllde oentraliteitsplU'llmeter kan op dit niveau ock een eigen

diffel'llnti~rendebetekenis krijgen.

f Op het niveau V8l:l de IftBd of de "OllItrek" (hedO<llld e.1s het gebied bin

nen de horizon op ooghoogte gszien) wordt het milieu behalve door de op

dit nive811 speoil'ieke "oentre.1iteit", bepe.ald door waterlopen, bodemgssteld

heid, l'llli~f, bebouwingahoogte, verkeersrirOllleD, historiciteit, stetusver

schillen ven bewoners en bebouwing, en dergelijke.

Door de bodemgesteldheid ken hijvoorbeeld de VOI1ll en status ven de bebouwing

vlU'i~ren, status-hoog op zand, status-lee.g op veen of klei (zoals glohaal het

geval in Haarlem, Den Hee.g en Utrecht).

Dit niveau wordt in feite beschl'llven door de topogr&1'teche kaart " 50 000.

D Het D-niveau te een niveau dat in ons land nog juist een geheel ver

u'iedel1jkt gebied. kan omvatten. Ah zodanig keMen we het ah een "aggIOllle

ratie" ven eertijds afzonderlijke historische kemen. In het landelijke ge

bied ~rdt het vaak ale "streek" aangeduid.

De aerd van de lnensel1jke arbeid (hijvoorbeeld gredi~nten tunen landho:lw en

veeteeld, eeCl1l1d&ire en hrtiaire werkgelegenheid) brengt belangrijke .,llieu

ver.chillsn aan en bepaalt vaak de identiteit van een gebied, al 'epeelt deze

veriabele ook op h~re Bchaalnive.us een rol.

§. Op het niveau van het (eted&-) gewest ia opnieuw een vorm van oent rel i_

t.U te herkennen die in verstedelijkte gebieden borg etut voor verscheiden

heid in milieus (bijvoorbeeld city - buihnwijkeD - euburbe). Het voorziening

en-niveau en het dU:nIlee elllllenhangsnd etel.el van centraliteihn varillert

hier VUl. prt...ir tot kwart ..ir niveau.

Het lllll.d.achap verihrt hier in graderingen van natuurlijkheid, vormen van ont

watering, historische ontvlikeling, na.bijheid tot open water, nabijheid tot

grote infraa'tl'lloiurele of reore..tieve elfllllenten.

P Op bet niVeBU ven een lUl.deded den we de grote bodemgJ'Ol!lpen v..ri....n

- "
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(zand _ klei - .,..n) , gec.ortologhche b.oot~P'ln, d.. aard der _1.o...taa\

lcIlndige eenheden.

Het grondgebl"llik v-.rilMrt hier t ..s..n urbaan en a,grariech, tenlijl _ttonale

t\u:ultiee zoal. co-ouDicatie, cultuur, bestuur, handel en i.nd~ri. re.peoh....

......lijk aan ver.chiU.Dd. IIhdel1jke eenheden bun identiteit verlenen.

C Op het niveau dat al. laahh vu de lijst in de vorige panlÇ'&&t' eeD

iDdicatieve "eladhch,," IJtraal "'art ))0 Je. knel" toe~eteD. varillren ~olo

gieche en lqdrol~hch" variPeleD, hoogt"l~ en sedaent"U"'OlW811. I

Da&r-ee hanrD vater"ftaatltundise. acrarhche, visuele, .Ulellb;rgaabcbe en

econ..hche P""'bthe ".n. Zo bebbea. de riYierlopen dibijh HlI indllatri

..el cwerbeeNte bovenloop en een ~rci.el ged"iDeerde benedenloop (Rijft,

11....... SChelde).

Door de.. voor~lden boop ik te hebben duidelijk A --kt dat het beUip

.i1illU'Te,..ch"i4enheid op aijn "iAlJl; tnalt' rbeel verechilleDie inhowien kan

krij,;eo door,u:t 4e .Uieuvaria1HlleD di. VOOr deze ve...,ch"idenheid verazrtwoo:r

<lelijk !lijn, door ok .~lliY.au. M'n Taft ".ell4teUizIa: nrano1ererl.

De O!'IInte tuk "'NI ••0 techfthch poriblteerd ~"at...l ~rsOfl!l: aUi_

dll't'eNlnUaUe &O\l :lijn, d.eu .Ui....variabden np lIl7orl_tiache vijze, naar

hun ""rkin4leobaal te ordenen en op te ''-en.

Daartoe wOrdt daD ook in boot'datllJr: 4 ,",n pogina gedaan. Het blijt't eohter 0Cè

dUr bij .... betrekkelijk pretelltidoze P'«in&, c.1at een .w.jec:tiet'

el_ent niet te venoijden valt, niet alleen ten aanzien van de ..::haalbindlDc,

a&&r ook teil aansien Van de klllu uit eell n'ijvel one~ aantal denJcbare

variabelen.

Onda.nk. een betrel<bUjk arbitrair uitga.ngspunt in dit opzicht, de 1.nbaw1e~

paling Vl.ll bet begrip .11iflll, Iuul aan de verscheidenheid Vl.ll dat .U1ou al-

leen al op grond. VIII de voo~rstellin«dat er .Uieuvarilbelen nAr lohaa1

nivla>.1. van ...rking ti tm<1el'1lcheiden zijn, vlrschillende beieken1o.en worden

toegeklnd (.ortologhche, Itl"ll.oturele en t\motiolllie vonaen van vereobeWeDheid).

De anl1,.11 van deze betekenissen etaan ot vallen dua niet mat de juiorlbeW van

da inholld.bepalin4. Hiemee loop ik echter al vool"ll.h op dat deal v.... bet

totale veld van onderzolk dit ik in de probieftmstilling wil afperken.

;
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2.4 1I111euditterentiatie ale veld van ondar$Oek.

Voor een werkelijk .-vaUelld OI1der~oek naar de U1plicaU•• van het begrip

ai1iewl1trerelrtietie, souden op :lijD _bIJt acht gebieden dieppand 110den

worden belJtud_rd:

1 .-tini.ria&" van hllt beçip .i1iewl.l(t.ren1;~tie in relatie tot aan
veZ"lflUlh begripptlD.

2 Exploratie van theoretische conceptie. die bij de ~ili.udiff.renti.ti•
••n rol kunnen ,pelen.

J Beachrijvill6 van de hhtorhche ontwikkeling van veUcheidenheid in
het. .Uieu van _ene.n.

4 .heUen.nd.e tendentie. v..... dit .111_ in ••n c:oc-erçllkl-induetrilUe
_nlevtnc. de oora.kea en pvolpn.

5 0. VIIl:UIeUjltheid van .UiewUttereZl'tiaUe.
6 IIUieuditterentiatte al. runet!. VlID eehaalpbonden eUieuya.riabelen.
7 .Ui.differentiatie in 4e b..hamB planvolWÎllg, hpDdastudi...
8 toegepast onderzoek eUieuditterentiaUe.,

Dit onderzoek beptll'kt zich in belangt'ljke ..ate tot punt 6, 4e andere punten

k0lll8n dechte aan de orde voor zover dat uit dit geZichhpunt nulti, blijkt.

Vue pwlten kwlnen be8'ObollW worden ah de "oIIIgeving vurblnne.." dit onder-,
soek in de volpnde paraçsat wordt eteepeMt.

Ik uJ. dese _l'lIVing'" _~ relnt pven door op teder pwtt afzonderlijk

kOM in te paD, sodat daaniit kan ~lijken wat nUt ean de orde k_t.

1 Met de algemene detini1ring ven het begrip lIilieudttterentiaUe zoab

in pa.re.çaaf 2 Nl1 de orde kW&II is nog gelin lOgische reletie gelegd. met ver

wente ~VippeD al. verschU, heteropnUeit, variatie, divereihit. etwi~

.eling. urteçaU•• opeanhopiDg. concentrati•• contractie, convergentie, en

hun tepDdelen al. r;eUjk:h<lid. tac.o,;eniteit, invariatia, aplUen, eenvor

.tpeid.....ot...h, nivan.ring, d.dntegraU•••preiding, dieperaie, de<XI_

oent....U •• extractie, diverpntia en:lovoort. Ev.M1in djn de begrippen VOf'll

en tunotie op diepgaande wij,.. verbonden ..et d.z.lfde begrippen uit het al

.....n Ipraak8ebru.1II: en hun lIeer tund.ementeel-lo«hehe inhoud .

.l U.t .U..n sou .en bet baçippenapparaat dat daor et ren« l0l'ische de

tini.1"ing ontetaat Imrm_ uitwerken tot een abetrac:t et.h.l dat ..,1C licht

kan werpllD op bet lMoVip .UiewUtf.nnUaU., ........ ook k&n ....eluitin« ge

soc:ht vorden bij b.etaaDd. theoret isc:be oonQflPUe. uit d...iekw>de, natuur

.n lI.nswetenschlppen.

Het becrip oftl'lllijkh.id k&n bijvoorbe.ld op etati.tieoh" wijze benaderd wor

4eJl (Li-.., 1976), in d. natuurk\lnda bbdt vooral d. the~ioa (_t

.... d. tllMde JIootdwt ., bIt .,trop1ebaçip) ll&IlIalop1n,repllnten, in de bio-

- jJ



28
..,

•

,

logio ie differentiatie een kernbegrip bij verachijne.len die met groei aamen

haJl«e.D. en bij de 1NOO$II"ie-VSl1lchijneelem iJl 4e oHeol01'18, wals di.. door van

Leeuwen (1966) zijl). pdl;rid.

lil de 8001010«,-" 18 Sp"moer (1876) eeD berucht d11't'erellt~ati_tUo.oot,lU&r

ook Siaoel (1890) en JWokheiJI (1893) zijn hun ç&rrUMl al. '"Yalisra" Van de

&Ooiologie begonnen met een ver~d811ng over do eoels1e differentiatie, ter

wijl ook de f'unotionll.1iot8n (Kalinoweki, 1944; Ila4clifte-Br<:lIm, 1952; Panone.

1966; l11hmann, 1914) zich, evenals vele andll1"en in dit lj'pzicht Diet onbetuigd

platen hebben.

De eoonc.hche .... ten.chap 18 al oiDdlll AdMI SIlIUb (1776) I':"'oonfronteerd lIot

bet ~rschlj,\lIel van de arbeidBdding, epeoialinring. dif't'erenUetie en. eb

zodanig zeku' "Mrd gell:rplorllard, te worden.

J. Vil aen de betekenis Van .Uill!lldiMe...."ti.Ue lID d...issdwerki.na: tlaBen

verscheidenheid i:l het aUi", en de lIOJI.eUjke ontlrikbling vanaf' de oorepro,,«

napan, dan zal ...en _eten begiDnen bij de oeoologiaehe antropocenetiça, de

evoluhonaire ge.chiedenh van d. ~.mr...,rdlng in verband met de _geving we.e.r

in deze plaats had, .""",rin eD, ....a&ma&r led.....t.n, reoepUef e;yeteem en leer

vermogen zich ten 8lotte hebben gevon.d.

V• ...-olgen.e 10&1 _n ui.t archaeologbehe en etnografhche ...ersl.n 110eten op

.eken ho. de ditferenUatiegeechledftlia van d. nlldersetttng en het voOllhui.a

zich tn .ne.elwerkinc .et de OClrin«ende natuur en de cerurelijke ...enleviD,g

hebben voltrokken .n hoe d. N.olithieehe en ln4u.tri~le revoluti•• op deze

ontwikkeling van invloed ~ijn gew&Sst.

Ten. BloUe -..J. men de techniaclre, politieke .n vooral ook .oonOlill.ch. ce.ehi&-

d.nit, ten. be.hderen .. t. kOllen tot etm inzlçht in d. invloed van ""..e.r>.

van tl strijd, dpndoaa.oonoepten, pvoorrtu'llcht, ...tPVln&" ar> tal Vllll ar!-

4e .... hiatorbche factoren op de versch.idenheid van het .Uieu.

i .....nn••r men d. pr<ltentie heeft invloed te willtln uHo.f.n.n op d. V.r

.cheidenheid van lIl11ieu& dient men dgenlijk Hn diepgaand. onderzoek t.

onolem... naar 4. niveUerende tendenti.e in .en OOIQI81"Cnel-1nd.\UJtri~l.

_nlevtn,g. Een derrlijk OII.der-..oek ie lliet louter historisch, ....... ook

tec.........i.ch vu aard.

lI.n dicmt na te gaan wIka VO .....m van vrijheid :lijn wrov.rd, .n ""'Ilt. vomen

zijn verlor.n geg&"fI. Daarbij 1Il0eten d. 1nvloed van de explo.i.ve ontwikkeling

van d. geldecon...:!e. de Ç<ImlIl\Ulicath, d••0bUiteit, h.t .nergt...... rb:ruil::, de

id.o1og•• v..., openheid eft 4:rn_iek WONen bae'u4••rd.
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Fundamente18 proo<!luen zoals t'\1nçtieeplUetng en t\lncUeOOlllbinatie, zowel in

de populatie al. in d. habitat aoeten worden onderzocht op hun invloed in

h.t. proo.. VIIZl eUiewlitteT'8nUaU. ot -nivelleriD«.

~ 1lIl aotievan voor aUiewl.itrerenU.Ue kwulen op sicb object djn VNI

een QlllVangrijke studie. Zij moeten worden ond.encheiden naar IDOtieven di, de

Den. ni't ale aiddelpunt zien en die welke de ..ena w61 ,Ie middelpunt zien.

a,t ••m. nelsel van aotienn pd in bet ala-88D uit van de natuurlijke

ontw1kke1i.Da: llat het "OeOOV.t•• aude M altijd eek_e,," beert, een proces

van lJtabili...U. en diCtenmU,Ue. en ODIe ethuche ~rpl1chttna-n ten aan

aien van pl"OOe..en bij d. greU. lIalu'Yan wij leven.

Het tweede ,t,le81 van motieven, het "antropooentrieohe" 8te1881, gaat uit

van oeoologhooe, ,oon_isMe, antropologhehe, IllfIdillclul, plI,ychologhche <ln

tUo.ctbche ovllNegizl,ren wauuit bet nut van de aUieudH'terenU.U. voor de

-en. snt kul worden aaD&1ltoon:1.

6 JfUieuditr8Nlnti.tie kM behalve ale het ond.rd.el van Hn .bstract be-

grippenet.l ••l, al. een obj.ot van onderzoek vanuit tal van ver.chill.nde

di.eipliDe., &l••an hister1ech v ......chijn.el, ah 'Ilfl door h.t ooaa.rci"6el

udwltri"l benel btdNiAd lUl in v.el opsichhn ...nae.lijk proo.. or 1"IIeu.ltaat,

ook beadlouwd worden de 1'uDetie van eoha&lgebonden .iliwvarlabelan, dat wil

uesen ale ve"'chijnHl op dchnl r.

Een d.rgelijk ond.no.k balanoeert tu••en weten.chap "" hchniek, tu••n re

neeti. en toep••eing, verleden en toekOCllat, en heeft de meeate ken. l'81ev&l)t

te &ijn voor d. planologi. en te&'l'lijke:rtijd v.r&t/l.llIlbur voor de weten.cm.p.

1 Bet ie ve:neelijk h or;.dersoelterl ...lb ailieuvari.be1en in de huidise

.ted.bouwbmdip en p1enologiechoe praotijk wordan ..hantMrd, en op ...lk niv......

.. te ltwInen oonetate...n of uit ••n oOSP'Jl1t van .iU.udUr....nti.ti. het ..ko

sen niveau de m.e.te 1"IIeu.ltaten oplev.rt, en or Gp datllelrde niveau niet n0ll'

enden .Uieuvariab.len voor betnvloediJ\g in _uking koca&n.

Een 4er,..,Ujk ond.Mloek v....iet bijvoorbeeld een etudie van d. CWICb,n le",n

da'l v.... b'n_~ en IItNetuu.rplol':nIIn. van "lI'io_l•• et"",k- .n NUV''''''

Itanlizl«eplaNlUl, plannen batner.nd. Yllriteer en ...tente.t, nationale plann.n.

V.rder lIOet de interfll"fll1tie tu..en de toell""P6ete ailieuvariebelen .n d. dlllU'

uit nwlterande vueoh.idanheid vord.n be.tudeerd.

I...

la. tel ..-en actu.le ~ukltan ÎZI d. Nwt.lijke ord..nin&' epeelt

.... d. opperorl&kte d. ""n1.idenhei.4 van bet eU i .....ft rol.

dor
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Hllt ie I.a&k dUII l"Ol te bepal.... t. enal,yeeren binnen het kad.r van vat bij

d. hu.idip rland van zaken _piri. IIn theorie oas te bieden hebben, en VM

,,1\ het pe",pec:tier vsn d. sUieudifr.rOIlIUati. een biJdra&'e t. hveren aan

d. oplo..tng vaD d.z. vrall«Btu.kken.

Bilt b chlid.lijk ~t al dua gebied.n alet door Un perooo<m kwul.n worden

OJll1.rsocbt.

Ik beperk .ij d.rhalve tot ~t d..l van halt totale veld VIoD oad.enoek, dat

een deutelpodtill bn inn_n in d. OO"'.!nnicati. '\wIeen vet....cbap UI kdl

niU.

Du. beperking kan "",rden ......ncev..t in een dDel- en probl•••telling.

2.'2 Do.lrl.lling al proble"lDBtelling.

De dOllhtelling va.n hllt ond.rzoek wrdt nu Ah volgt gerol'llulee:rd:

A•••n t.rminologie te vinden waarme. het begrip llliU.w.!.irrerentiatie

:lOWfll w.tenllcha.pp<l1ijk lh teehnieeh lh politi.k h&nte.rbaa.r wordt

en op d. 1Il••rl vru.ehtbare wiju interdieciplin.l.ir vllrder kan ""rden

ont..ikkotld;

B. een rl.l ..l van bn><>the.... t. ontwikkelen. die zich l.nen tot een

nader oDd.rzoek dat soet l.id.n tot dieper inzicht in dil totlilit.U

van probl_ dilI 1IoBIlI.nhanc'm ..t .Uiooudil'rereatiatie.

De proble.steUiI:I& VAn waArIlit bet in ds vori.ge pare,vsar ..echreve:n. pbisd

VM Ol'lod.rsoek sal vorden plb:ploreerd. valt u.itU.. in de volgllnd. V'I'1Ipl1:

a. velka vOrsen van v.racheid.nheid sijn op v.rschillend. -ebaelaiv.au.

te ODd.....cheiden. welk nut hebben. :lij ... hoe ku:men sij ontwikkeld

word.n?

b. welke .Uieuvariabel... zijn ....nntwoord.lijk voor ds ond.r 11. gen-.ie

voreen van versch.idenhllid, ho. sijn dj in de ruilllte varill.rtIa&Z' .n

boe illteri'lIre...... zij .. t .lkaal'?

C. ·Hlk. ond.r b. bedoeld. aUi-.lvariabel.n l ..ten zich op de _.rl do.l-

aatip lfijlle over een ahtand x v.ril......?

M.t "x~ wordt hie .. b<ldo.ld ••n _ "lI1.rli.OO" tIl interpreteren _
.hl••nt uit de ...,,,k. ):lOm. 1000111. Jk:o ••••• ):lOm, deze reek. be
antllOClrdt aan d. niv.lII1. di. in plU'&grOLar 2 van dit OOClrdB1;uk llijn
ond....ch.iden.

I

I
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d. Hoe 18 de vel'hOllding van de vorecbillende eçhaalnivealllJ onderling,

in bet perspectie! van bovenstaande vr.n?

Het onder&oû dat zich op deze problHmatelling ori\':nteert, fItuit op

enige methodologische problO!llllen.

)(et enkel. explioiete weteneohaps1;heoretbche vooronderehllill«fl!l zal iJc

deze in het volgende boot'det\1k aen de orde laten komen..

I
J
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3 Wetenschapstheoretische
en methooologische
uitgangspunt-en

3.1 Inleidt!!!.

Theorie 18 Mil oog, "en .idd"l l* dinpn t. zi8n.

Deze wteUin8 _rpt een .igenaardl~ licht op het dualiSll8 van _ph-i" en theorie.

Een oog is iMIlers "en ....pirhch inlrtnlllltlnt bij uits1;ek, en wanneer ..ij theorie

voord.Uen al. empirisch inrtrument, 1.IIplio."rt dat, dat ......rnemen lIOnder theo

rie OMlOgel1jlt 18, OIllrl'acht ot de "dingen" deohh in of' ook buiten' on" "sij.ll.".

De iJIIplioiete theorie di. in elk hit ligt opgfllllotll1l moet telkll1lB ~.r op-

nieuw 8::q>lioiet gemaakt worden. OIIIlUt daarvan ""n beperkende invlo~ u11:p.a1; op

de tnterprlltaHe van empi.rhche gegevene.

Vann..r wij bijvoorbeeld e1atidhch" gegev8l1.6 ont~ ""er oU werk- I
8"legenheid in verschillend. bedTijtshkken, dan ligt onde:r de "chijn
van getalAlI.tigol objectiviteit op zijn _inBt. "n theo...,ti8ch40 vool"Olllier-
neUin« verborgen. De iDdeliJ\g in b.cll'ijtstakll:en Boet a..re Y(lOrarglLlU'l
aan het eigeJllijke teUu, na het teU.... is echter een v....rd.rin« ... '"
indeling niet ••er Bogoolijk. Du.rd.o<>r vordt dan een aantal utematieve
ilIte.,....tatie.oplijkheodeD om.oplijk a-ukt. VaD het be.chl.kb~ .pi-
rhclul _teriaal pat DU e.n beperkeme invloed uit op ds theori.....ol'-
ain«, ale de iIIIplicieh theorh die in het .piriech _ter1.s.sl vertlorpD
he' ..iet k....r op keer upl1ciet &'I ..Irt wordt.

Ale we theorie voorsteUe.. al. detee... "samH vij de werltelijkheid sie.. ,

kunIl... we _pts"", dat anderen haar anders si.. , <kt er 1'001' deseltd" werlt_

lijkheid verechillende thsorielln. lsgiti. sijn, en dat eUe theorie aleebt.

een beperkte vert.:lari.nt;eOllpACihit ~rt.

I

I
-~.\

Det opent de aogel1jkheid de _rltsl1jkheid in het pIlt'1lpllctief' Vllll venobUlerwl:e

doeleinden te zie" met bij die dosleinden. l'et'1lchillend gekoze" theorie.D.

ZO "e.t de gebnliker VIUI de ruwe de verscheidenheid VaD aUieue op andere

"ij.......r dan ol.. planoloog.

Ila&I"OIII 1lI"i1" het theoreti ..oh ooncept Van ol.. pbrufr.. r lUlde.... zijn dan het th""......

thoh concept van ol.. planolo08. Het oTlhriua voor de accept.th van een

t~eorie d"t ol"" overblijf't ie niet de "juietheid" ""ar het "nut" van de theorie, ,
in het perspeatiel' van de doehhll1n8 die men Men. (m.. t alle pv"ren valI dien).

,
'
1,
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Illl opdracht aan de pl&ll.olao. h de bo,1.nvloedi.nc Vall de ruiatelîjke ord.,

iJl dit geval de be1.rNloeding van de v....eh.id_nheid van .Uiev.•.

:De theorievonlling .000t iJl dit onderzoek daarop WOrden stpet_d.

de '....rkel ijkheid H

daarvoor zou &1j de

dat zij

dekken,

Sen theorie kan nooit "juht" zijn in die &in

(wat een daarme. ook wil bedoelen) geheel kan

wnkeUjlthe1d. lIelr eoet8n djft.

Een tbeorie k&ft .... l "mdUC" stjn, doordat zij de feiten "beteert di.

iJl een or e.nder opzicht plijkhe1d or ocmtinûlteit vertonen.

Door de herlte_inc Y&ll. gelijkheden en oontinu1hîten in ODlIe _geving"

sijn wij iJl .-tut haar t. ~1.mtloeden op bui...an and.... en ••rd.....

,"'arinaea.

Wanne.r een kind uJn lloeder-dlcMbij al. "dez;elf'd." herkent ale
djn .oed......v.rat I hoewel beide indrukken lt"heel verechillend zijn,
herkent het gelijkheden en oontinutteiten die het in staat stellen
zijn _gevinll' te be1.nvloeden, bijvoorbeeld door zijn moeder te
roepen.

Wanneer onu -pvin« ODJI 1I.1hluttend veuebiUen en v.nr>d.ringttn bood,

.n UH zouden op lIich oalr: ..eer orr..ergelijkb..... zijn, can sou. <>n"••igen

irlvloed op " .. ~viD« ..illell:8Ill'ic" djn en cl&amee d"l ".., un ni.t te

interpreteren v.elheid v.., uUunlopeDd••n ".raDderlijk. v.rschijn.el.n.

Daarin sowlen pen v.nnu::btingttn, doeld..nden of etrevingttn .~lijk zijn.

1n«rijpen in d. loop der gttbeurt.ni•••n v.rond.rst.lt een "1oop~ van die

gttbeurtenieaen, lIn het h.rkennen van di. loop, Un theori••

Piaget & Inh.ld.r (1948) v.rond.r.t.llen bij ••n paageboren kind een der

gelijk ...reldb.eld, een "tableau moovant" ..aarin onalllllenhangttnde indruk

ken v.r.ch1jn.n .n verd..ijn.n, ..aarin geen gelijkheden .n oontinu'lteU.n

"orden herk.n4.

'nleorie u... lID ,..s..fini"6erd word.n ..18 d. posing c. in M" vuu.el1nC

het.ro.-. ft ".AZld.rlijk. ".rechijnaelen gttlljkheden en continu'lt.iten

te herkennen.

Gesteld, d..t "ij een b....ctnC .....m ••n in one. c.gevinS. Behalv. de
<tbj.ctoona'tenU. kan d. POCinS c. in d1.\ vlrandulijkl vlr.chijn.el
oontinu'ltdt t. berk.M.n l10h uit.n in ••n oonc.pt c.t,..nt d. rioh
ti"4f of b.t doel van d. b....png. Onu th.ori. onttr.kt aan h.t v.....
and.rlijk. vlr.chijna.l .an conatant. r ..ctor: hit do.l. E.n t ....d.
oone1ant. f ..ctor di. aan het v.rschijn••l ont_troklun (pt.h-.trahMrdj
kan vord." ie d......lhaid (ves gedeeld door tijd) . .u. dat pen
oonetute opl..,e" kan d. enelheid "oe ee"B door de tijd pd.••Id vo....
den c. te den of bet obj.ct .iuchi... __stante "er.n.llin« heert.
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Vfl1'8chaidB7iMid of thllOrû

Onze pogin8 zet zich voort totdat vOldoende oonetante factoren uit
het ver~chijnsel zijn geabetraheerd om onze bewuste reactie in deze
omgevin8 te bepalen. Wanneer wij bijvoorbeeld constateren dat een
objeot .,et grote snelheid ons nadert, dan zullen wij de neiging heb
ben op de vlucht te Blaan, tenzij wij merken dat de beweging aan een
aanzienlijke vertragin8 onderhevig is, en temeer wanneer wij in het
object een goede vriend herkennen, Onze "theorie~, mede gebeseerd op
vergelijking (gelijkheden) met ende..... en eerdere elVartJ:>gen, bepaalt
onze reactie,
Niet alleen herkende continuUeiten, maar ook herkende gelijkheden
vOrmen noodzakelijke Callpontlnten van de theorievorming, omdat zij de
baeis zijn van het denken in CIltegorie'tln, klaeseD, groepen, verZ8lll&
lingen, eenheden, ~tallen.

Nu doet zich met betreklcin8 tot de etudie van verscheidenheid in menselijke

milieus een merlo:waardig methodologisch dil_a voor dat zich uitetrekt naar

het ingrijpen zelf.

I~ het wel mo~lijk om ver~cheidenheid theoretisch te interpreteren, als

theorie juiet altijd een poging is gelijkheden te herkennen?

Ia het wel mogelijk au op banis van de kentheoretisch kennelijk paradoxale

uitdrukking "een theorie van de verscheidenheid~, ingrepen in de omgevin8

te doen die de verscheidenheid willen bevorderen?

We weten hoe nivellerend de reglementaire ingrepen ven de overheid kunnll1l

zijn, andat zij generaliseren, omdat zij normen ..tellen, voorechrif'ten ma

ken die op veel 8it\l.8.ties toegepe.et overal hetzelfde effect zullen sorteren.

Bakker en Van der Hoeven (1976) hebben terecht hun twijfels uitgesproken

<>ver de mogelijkheid all de verscheidenheid in het milieu plllllmatig en van

overheidewege te bevorderen.

In principe ie dit echter reed~ een kentheoretisch probls8lll: is het UheI"

hanpt mogelijk de verscheidenheid te kénnen, theoretisch te duiden?

Het Il1Itwoord op dit probleem moet gezocht worden in de notie dat theoris

g-een absoluut, maar een relatief begrip i,,, een betoog kan meer of minder

abstract zijn, en er ie een nulwalU'de die we "conortletheid" noemen.

Hetzelfde geldt vOOr de verscheidenheid: er bestaat meer en minder veI"

scheidenheid, met ale nulwaarde monotonie, egaliteit, eenvormigheid.

Wanneer vij de verscheidenheid villen bevorderen, ie ODe doel niet het

eerder geechetete ''tableau "O'.lvant~: er ie een grene aan de verecheidePheid

die we naetreven die het nuttig maakt te expliciteren wêlke verscheidenheid

ve w/il, en welke we ni6t n&etreven. Er ie bijvoorbeeld een VO:nll Van "teveel"

veracheidenheid, die door Wentholt (1968) ''kllkaecopie" genoemd ie,

Nu blijken de _ete van abetr&etie en de ..ate Van waargenomen vereoheidenheid

J.l

I
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De relevantie ot' h.t nut
al. t\mot1e van de
mate van abe\rac\ie
van de beechoUltin&.

.liet elkaar elllllell te hancen: bet beVip verechtidenheid heett kentheoretbche

1&plioaUee. Deze iIIplioatiell worden in de volpnde paragraat' explioiet p,

maak't, lIodat daaruit .IIethodologi.ohe oonoluaiee kunnen worden gtltroltlten voor

een ondert.oek naar .UielldiN'erenU..Ue.

1.2 YenohUle.n in abnractie, verechillen in verecheidenheid.

Het uiteindelijk doel .,an dit Oftdenoek i., een \oepubur inn~n\..,.l_

te ontw1klce1en voor de ",illhlijlce ordenin«.

Dat ~hkent dat enersijde zoveel mOf!8lijlr. individuele pvaUen van ... l1ieu.

dit'ferentiatie moetan worden bee\reken, hetgeen pleit tlpn een al te groot

incidenteel ooncre\i.e en v66r een ultere mate van abrirllQtie, m....r ander-

&1jde "',;en een ~ &r'O\e ..te van abnracUe dat - hoewel d.an alle gevallen

evemua.l .,orden t>anraJc.en - .,oor elke \oepueiJ14 een enorwe hoeveelheid

d..metieve arbeid noodnIcelijk ie .. de thtlorie op het epeoiale a-al toe

h .pUeen.

Sr ie due een minillUII en een .Ila.zi.llll.ll aan abetracUe, te1"ll'ijl de abetractheid

zelt' beeohouwd Ic&n worden ale een relatieve grootheid, een variabele, me\

ale nulwearde ~eonc....\heid", e.det een beechouwing alUjd abetraoier kan
,

door da baeohouwin« &elt' te ab.traheren, doch wanneer dj oonoreet ie, nooH

oonorehr d.azl. ooncrMt kan zijD.

In d1\ .,e1d Yan .Il~l1jltheden kullnen we een toleran\teJt..- hlcenen:

::~.,anhel~oPtt.U.ll
JlIln. .,U.----

ooncreetheid .betrao\ie
t'ei ien ( oonoephn

deduotie
inductie)

Sen .IlUot- aaJI abnracUe ie nooduJtelijlt .. niet in zUolooe COIlcreU..e,

hn op. ' ..d en noodnlceUjlc Q1Volledig b..chrijv8ll van individuele ,...val

len te ""allen.
Een~ ".... abnraoUe vord\ ,...ete1d door cle ei. van toepuburlleid.

T'u.e.... ~id.. in liet mijn. illziena het optillUII .an dil oonorete kant. Rond..

clt\ optt- epeea zich afwineland hot praoe. van inductie .n d.eduoUe ar

.liet een .,ineleade .plitud.o, da "ocmoeptue1e .pli\udo~ ven het betOOg: de

yoorbMlcl_ in een abetrect be\oo. en cl. ,raneralinU.. in een COIlC....t betoog.

"
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Nu bestaat er een merkwllll.rdig negatief verband tunsen de mate van abstra.<:rtie

("Conceptuele va.riatio") en de mate van veracheidenheid in de omgeviDg

("ClngevlngOVlLriatie"), dat vOOr de studie van milieudiffllrentiatiB van groot

belang ie. Ik heb al eerder OIIl1chreven: theorievot'lling reducéért de re~l"

verscheidenheid van gevellen (of de veranderlijkheid van gebeurtenissen) zo

veel .."gelijk tot gelijkheden (ot continutteiten).

Dit proces in de variatie van de OIIIgeving noemen we redu.çtie:

Omgevingsverietie
-1-=---"'----
gelijkheden verscheidenheid
cant muUoUen veranderlijkheid

individuel..
gevallen en

I gebeurteniSllen

'\ reductie1=··"",··0=""t

-4 Conceptuele vsri ..tie

ooncreetheid abstractie
teiten concepten
vaamEIII.ingen theorie

Theorievol'llling kan dUB een reduet ie van de verscheidenheid tewtlogbrengen die

VOOr lIeo onderzoek naar milieudifferentiatie ongewnst is.

Een reductie van de veranderlijkheid, theorievorming ad rent het procee dat

tot verscheidenheid leidt ie echter niet ongewenst en dus aangewezen.

We stuiten hier alleen op de eerder gen~e lloeilijkheid, dat alvorens ..ij

ons kunnen uihpreken OVer het "hoe~ van de milieudirferentiahei de wijze

waarop de verecheidelÛleid in ons milieu kan ontat8llll, we eerst een inzicht

moeten hebben in wU er kan dUferenti'éren. wlke VOrmen van verscheidenheid

w~j kunnen onderscheiden. Paa d&!Lrna kunnen wij eventueel de ontsh.e.l181fijze

VIUI de verschillende VOl1llen onderzoeken.

Ter beantw<>ording van deze vraaa- moeten wij aan de conorete kant beginnen,

de verscheidelÛleid waarnemen zo..h die aan ons verschijnt op verechillende

ochaalniveaua. met ale hypothese vOOr een gerichte .......rneming. dat wij op

verechillende echaalniveaus verschillende vormen van verscheidenheid zullen

vinden die op het niveau van de individueh ruilotegebruiker met elkaar inter-

fereren t<:>t die integrale verscheidenheid die wij allen waame.=er. en vanuit

verechillende doeleinden verechillend .......rderen.

!loe moeten we one deze eerste "concrete~ rass van dit onderzoek voorstellen?

:oe lIiniolUltlgrens van abetr&etie ligt in dit ondenoek bij het Icaaribeel1.;

I
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dat wil Dia' "RW' dat ik niet Mil. enkele keer QODcrete.. ul vorden en

bij wijze van ""oo"beeld in het veld. Z&1 verkeren, aaar ah rep1 sa.l het

kaarlbeeld hei ...Irt conorete deel van dit ond.erzOtlk vomen, an hiernaar

zal ik st_de _r trachten teNt' t. keren.

Dil WtL&mecaingen moeten in eer,te instantie wonl.en peort••rd naar holt

.ohaalniv"..... dat voor de waargen..en verecheidenbetd het lIlee,t gelligend

is, Cl ik beaohauw dat ala 'en z••r waardevol, onvel'llijdelijk en concreet

ordenin~iddel.

liet d.e-.e "rna ol'den1ng (Nt pp.e..azod een 1ID-.b"•• van de totale vertlcbai

d..u..id, aU Ilitepli1:,î.ng~ Khu.lgebonden eUieuvariabelen cli. aU::

op een ander ,eh..lniva_ tlniishoren. Dit ia een eertlh VOrll nn inducth

di, al vanat het begin .........slC ie: de onUedinc vaD een inteçale ve.....

,ch,idenheid in eilieuvariabalen naar .ch.alharkome' en aard.

De au1.lo\ltllgTen.e van abstractie 18 v&&"r dM. de mini.m\llDgrene. en dat

bllllct lI8IIIen ••t da bestaand. theori.lln zoal, die cmtrent de t\lnctionele

difterentiatie, de men••lijk. ldentiteit en perceptie, di, zeer abstract

klmnen aijn, .aar door deductia 001< end ~rhidba.armoehn &1jn naar ~t

kNrlbeeld.

Par ~DivalW. .000t gu.odlt worden naar aan tMoreUaclMl achtar~d en

iJltevaUa van hat opgeworpen b<Mld. Vervolpn. vorden d••ch.. )niv.....

ond.rliJl« p1.nhCr6tlrd, en daena.e wordt hat ab.tractieniv.eu op~oerd.

Beaat dasa uit.ind.lijk nog aan kaartbealden gebonden ab.tractie., i. h.t

ond.rzoek naar 4. motieven voor ailieudifr.rtntiatie uiteraard van een

hoog abltraoti.niveeu, het hoogete dat in d.ze .tudie wordt bereikt.

'l'baorie il .an middel .. dtn«-n t. lien.

Dat wil ook ..~. det wij ..t de ene tb.orie andere vo...n van verech.iden

~id kunn...~_ dall _t da and.re theorie.

B.I theorie i. ge.ohlkt .. 6611 .oort varechaid..u..id duid.lijk ...... d. orde

te et.U... door d. onrtc- vo,..n te v...........loQII (oeterie parîbue - Mt

__rip "plijk") •

Ilaarc. vonlen iJl dit ondeMlotlk .... rechill...... theorie~ lI&&.t en na eUaar

OQtwikkdd .. beurteltn«- d.....nch.ill&<ld. plenologi.ch relevant. vo.,..n Vl\l'l

v.nobeid..m.id aan de oPP8r11eJth te kunn.n bl'Wl&fln.

Sr vonlt d&aroa ook in dit end.noek niet p1.Ocht naar Un \llllv.rule 1n«"".'
maar DUI' 8811 IUntal .... r.ohiU.ftd.~. theori ..... , di. nht all ..n nUu

"
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ett-r, ....... ook DJ. elkaar .oet.... worllen doorlopen ... de totale "ertlcbeid_

beid ,. ~sien".

De~~ sijn de UI paragraaf' 1.4 al eenoelld...: inhwd, 1'0"" atruatwu',

tunctie en intentie vu "eraeheidenheid. tij yooronderorteUen telkens 61:11 or
ande.. t.plioiet or e"Pl1ctet in:ücht in de vorige ~en) en~ is

het nuttig, ook bij de tOtlpallllÎJl« van het Ol1der!'ioek, t. beginnen bij de

inhoud: de studie van het geheel van ecbaalgebonden llliUe'-Narillhelen die

verantwoordelijk zijn voor de totale verseheidenheid van het milieu.

Dat 18 dan niet alleen de ."lest conCI'1lte, mu.r ook de m..at ••nvoud.igl!l iJ:I.gan.g;

.U. volgende ingangen lijn in volgorde abstracter en golcc.plio••rder.

1.Il. urgente gevallen van toepallSÎJlg kan ..et den ee..ete flap worden volstaan,

.tt.. -en zich pijnl ijk 'bevuat blijf't VlUl de orrtoerei.kendheid VlUl Di inzicht

dat Mn 'I'teb liet de.. "MIts stap varverf't, fliD het acb:terveee 'blijven van

begrip VII.fl '1'0"', "ruatuur, ~i. eD intentie van "ertlduitdenb.dd, vazmeer

.en de volgende nappan achterwege laat.

OvfI:l"ipne is .n• .-tap op siell. inoc.pleet, ook de .eerl .h.tra.rt•• Iedere

~ .... d.. daarbij beho""u theorie heert .en beperkte vert:larl.ng8

oapeciteit, he." een beperkt traj.ct: VN\ ,.ldigheid, en lcan niet belJ'tredtlD

wordeD met voorbe.lden die aan de geponeerd. wet.atigheid Di.t voldoeD omdat

zij buiten dat traject: van golldigheid liggen.

Bijvoorbeeld: de uihprask "tunoUupliteing epaart tijd, _ar Ieost
ruiJrlte", golldt alleen zolang de Ç(:IIIIINnioaUefunohu, de trenBpor1:
Ieosten t11eeen de uitguplihte funotieB niet op zicb een Orln"tmre

dige hoeveelheid tijd gaan Ieoaten, eD zolang niat ten Ieoet. ven veel
arbei'htijd de Ittru.ctuur zociallig wordt aangepaat, dat d. peplihte
functiee weel' binnen de grenzen van hun oorepronkelijlce ndJItebealag
!tuDn.... "orden tel'UggOlbraeht. Dat wil z.egpll, deze 1rlhpl"'l.ak tB een
uitzpraak op het ,.bied van d. tunotiocal. ditterentiBti., vaal' de
atructurele ditte.....U.tie buitom b..o!lOll>l1D« blijrt.

tloar waar de ana1JrlMl caoplaur wordt, _t n_ bij bet 0IJIl......J1l YaZt. lbo

eenaoecolo"tache conditiea. de fUnctionel. diff.rentiati., de identit.it,

h, ik opnieuw een _plu:iteitageledin, aan, &eb_ni op een t..,echap_

thflonU..ch uit~punt dat in zeke.... zin v.rwant ia _t d. d boIeld_ Van

Sçhehr ~ 1926) en Ilartlr!..... (1940), h.t "ABC-odel".

Dit .od"l IfOrdt op pr~tie"he gronden ll'Ileoz.n, ik beschouw het niet ale d.

laatate waarheid en hMtHr bet niet ah dOIll"Il, .aar ale .iddel om dingen

ia zien d.ie uit plenolGg1seh oogpunt .... lev::.nt zijn.

1
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J.) Het model van de AbioUeche, BiGU.eha en Conceptuele lagen.

llilhl,lditfllrenU.U. b.lI~ in dit onder:r.oek niet lIeo pIlu.r t)'ehchll, bio

lo(h,ehe of ..enllWlltenllohappelijke betllunh, lIIa&r elln intlgral. behkenh,

gericht op Uh ..orfogenetiaohe en stellrbeJ)a1endll invloeden die het aard

oppefVlllk 111'1 wat daaruit 11 vGortpepraten een gedit'flll'llntiierd. aanzien

kdnlIen geVSll..

De". invloeden lijn lIowel abiO'thch, biotisch ah o;onoeptued VNI aard, en

het rellUltaat is alecht. ti begrijpen ah het pvolg VaD HO whnlverldnc

tuaHll des. uh.
Er djn natuurlijk sebied.lll!; vaar de conceptuele co-pon8ll.t in de vor- van

nploitaU. ot be."beminr overbeer.t, aaar ût wil niet "lI'gen dat een

VOOrn.llll8Ujk al. gevolg Yell een••lijk" oonoepten onUrtane o:cseving zich

buiten de biaat.er of buiten het biologiech a6gelijkll zOU ~en plaateen.

Ook mensen sijn levtJISV8rllohijnllelllll.. en al. zodanig objeot ven btologieehll

b••ehourlng, BUr de biologie zal ll.ClOit de totUe Hna kunnen verklaren.

Al &OU "ij~ van he1; aen.eUjlte gedra« kunnen d\1iden, de overblijvende

OJn'erltlurde ~ ie, hoewel .iuehien ltvantit8tief wini«. lcoralitatief bet

.ee.t cNcillle deel, waardoor - op zich bi010Chch waarschijnlijke - p~

os..... in d • .-levÎll,! en in het illdivid\1, beeli...end worden be'lJ:vloed en

",ntlrlU'd.

Zo benat.n kapitaal sn arb.id op bet biolociech o.",...rechljnlijlte
.en.Bfllijk venll"6tln niet llnIIiddeUijk ellt. opk.end. behoert. te
will.n bevredigen, ••ar d.ze bevrediging \1it te .t.llen totdat het
kapitaal h opgebouwd en d••rbeid verrioht die het Hogelijk lII&ken
deze behoefte en nog t&l van andere in veelvOlld te lrunnen bevredigen.

Evencoed lijn er gebiedM ......r de Ht&morfou van het aardoppervlak voorsl

door biotiaoh. in'l'loeden wordt pdcaineerd, eventllflel door de conoeptllBle

beeche:.in« VUl .... natll1U'beaebe:.~tpvin«ale UOf>'IM serven, ~r

ter pl...he 1n djn .orfopne.. voo=--1ijl< biotisch bepooald.

IZI l ...tate 1nnenUe echter wordt de VOni vllft bet aardoppuvlu en 1111..

_t daan1it voortn-t beperkt door het f).lacb .oplijke: buiten de vers.

..lin« vu abioUeche verecllijneelen ia pen leven, .., derhalve ook pen

kennen .oplijk.

Van\1it dit psicbtepwlt ie h40t mer~rdic op te lIerken. dat die gebieden

die _ ROale de pbOllwde .,.vin« - vooral door conçept\1ele invloeden wonlen

p4cain..rd~ voom.elijk uit abiotische eluenien beetean.

-- '.w. J
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Hoe "<>eten vîj one nu dil verhouding tu"een. den drie verkillpafe-ren, de

verz8meling abiotieche, biottecbe en oonceptuele verschijnselen vuoretel1en?

Dit la een .... ook lIethodologhch .... belangi-ijke vrug, WIUU1•• r wij .Uhl1

differallUatie al. totaal ver..çhij.neel eIl al. resultante van den d.ri"

werkinpafel'eD willu b ..tudere.D.

I
ABC .... model.

h1JIIIanion. e--T'- conoeptueel ZijD

biolocill 8.@,.:biotbchZi j n.
t)"dea abiotiKh Zijn.

Toepa..'ÎJlg1IgO!bied. yan _tenecbappen.

o (-_~ G

Objeot van bet onderzoek (I'l&rOeflrd) •

c
•,

Dit geef1 aanleidif16 tot nevennaande

tekllnin& van deelvllnMleli..ftgen: 1Ien

."lijk' Qoncepten zijn. d..l VaD het

leven, VOJWen een. deel""I"Z_li.ng Van

alle !iotieche ..ereehijneelen, terwijl

deze veer deel sijn van een !biotieoh

univerSUlIl (MAllC _ lIodelM).

Dat "il echter ni ei uggen dat deM

Ik vil uitgaan van dil gelUchte, eu.t
concepten niet buiten &en functio

nerend herlllln~.lB.l en dUB huiten

hllt gebeel "MI biotische verechijn

eel.... kunnen vorden. gedacht, terwijl

deze biolO&illche ..Ilrechijn••len op

hun bcIur'\ niet buiten het ,ebeel TaD

abiotische ve...chijnlHllom kunnen

vorden gedacht.

.... rl<u.p.fe:-en alle op dnelfde allllier

aoeten wordet! benaderd, ven.uii een sicll. ee-plioer'CIde !)doa a08t_ worden

vflrUaard. Op het ioeplUJainc.bied YM ...tenadlappen k..en vîj un.tOftda

tfl""'C, leten ... eeffi een vooTbeeld I'lven d&1. de iaplicaUu VIUl het AllC _

model illuetreert.

Loeten vij ale voorbeeld n"ll1I de aenlllfllijke concepten. Vanuit de
bioereer gaat een grote invloed uit op het -en.eli~ oonoepiu.el
ve ..opll' behoeft.en betnvloedu: de conoeptvo ing (Proehsnû;y ol
Il~, 1942), en bij 'be.in.hcin& ven hei l en ie gMn conoept-
yonu.ng _r ....taq"baar.
Conc:ept .... 'I'~Jll_V.rd... ook ete"" ebio1.iech bepaald: de logiem.
...1. -ale C 1e 1n 11 et! 11 in A, den ie C in A", soale ...ij die bij
voorbeeld in het J.ll?-odel hebben toegepalft, ie in 'becu.eel .ell
t';rehch ervaring1lfelt, ..... heeft. grote invloed op Dnze CDnotlpt_
vOAllng (een koe ie een ">lid, .en ">lid een die.. due la .en koe
.en dier). '
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Ifhtt_in lijD de aen"lijke conoepten _ hoe... l zij in zek'r opzicbt al•

..bioU.ehe or biothoh. v.reohijn.elen ku.nnen worden opC"v.t _ ni.t uU

duU.nd ty.i8oh en biolog1eoh v.rkla&rbaar, voor het b.grip van oonc.p

tIleel p'1Jl.p1reerd pdrag ia nog een d.rd. v.rkl.ri.fl.&s&rond noodzak.ll jk:

cUt deel van. d...n_ten.chap dat zich exc:lue1er _t ......lijke oonoep

ten (norwen, vaarden, doeleinde:l, v.rvachtî.Jl.&'arl, .,:.bol.n, id&llln, tal.n,

het ...ten or d. weten.chap al. sodani6) besig boudt.

Oe nu een blik te v'rkrijgen·op h.t ••••nti.l. ver.chil tue.en d.ze v.r

U.ringe«ronden ("W8tekrin«en", .le men de werkelijkheid buUen het l!III.b

jeet al. eigenwettig objeot wil b.eohouwen), .n cua de methodologi.oh•

• oeilijldled.n van .en utegnl. benaderin«, beeahouwen wij de oorJoaak

pvclg I'fIl.U•• dia 1"IepacUevelijll; bij ahioti.ohe, bioUeche en OODOIptll.

ela v'l'fIehijnaellJ1 aOltlll. voorond'1"IteUen. Wij ka.en d.,t tot het U1t

pnppunt dat op d. YOr~ pa,gin. als _gekaard. call.Sa1lteit" .t_t e.C

pbeeld.

In het ..rete 1"'1.1, .en pII.lU" &bioUeeh vllnchijn.el, sijn oor&aak eI'I p

volg duidlllijk ondeuoheiden, en dil oonaak gaat voor.r aan, ot ill in elk

pv.l da.inant ovllr, h.t gevolg (u.n.gegeven lIlet &In gedohn pijl van oor:

laak, "'O",nur gevolg, "0", en ••n onderbrok.n pijl in a.gek..rde nehting

peft UIl dat be1nvloed.ing vaa oornak door pvolg ni.t II.Upe1ohn wordt

.ea.r in .lk f:IVal el. OIId..rgeschlkt be.ebouwd wordt).

hl. bat t-.i. pval, een pomr biolocl..eh venchijraal, ia d. oonaU: niet
•• aar ,.-...r doainant ov.r het pvol&": bet Un lijltt. te ontetu.n wopdlt"

het ander daaruit volst (kip en .i), pvol&" he.rt kennelijk invloed op

ool"ZlUIIt.

Een derplijke dubb.lzinnige o.u••lit.it heert gel.id tot een ware
strijd tuaaen d.hrwinhten .n rtnalhten, een atrijd eli. geen van
beid. (or baid.l) hebben &"w<INlan.

hl het urdu pval, aan conceptueel ge1.nepil'fl'J'cl. v.nchij"aal, :r.oale hat

.....-olijk gadr-.g or een ......lijk artera<:t, aoet "n rake.,i.,g houd.. aBt

d. aog'Blljkbolid ut bet pvol&" da.in.ant ia ~r een door d•••.,. p1.nui

..J'cl.e oonaak. De ..... ia een doelprieht ...,..n. Du.naaa 11 de knu. "og

P.1at ~, de ..na ia ".1' dan aan doelpric:ll.\ ... ,.en ut :r.l.cb ba....gt bl.nnan

het biologisch mogelijke, maar voor het onderhavige ondarl08k ia de,.e

be.ohouw1llc YOldoa-.de. De da.inanHevenChuivinc van oonult naar pvnlC

1.11 de ~1"IU'oh1e Tan wateu.c:Il.appea kali wol'dea Uofl.CIduid de h.t theo.-.

T_ de -.,.keent. _u.liteit" (verpUjk de o.uu.lUeU "ij A.rietotelea).

J
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Tot ..... Ik.. gevolgtrekkingen kan een b<l8chouving waarbij conceptuele, bic>

tioche en abiotische verschijnselen als deelverzamelingen van elkaar ge

zien warden (het "ABC - model") aanleiding geven?

In de e .. rete plaats maa' vanuit deze optiek de f'yeica &ich uitspreken

OVer moDuelijke concepten (zij doet dat in zekere zin el in de vorm van

haar bijdragen &all de informatit.theorie), maar zij mag daarbij niet de

pretentie hebben de mene te begrijpen. Voor de biologie geldt hetzllltde,

en tegelijkertijd dat zij de fyeica op haar terrein lIloet tofllllten &10

blleisdiacipline met een beperkte verklllringacapaciteit. De _nsweteneo1lap

ten slo1;1;e moet zowel fyeica ele biologie op haar terrein toelaten, en

verklaren wat dool" dez .. meer blUlsle disciplines OIIVllrkllUl.rd blijft (weer

gegeven in de figuur die het tOElpass1.ngagebied van weteneohappen voor

stelt).

I
I
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acllijnselen een 01111 of ....er

biotiach karakter kunnen hebben.

Ik zeg opzettelijk kUnnen, want het p!ls""ren ven een biotisch veld kan ook

81Idere wanien uitgelegd.

Een dergelijke notie biedt bel81lgrijke perspeotieven voor een niet-biolo

gillche studie var. ~enselijke artefacten ..et een biologiach instrumentarium

(natura artis magietra! ). Belangrijker nog is miuchillll de funotie die de

biologie volgens dit ach""'a kan vervullen in de oOlnD1llicatie tUaen men_

veld" moeten passeren.

Dat wil zeggen dat menselijke

artefacten ale combinatie van

ablotische en conceptuele VeI'-

In de tweede plaatH - en dat iB van bel!lll8 voor dit onderzoek - IlUgg9Nert

een ach....a ah het ABC model, dat daar waar menselijke ooncepten de

fysieke (in dat begrip wordt biotisch lIlI abiotisch samengevat) omgeving

be~nvloeden (gestippelde pijl),

zij in elk geval een "biotisch

en natuurwetenschappen.

•,
~.

In de denie plkate gaat er van het ABC- model de ~"tie uit dat oonoepten

hun voo,"'aamea invloed hebben op kleine achaal, abiotische facto1'Bn op grote

schaal, an bioü"che factoren d.... rtuaeBn in.

Re..de Haggett (1965) heeft opgem..rkt dat de atrijd tueaen voluntariaten llJI.

deteneinieten in de sociale geografie zinloos was, omdat op Zeer grote sohaal

,
I
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........selijke populatie sich Wderd.aad atdhthch-dehrwinhti.ch laat

~n..deren.....1' dat het 1Ml....lijk~ op r,"r Ideine aehaal voonlalllelijk

volW1tariethçh kan vorden benaderd, en daar -oei1ijkflr voorllpelbaaT ia.

Welke plu:h he.tt nu het tundlUllenteel onderzoek lIilieullitferentiatie in dit

perep"'çtien

lA de prohle••tell1nc wOrdt hd ohjeat van ,twl.ie beperkt tot het .ilieu

VUl .... lI"!m. Dat vil &eggen det bolt ~OPpfllVlu in al .ijn .od.iticatie.

(...ptaUe en beb_viJl& beid. ,nin al. ,.,..hcb .inde" voor de band liuende

••\MOrto.. - seg cUrt'erenUeU'I - van da 1Ube.teer) objeot van ,tudie h.

voor _.1' wij het kunnen beden vanuit de HDe.

DUr......U.ti. in cl.e bio.t••r op siob ia derhalve hier ce.n objeot van studie,

evenain ale evantuel. abiotische vonaen van difrerentiatie,

Dit uiigangepunt he,tt gevolgen voor de theorievo::lllin8 en llliaechien voor

d....thodologie van het onderzoek in het alsemeen..

Ik neem geen pnOllgeD ..et .en puur t,yehohe or biologhchto or lIIen8Wllteneol\ap

pelijke ..erklarlng UI beechrijYlni van de .ili.u4i~~erentietia.

1lrILu'toe sijn al eenoee pocincen ~daaD die onrecht deden aNI da totale ve....

aaheideahei4 41, aNI het &U'doppervlak n"ch1jnt.

Be pu·U.la lIe.nlldariJlc UI. du. sin h OIlbnlikbaar al, inat~t yan plM-

nin t sij op haar • ."ier finsijd..icbeid intl"04uoeert en dus heaogeftiteit.

Wed,rl d al, ,aD UOOt netuurgebied h 'fnsijdig, juist d, "iea.lwerkiJlc

tu çu.HuUl' en netuur, die beide in hun waard, laat ..... ook aM alkaar

blootstelt, levert de totale di~~arentietie die een stad in bet bos tot

atad. Illsalet en het boa in de stad tot boa.

H,t ia de.e di~~erentietie die ik "il bestuderen •

.
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4 De inhoud van
milieudifferentiatie

4.1 lnhiding.

De inho\ld van .Uieudi1'f'eTClUaU. wordt ,evo:.i door allee wat in CDa .Uieu

vari'Urt, het geheel Van ...Uieuvariabelen".

De wijze waarop deze .Uiellvariabahn elk op zich in de rulllh vari"ren reken

ik niet meer tot d.. inhoud, 1I&1U' tot de vo..... van milieudif'terllntiatia, d•

....ortologiseh. lIIiliewiiff'ertlnt 1.t ie".

Ale de lIIilleuvarisbelen zich qua 81l1l1enifteUing lIlI vonEl op lIf:m h.erkenb~

wijze zodanig groeperen dat daardoor verschUlende miU.ul! van elkaar geechei- I
den worden en :In ""dOlr.. opzichten mei elkaar een gl:'heel vonnen, .preek ik van I

"etructuur" (de wijze "aarop ....enlJt.UflDd. de1an "lID geheel vonaen).

ZOdra deu lIilieull op veuchillend••Mieren in de beho.«en van 1leIl8. ot

«"Oflpen lIen.en voorzien, kunn'UI 10Al ... f'wlC'tianele lIilieudittel"lllDtiatie md8r

'lchetden.

Vona, atruetWU' en fUnctie kw\nc OII.athmkelijk van de inhoud be.nudeerd VOl'

den, en vo..... de klOm VaD dit c:euier"$OQ:.

De inhoud YaD .Ui....dif'l'erenU..U. i., ond.anke, ot juilJt cl66r het reit làt

het t..t .eest çQD.creb ..peet h, ook bet •••n AAnv.clrt.baN oad.r4.el.

tiet _tal .Uiwvariabelen 48t ... bon aanvoeren is af'hMk.lijk .... de vijs.

wloUOp ... h d"nnihrt 1!11 daardoor in principe anein4i4.

In 4. cp_inS 4i" ik hin gMt vorelt pl.t all S"en volled.1&he14 ""pret_

4eerel, .esr ook is niet S"trecll.t .. doel' VSt tl...rinS cv.rleppinl"'l' en cl.cu-

blllJ'Cls U vccrk...en.

tI"t .... veeleer .ijn booceling doel' ..n illde1in« van .ilieuvarillbelen naar 4•

• ch.a1nl.ve.......... :-cp zij .."rk~aaa lijn, 4 ech&a1nive...e 4i. in pereeraat 2.2

en 2.3 zijn cnderechelden nog e.n. in "n r beeldende VaN veer t. ""ven,

.. de Icn ...a1~anke1ijkheid ven d. inhoud, en ook het inhO,ldelijkl Olldlrecheid

vlU'l Ichaalnlv".... te illu.tr.ren.

Hit lhrlt lau ik uit d••e elalllrtOitl. willen laten sprek.n d.t all Ir 12

inhoudelijk verachilhnde .cbal.lnivu... blItaan, er eok twaalt inhoud.lijk

,
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veraohtllende vo~.n van planologie bestaan.

&en volledige Cl IQ'neaatbche lijn VaD eUhuvarh.belen, n..... ,eb..1 van

werltil'l ,.1oed, kan pil. na een uitpbreide pl&DOloghchto dhcu.aaie op de

l~ tenllijn tot nUld 11:0.....

»U hoofdstuk ie d..rMl.... dacht. pd.acht ah alhreer.te t ..e van "11 di"...

cuede dh voor d. grondell168ft van de planologie de eertrt noodzall:elijke di"...

euu1a h.

Hoe...l het volll'trelct duidelijk is, ut geen enkele milieuvariabde op alle

denlr.barto acbaalnbeaue deultde verkinc' heef't, dat db .Uieuvariat..h een

Q>8oithll: tn.ject "'lUI wrlttnc heen op een beperk"t aantal .ehaalnl..........

blijkt bet toch bij&Ol:1der _ilijlt a. VOOr elke variabele het kleiD.rie en

het çootrie .cb..1n1veau aan te geven waar hij no!' ju.ht verkZll.&lll kan zijn,

laat ,tUD dat het lJ"II'akltelijk ie het echaalniveau. aan te ,.ven ..ear zijn

verking "Optimaal" ia, het echaalniveau ..aar hij "eigenlijk thuishoort",

Dat l ..bte, bet Hut aanpwzell eehubiveau van werldl'« voor db .Uieu

YarUbeh, heb ilt hier wille .....rgev.D, en d&aI.ee ia OIlI.Yll""ijdelijk een

....bj.oU.t el_et binDeneeelopeJl, dat door d. eenoe.d. dbc:wl.i. tot het

Div..... van de in1.~bj"ç1ivi1eî\ SOU .oehn worden verheven, evenale de

kwll'll van de v6l'iabelen, 0. die noocbaltel1jke con",n8ll1l te bereiken die de

..chaalvervalelng uit het planologiaoh denken Iloet bannen.

Vann... r ...n .Uieuv6l'iabel. op een bepeald .cbaIl.lniveaup~ h, ..U ik

da.a.nHe d.ue bee1in "iet " ....... cl.at hij aiet ook op lIlld.e ..... eçba1niveaue

het beeld ltaD bepalui ik ..U daa.......U ..... ".&"'D, dat de bedoeld. vut.

bel. "or aij op dat eçbu1niv.au het ben herkenbaar ..... , "" .i....cl\ien ook

<I.aa.ro. op d.t .clIaal"ive.... het but toepa.baar is.

In paraçu.t 4.) worden de pnoemde lIilieuvll.riabelen nog Il.Illlll. eamenpvet in

..- 1abel waarin ..n globaler ." due .i.nder rl.u.nt beeld wordt opgero.pen

op b....is vu de kleizl..-1. en crootste ..~1niveau., llearop de reepeçtie...

variûelu aoc julet toepe.~u.r worll.. &",acht.

Due lijst ie OIl.\etaall door op e.n 1(1'00t aantal etar>d...rdJt....rtj.. van 10 :IC 10

a. op de eohe1l1D 11 20, 60, 200 •••• 6000000 te bepalen ..aarin t ....e .ebi_

den·U.. 1'Il1lP. 1, ), 10 •••• .)Xl 000 a .••UUn lia-n, vareobU1eft.

1IeM fth!=b1u. "1ja IIllbjeGtiet ....-lT_rd. in .....a.riahel.·.

-_._--

I
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•UUeuvariabel.... vu het a-Dive811.

De '"NC. welke .UiellVara.helen se-iddeld vari.ren (Wel" een afpand. VaD
«loba!l1 1 ."ter (0,)11. - Ja.), kan ook ,.ndd vorden ab: "Welke .11i_
v"iabelen zijn veranhoordelijk voor het. veucll.il tussen ",bieden die
ça. , ..oter uit elkaar liggen?~••,,\ bet begrip "Verschil" wordt geen
tunctioDeel, structureel ot lIortologbch veuçhil bedoeld, -...r een .. inho.......
delijk" vlll'1lchil. lI<l kunnen dus niet, c. het onderorlaaDde voorbeeld ale
uitgangupuJlt te n.en, het functionele verschil tU8811n bo% en achrijt
bureau (bijvoorbeeld: IIlIer of minder bro1.kbur vOOr kindereni ' het nruo
turele verschil in b.alotenheid (meer ot minder toegankelijk of het mOr
rologische verachll in concentratie (vol en lIIinder vOl) ale inholll1elijk
verschil noemen, ',In kOlllt in lI.Il.DIllllrkin&' eeD v&rlabele &1. de be_glijlc
held van ruiJltelijke el.enten, zoah al pnoe-l. in paraçaaf 2.).
Den v&riabll1e geldt ook VOOr de nid-&J"t8t..eti~le angeving _!Ir het pa1
_ bijvoo~eld bod. - ...ter - lucht, ot b~ - struik - ltNid, ot wor
'el - "'engel - bIed. Aneloog daaraan v&rihrt op dit echaelnivelUl ook de
hardheid. "all de oppervlûte"'1"II.duur.

Hoe...l veel .eer v&riebelen op dit ni..e.". te vind.1III1 &ijn, nee. ik er alecht.
enkele, d.ie op ner '1..1 plaatlleEl herlten1lear &ijD.'

beweeglijkheid
IoggrtlgtLt ietoestand
vegetatievo:.
oppeIV1aJct, ftst ruotuur

( Oi3 ., 3.. }
"'euble

lucht

'"""'"......
Met de~e weergave wordt geen enkele onderlinge afhankelijkheid tu.een de
opgeeomde variabelen geS\18gtlreerd.

Voorbeeld, "grljpI'UiIIlte~.

• , • I
•= l'

•
j
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IUlitnlVariabehn van Moe b-niv.....

De ailieuvariabeh die in de ..r.t. plaah v...... tvoord.Ujl< ie vOOr het ver
.cllil tlleeen &'Ihieden die ca. ) ••ter ('Ol. - 1011.) uU elkaar li8Ph. ie de
l1oht- en intormaUetoetreding. Nht alleen in een kamer, ,",ale in het onde.....
.taande voorbeeld, maar ook in het niet-ert.Caotiijle milieu (bijvoorbeeld
onder een boca) tl'flden gradi'tnten van liohttoetreding op die organll3l1len "'.er
ot .inder zichtbaar m&ken, en ook meer ot minder kan. bieden vOOr foto~th ••••
liaan (al ot niet in aemenhllllg ...t.) het licht vari"êert op dit niveau ook de
t_peratllllr fIIIl. de voc.hticheid.
In het artetecti.1, aUieu VONt de" variaUe door de aamt.:I'1gbeid van echei
deDIU VllDden clikw1jb van MD dhoontinu 4rlllrter, in het ratuurlijk••Uh,u
ie dj van Hn .eer oontinll brak1er.
11:1 au. u.er bil echter ook rcmd_ een. vs..hbl'Ol:'l (lLachel) Ha .....tesradi"llnt
VaD ca. 3 _ter ont.tUll, evenals een Wo....U.gradî.llnt roDdc. een ÎJ1toma
ti.bron (tel891e18, radio, .preker).
Ik n_ hi.r ca volpnd. variabtolen:

tcht
' o. W. )

donkerolairobacur
tl!llllperatllur w.~ k~d

vochtigheid .., droog
.at.ri.. l lucht, terliel, hoo< _et...l, .teen
sichtbaa.rhaid. in bet sicht ni.t in het eiçht

• Io .

3 •

-

,
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Milieuvariabelen van het c-niveau.

De beheersbaarheid VIUl de IJmg<lving door een organis:ne, een individu of een
gezin neemt af over een afotand van ca. 10 lIIet .. r ()Il. - )Om.).
In het vo,,!'beeld van. de w<:lnUlg vinden we deze variabele vooral in gradil!=nten
als huillklllller _ hal - tuin, of golklimatiellerde - niet geltlimll.Ueeerde ru.iIIte,
of eigen territorium - ILlldel1ll9ll8 territorium (bu\U'Illan).
De beheersbaarheid is nog geen t'unetionele parameter. OIIIdet geen uitsprll&k
wo~t gedaan ....aartoe de controle wordt aangewend.
De beheersbaarheid k8-'l tot uitdrukking komen in de grensrijkdom en "Perfora
t'iegraad" van een Qllgeving. De gr<lI\BrijkdOlll van een W<lning bijvoorhe<lld
wordt bep..... ld door het oppervlak van d8 wanden per eenheid grondoppetvlak,
de ."perforatiegraad" doo", de hoeveelheid gaten in deze wanden, uit til ~lIn
in de gNJnslengtll van de lIlateriaalovergangen (bijvoorbeeld eteen-hout-glee).
De m~n8 heeft ~en groot IL8lItlll varü.belen ingezet cm de beheersbaarheid van
zijn (deele menselijke) cmgeving te effectueren, die hier niet aan de orde
kemen (etatus door geve1bewsrking bijvoorbe~ld).

~ m. )
geen controle,,....,,~
geen selectie,..'"

buiten
andermens territorium

weinig

controle
grensrijk:
selectie
huiskemer hlll
binnen
eigen territorium
veel ramen en dellftln

( :> m.

beheersbaarheid
grensrijkdO/l'l
infonnat ie
.-..glementering
klimatisering
territorialiteit
perforatiegr!lAd

-_. -~

,,
;

w_,

Voorbeeld, '"wOning". n-
(8chtt iende-eeuwse stad&- Ac.
wonlng, hedendaags riJtje&- '
huis, 1<18ssiel<e los hoes) l' •

*'1

,,

~--";~.
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.Uieuv&Tiab.bn van he' cl-niveau.

Het 'heh.." van de oapving wordt door d. IIIl1nl verdeeld 111 openb.e!' en privé
beh••r, .en om.lag van individueel naar &ooiaal beheer ven ruimten die zich
op dit niveau voltreIrt.
Tu..en openbaar en prlv' ligt .en eCll1. van eoplijkheden die gediend worden
ene db.ne varbbelan, varillrllnd OYn een afpand van ca. ))1D.(10 •. - 100.. ) .
Het duideUJk-t lto.t ut ondel'8cheid tuaeen openbare en privê-rume tot uit_
drukking i.Jl het "e.-.dtijn..l van d. voor- en acbhrlerreinen in pedell.,
De -i.!lc heeft een pob.riteU ..... achterkant nul' voorkant v..~rop d. buiten
ruaten aanduihn ••t een priv6-, reepecheV1llijk openbaar brftktel'.
Vaar d. bele1lding van Hn wonin, .en open "djternin" oplevert i.e het beheer
ODduiddijk.
Het openbaar behe<lr wordt gesymbolh•• rd door butrating, etrutmeubUair, be
planting, het priv'beh••r door hekken, borden, geparkeerde auto' ••
Variabelen op dit niveau zijn onder andere:

b.h.u
«-luid
boI>wpltd.inc
n~tll.,..bU.ir

bnonninc

( 10 m. 100 11.

openbaar
1.....UC
v.ri1kaal
lanharnpaal beplantine
11 id.d.ac:on

)
prid
nil

hori:JO!ltaal
noeprMdatl
ocbhndson

I».•,
...... J_

,
,

ol ... '-'
':, I

•.•,------_•._--~"_. .
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Jhlieuvariab.a1en van het e-niv......

• U ieus die op een atlJtlUd VlUl geiddeld 0&. 100 11. ()) 11, - .J)O 11.) uit
elkaar liggen, ondeT8cheidan ~ieh..."t nllllle in de stad, onder _eer door hun
overzichtelijkheid en ori~ntatiemogelijkh.id. Op dit niveau wordt het doel
van een >randeling door visuele indrukken bepaald, terwijl de wandelaar tel
kena de keuze heeft tUBssn eteegachtige, onoverzichtelijke, en boulevard
of pleinachtip, overzichtelijke lIilieue.
Een aaneenechalceling van _ane ruillten tegenover &fin enkele brede ru_te,
bepaalt ook de fYsieke vrijheid.graden die lIen al. bewegend obj.~ heert:
in een .nHg :Jijn dat er t_. op een plein vele, in het ~ gevel ie bot
.Uieu. prieM, in het and.~ pval ~richt. in het .....& ..val overbeeraen
de aa.asa'., in het ande~ SWal de ru:ia1en.
De .ilieu<liUerenUatie dh dool' de uitbuiUng VaD dey varu.bfI1en k.-.. oa1.
rtaan wordt door cl.e binnenst. van gllt..rd.M duidelijk ge1.UutrMrd.
Op dit nha... bD ook de d.1treren:U.ti. naar bebOll.~oo«t.worden over
ziom, terwijl QOl1YeDl en om<:ave 8'"velvand.en de bebouvin« extravert en in
trovert ..aken. Dit nive.... ie vel"'lolgene het niveau _ ..rop _er hchnbche
el_nt.... !toal. de verl:avel~, de ondergrondee etedebOllIl, grondverbetering,
leidingen, tunderingBt,ypen en beetrll.tin8'avonnen kunnllll IIGl'den oveMlifll1.

overzichtelijk
v ..l

nilio'~
ODgerioht,_
extravert

m·· )
overitichhl ijlcheid
beweginguvrijheid
vull ing
ori1mtll.Ue
rel i:i!r
bebouvingnora

Voorbeeld: "WOOncageving".

•, "Xl •
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IlUhlU.vuiabelen 'l'alI het A-Diveau.

Op de hOC"" ni'u,- ia bet in toen.ende ..tt .....trekk.lijk bet .Uieu te
tarakhriaerom _t ..ePoPet,sld.e variabelen.
Zo vol"clt het .1_1'1''''1,1 iJl bIolangrijke ada bepaald door da variabele
"sroen - lJt.tlD~, de "bed.aklt~.. , di, op Ileb ontleed kan worden in
"D be...teringe-, beçodi.n«r, bebouviq'r en bepa.nhaarhaldagn.ad.
Zowel de _engeehlde al. de eDkelvoud.ip v-.ri_belen loJ.nnan ah balie
dienen vOOr VOrll, rlroctUlU' en tunet i ••
Mil. lijn er op het A-niveau ook ."""ell«eat<ll<1e variabelen die het .. Ui8u goed
kunnen brakterheren (ÇWIl1Yormen, ontaluitinpgra.ad, centraliteit). maar
eigenlijk van (respectievelijk) mortologieoh., etnl.oturele en funotionele
aard lijn. Ik noee '" hier toch, OIIIo1,t Ie .en vom, structuur of t\U1ctie van
d.e tweede orde kunnen hebben, wu.rdoor ze al. "inhoudelijke variabelen" he
.obOllwd kunDe wOrden.

"groen"
108te",11i811
begroeid
onbes\rad
onbebouwd
ecbell' ...cM
weonpad, IIOODlJtraat,
pe:ril'eer

, (won izI«oIn)

~rleen"

41'00« .ilieu
onbeçoeid

berlraat......,.,
sebor;en vaag

bullrlll'traat I blNrtver:uaelweg
~.....

( voonien1ll&en)

-

bedekk~

be_terillpçaad
bepwîinPÇ'Ud
bepubaarheid
bebou~

sr-....orllen
ont.lllit~

oentn.lihit

•, >02 •,

< 100 •• 1000 11. )
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I.UieuvaTtabelen van het B-niveau.

Het OI'Id....eheid t~B..n pbieden .U. ,lobul t D. uit ellrakr li.&lflD, h in
hoce .aU afhankdijk Van <1Il varabd. ~iek~: ~i«e lID ClIlna'tip ce
bieden kwlnu goed )Xl \01 lXIO •• Il1t elkaar liggen. DeIUJ vui-"h h _etl.
gendd uit allerlei per gtlbled. nader te ontleden deeltaçtoN!!ll., tervijl tal
van ar:d...... Va.riabelllD, bijvoon..eld de bou.wo.., dA&nan pkop~ld kwlnea.
..orden.
Vnder onderscheiden sleb. vooral op dit nive.... de .ili~ naar 1d.utit'ioaU_
Vll.&rde, en hWl. poeiti" t .... opt.icb.te vu Mhncl··rk.... knooppwliea, rov.t••,
ra...,den en herkenbare oppervlaklr.en (4plch, 1960).

banden, olllatera
onopvallCl.d.e
°PPlIt"f'laJr;hn

perifMT
..oonbuurte)

JOOQ B,;po '.

blokken, rijen,
elelllenteD

lîjnen,

(
~N"
"kaahbahM,
opvallende
pwlten,
oentra&l
(voorsieningengebied

dJ'nuiet
bO\uA'onl
ldentiricatieW&&rde
dia.n.tonaliteit
oentreliteit

I
I

Voorbeeld, ....tik...

• I
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Milieuvarlabelen van het C-niveau.

Sind. aenee.nheuc&nh zijn in Nederland geOlllorfologieche variati.. in het
landechap (rlro..rucgen, donken, voerden, duin....Uen, hrpen) uitpngllpwlt
ge_n ...OOr "VOlling en tn.nsportbswecingen van en na.ar de voO!lpi..te,
veardoor de voonpl..ts werd verrijkt ut g!"ODd.rloffen ui\ de _\nkM• een
.0... Y. IUltropoe-ne difterentiatie di. op dit niveau .oe1. wordoon psien.
Iet ....trekMwordt een pbied M:r:09'er het oog reikt M (1 0. - 10 b.) bedoeld.
Echter ook in het stedelijke gebied (Den Haag. Hurl_, Utl"llcM) werden de
hoge.... :r:andgronden bij voorkeur bewoolld, zij het d!t.t da&r het voorkelu' ....cht
ten slotte voorbehouden bleet Ml'\ de rijbrIl (in ander opzicht hll4r Momtrek M
exploit.rende) kl.see, zodat het na da indus\ri.le revolutie toeetromende
proletariaat nog .lechte de lsgsrgelegsn, natte etadegedeslten overbleef.
lD ..nero- en RoUerd8a werd de statusgradilnt bepaald door de .r.tand \0\
het Y~hr SIl de~ gekoppelde (voor de hoge.... kl.seen -.ninwkken
de) hsyanb8drijdgbeid.
Boehal•• d. hbl"llit voortvloeiende aUisuvari.bslen VlU'i.ert op dit nivesu
de historiciteit, het ordeD~prinoipe, de verkeerllgebondenheid en de cent re
liteit ven aUillU"

"",p.

~."(antropopne verrijking
h~.

histori.ch ailieu
~.nal

doorgaand
centraal
( etadecent nl.III

"Veld"
ve...... ing)

,'''niet-hie\orhch
orthogonaal
pl..te.lljk

perifeer
wClClnwijken)

g1lOAorfologie
al:ltropopnUeit

n.tue ~bisd
historicUeit
ord.eniJlgeprincipe
yeriteer
centn.liteit

( , ... 10 km.

k_en )

,..,

I
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Itilieuvariabden van het 1l-niveau.

Bod.-kund~ ditteren'CÎfl:ü. kan op vrijwel alle nive__ VaD pde-tallleerdheid
worde!l bellchrooven, bet l)-nive... ia "cbUr het boogde dveau ~t 110&" Jubt
gKe-caiU ••rd genOfl& i" .. OOlllS.li:wenU•• vOOr velerlei VO~eD v ... ...u.\dijk
beleid op te leveren ("kleun geschikte sehaal" in~ 2.2 gomoe.d:
I: 200 000). Het b ook het l~. niveau. n.arin de çogitrte au1a.eraU••
van Nederland nog juht in bun geheel beschNve.n kunnen worden, en derhalve
host laagste niveau waarop in alle geveUen de variabele "bedekking" in haar
en ..... VOnaeD (bebou.wde 11:0lIl - vlak land) kall verllcbijncn. Op dit niveau aoet
ook de vbuele vervuili.n&. gebaseerd op dil variatie in ..... rt.ica1it.it .. worden
bestud....rd.
Crote inf".-...1nl.ctunle lmne'wrl<en soal. b~. t\llllWla, ".rk.u..ple~.
_t~ ...poor- en ..., ...........8""'. v..-il!ren op dit nivelU;l door hun onderltnce d
tuering het ailieg.
Het ia II.II..ll.treld::elijk bier op OIIIpiriache gronden de llituering vu wOnen, wer
ken, reCrfll!r<lD en ve,.keer ,,1. lIilieuveriabele op te voeren, lIur hier toont
sich het duidelijket hoe zijn l1n beho~n in een reeks "la dSeB confliateert,
en de objeaUviteit aantut. De lIç,heidin« ,tunen woneD, werken, l'1lcrell~ en
verkeer zOU uit het oogpunt van .ilieuditrel'1lDtiaUe niet op h.t D-n1VBBU

gel'9&1i"e.rd .oeten ..ord.. , .....r op het .-, ll-, ot deanood" op bet G-niv..... l

bode.'kun<l.ig ZlInd,
bedekking bebOUwde kOlll,
vertiCIIlitett toren", hoogbouw,
infraatruatuNlle werlten veel kunnwerlten,
enarl!l"t i"ç,he ve...ogendiç,hth. hoog
centralihit cantraal

(werltlJteden

( ;) D. ;p D.

klei
bos,

laagbOUW,

)
v.~

vlak land
onbebouwd

duig
1_

peritMr....,......)

,

Voorbeeld: ~aggl"el"lltie".
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IlUhllVariahel_ VaD het ~Iliv.au.

0. vari.he in occupatie en pbruikatntenaiteit b op hn ~iv...u voor het
••rllt in haar ert..-en te ovenien. Dit zijn 11.0, geen functionele f.çto~n,

~t de runoti•• nlt niet worden genoeed, zij kunnen er in pauen (bij
voorbeeld pepeoiticeerde vOI"III.n van intendeve industrie, u:tenahve indUB
tri., tuinbouw, akkerbouw, grSllland).
De ...i-tunotionele ~.nge.t.ld. variabelen die al. centraliteiten van het
.1.-,1-,0-, en D-niveau zijn ron~d, kunnen op het &-niveau worden getntegreerd
tot "ft tot ....lbeeld. GeCCWIbineerd ••t aortologhche en nMicturele variabelen
( ....peç'tiev.lijk dichtheid en intr••tructll.rele kenaerkezl) biedt dit b.Hld een
variaUe in nederHUÎJ:I&1IV0..-n, die bijv66rbeeld loopt van ""..tlieu ft tot
"D- (ot E-!_Uieu... ('l'veede Ilota over de JUiaulijb ordllJlinc in Ifederland,
'966, p.90 • liet hd vroepu &'Ibru.ik van het b<lgrip "tIUiewl.itterenU.U."
_rd db. vlLl'ieth bedoeld. JtUhud.itferen1i.tie in de oud. dn de. voord.
ia ohrbalv. iD .....te i.I:uItanti. ND vora van .orrologiach••n tuncrtioneh
dU'hren\iatia (Vllll ned"ruUilIf:lIn) op het E-nivaau. De nedaruttingsvof'll in
dua "in ia d... Di"t een zuiver inhoudelijke variabel", ....r Ic-'l ....1 opniw", I
ah zodanig bebanddd word.en "'$lUleer ",ij bijvoorbeeld ",iHan .preken over I
"dB oonoentrati. van, de açhaiding tu....en, or da taaJcverd.elin, tuaa"n A-nivaau~~ I
(reapflcrtieveUjk vorm, atnlot\n.r an funcUa van da t ..aeda ord.e, toegep.... t op
d. D\l. .la inhoudalijk behandelde variabele "lledarzettingsvorm"). I

diebtbavolki
iDtan.id'
rij,.....ig
cu..l tU\l.r",bied
..~~, "C--, "8-",_.""{urbaan,

O(l.ÇIlpa\ie
pb:ru.ikaintendhit
infn.at:ru.ctuur
natWU'lijJcheid
ned.aruit iJlsrIOf'll
c.ntralihii

( 10 D. 100 b.

a.rt"n.iar
gror_.t,

( balf)raatuurpbied
~A_ili.... 

perifeer
açariacb)

•• " ..•
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1(.1 ie't'I.nabelen van het !'-nl'.'&IIU.

·lp het f'_,"veau kan het verechil in .orfogen."l van landadelen geconstateerd
.." ..Jen """ de hand van d. deminant ie van JU!., rivieren of ije in 4a ont.h.arut
~:J~llleded. van t:et lambchap, .ur ook - op kortere te... ijn - &aI1 de haDd
Vatl <ie ft" " ...me••bare ont>nkkelin&'en in het !"eH.f.
') k de ~te oecologlllche vanabfllen~.... d. oorspronkelijke variatie naar
<!~'oC en nat bos ar tin ia. worden op dit "iv.1W aichtbaar.
De hU"Or18ch. volgorde van droogtelegingen ia "n van de waterrl...tku.nd14fe
~.rtnbelen die op dit niveau waarneembaar zijn.
~ ligging aan diep vaarwater, bij luchthaven., .et of zonder aansluiting op
~poor- en enelwegen, al of niet bIJ grote reoreati_ of woofl6ebiecien, VOlllum
ecOnomloene factoren die op dit niveau belangrijke ailieuvariabelen zijn.
Seoo,-functionele vadahlen zijn v.... cultureel-econ..hche, antropologische
en 'oelltu\1rhJke .ard. De werking van d.u .i1i&\lvariab.1en .oet Mil aich in
h.. t ondar'lt.lOnd. voorbe.ld als vole' vooMlt.ll.n: Ut ....cht t'ungfI.rt -.1. COD-

r .. r ..... t t~~l ~ ..u. ont"""tinpplaata voor wertcevera (Jaal"belU1l) .n wertcne.e ....
(Vakverenigint;en). t .. nnjl het Cooi....roe~ili.u op den c~iQ&ti.t\moti.

"""::lUlt. ..... 'Urd... h....n vervolgtna in de COllIlrbaH.. een eultllrflle, Den Ha&,
" ..n bestuurl'Jk•• RDtt .. rdNll ..n de Brabant•• etedenrij ••n c:<:aUlMlroillel- irlllwe
'r'"ollo functie.

l

• orro~ne,üch I
",orf0l.:"',...,t,::ch 2
<xcol ol!:' ::ch
..-"'"~ 'tnU:un'l.ic
," ,""""", I :och
cultu...... l-econ..iach
on t ... ,pol ol!' och
bcUt""r11Jk

"' >rb,·.hl:
,.' ·... ler1ardo. conurbatl.

(
hatgeb1.d •
vlak••&ar
..... ,.••bo.
oud., kleine pold....
goed ontlioten
cuhuurçent""'"
~.tropolitaan .111.u
~81dentieetad

-
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ailieuvariabelen van het G-niveau.

.ilieuvariabelen vari~ren over een
(ill elk geval VOOr Nederland en 011I
variabelen (geologie, hoogteliggirlg,

.....lOChch
hoogteliuin«
b,Jdrologbch
vaterlNiehO\ld.i.n4
açoarhch
.ijnbouw
mil1~gi.niech

eoonOlllhoh
historieon-eiedebouwkundig
ha1kl.lndig
oultlU'Hl

holoooen oudere çon:Ien
laag, na~ hoog, cLroOf;':
stil.u.ne! vaUr atro.er.d w.~er

drainage, veathouden van wa~er. irriga~ie

vieeerij. ove ......,.hd veet_ld, r-e~, landb.
ga8, .....rdolie et.enkool, iJzer
vuilaanvoer vullafvoer
ov....... lJ'lnd dien.ten. zware induurie
.ted.n van h.t lage en Van bet hoge land
lled.rlancl., VI ....... , Frie., Duit., ~"'lU"

ov.......&'Ind prot••tant. roae:a-katholtek

--- ---

", ..,
..

Voorbeeld: Benelux en dU..C-r-------------~::~~r;::\J
te ~i.n4.

(Koogt..Ujn: )Xl •• )

o,

.~-
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.en sal sich afvragen, bijv66rl>e81d wannear .an het beçip ~rlraat.eubil.ir",

varil!rend van lantll&rl1paal tot stoeprand als "Variabele" .iat opgevoerd, _t

hiar .et hat beçip ""ariabele" bedoeld wordt.

Onder variabels vel"sta ik dat, wat een geordande rellks van ..aarden kan aan

nemen. Het begrip ''Varie.bela" :tllgt dus op zioh nieto van de ..",,,,tb..... rheid van

dill waarden, ..aar .rel dat de aangenomen waarden volgene een bepaald CritariUII

geOrdend .oeten kunnll.l1 ..orden.

Zolang dill ordenilog uitaluitaftd. varbaal kan vorden _rgegeven, bevinden wij

ons in bat prt-itieflrte rladi_ van de ...tb..rbeid. &all. t_d. stadi_ (sie

StllVeDs, 1946; lllsslar, 1915) is da ordWla ordanilog ( r - .iJul.er), eeIl

darda stadi_ kan de gelijlthaid VIU1 intarvallen ot chiU.n tuSMm. de

....rden. vutetellen, en een ...ierde atadiUIII be.chill:t over da .ogelijli:hed.tllI om

gelijke Yllrhoudin«en aan ta geYlln.

De ..aardan die hier zijn geDOemd zijn overwtlgend ordinaal geraIl88ohikt.

Ik "il voorlopig niet verder gaan, omut in de ruimtelijke orde tal van "a.
pondllrabilie" de verscheidenheid bepalen, die zich nog niat gete:uu.tic leten

benaderen sonder beplUllda e.santias te verU••en, en ..at een getalaetî.f:e b&

nadering voor de inhoud van d....olgende onderdelen niet .Doocbakelijl< ia.

D&t ne_t OYer~na niat ...g, det een getalaaUge benader~ in de pra.ctijl<

vetlaelijk ia, .ita d. genoe.da easentias ~.... ni.t buiten beechl>llwiDg r.

ken. Voor deN getalaaUge benadering ia echter een lijn van va.dabden ale

de voorgaande d. eerste nep.

De genOMde variabelen hangen aUe op 1IéJl. ot andere wij .. slillen, en de aamen

hang is ven gebied tot gebied verschillend. De I<olomegewij:te presentatie ..il,

al ia durin soma wel enige orde zichtbs.ar, g4ên same~n ~reren, __

dat er &1 tijd ailieus dankbs.ar zijn di. da ....t loghoba .....nhange.n Iliat

verl<lrlen (hooggelegen pbied811 kunnen bijvoorbtoeld lltUnaand, leagpl.l'ln

gebiedllD nroaend wat.r babben), en ~oor juiet .0 .......chUlend sij.n van

Uldere _ili.w.. Ongeac:.ht de aa.rd van d. variabalu di. vOOr d. vllreobaidanhaid

"'an .Uins verantwoord.liJk stjn, i. dil verscheidenheid ook i.n ho~ ...ta af'

hanI<<>lij1< van de aard van dl.....enhang. 0. _nllMg U.eMD vari.,belu ia al.

het _re op &leb ee" veriabal. die ook Ylll'Wllwoordelijk ia voor de ve...chai

denheid in .UieuB.

De SlWllllMang van de variabelen onderll.ns kan .r "n :lijn tUSBen variebe1en Van

verschill.n.d "'chae1nive.... (~inte...calair"), &oals d. "b.....tarill&Bgraad.. (ge-

,

• ';1.;.....
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no.d op bet A-n11'e_) lIn de historbcb-ehdebao.1wkwldi,.. variaHl. (a-noe-'.

op het G-nt"'ll.n), en 66ft t,..aen variabelen VaD ,..11jk acba.alniveau. ("i.Dtr...

acalair") •

De i.D.h",ca1aire aamenh.pg kan een sodallip 1'0", u.nnee'ln dat de variabele

van bet bopre eehaa1niveN .lecM. bell't...t bij d. graUe van de variabelen

op eeD ltlel.Jler achaalniYe.u., ~.b Muf; en ,.teen op het oog 81.oM. venc.b.il

len door hWl on.1eMbare eo1eo;ula... rlructuur. ZO verachiH het ka.rokter van

het hoge en het lage land onder lIl.er doomt de eteden van hat lage land

çachtell. hebbea.

Tot dot van cle.. paracraat .oet worden o~rIt\, dat behalve arbitnir, de

kwn van ge~i,..nd. 1I1Ueuvariabelen voor een eohulniv.au (ot omgtllceerd: de

keuH van het ge'eigende ,çhu.lnive&u voor aUteuvariabelen) tijdea1'hanltelijk

hl de _nlJhllinc ven aUiwvariabelen die op een peeven eehu.lnive_

.... ,..mwoorcleUjIt SijD vOOr d.e "enchddeJ:lbl14, is ...randerlijlt.

4.3 De eininl..- en OIl1J1:iJln.>m-reikvijdt'm van IDUiituvariabelen.

In de ,",ori«" paragra.at is ••n pogi:lc gedaan voor elk .ch&alnivellU aan te ~

ven ...1ka .iliwva.rUbelen op <Ut ,gbu1niveau btt _e~ in _t oog 1~nd

vlrlontwoordeUjk :lijn voor ele huiU..- .Uiwver.ch.ielen.hdd.

Hu we elan een lUUItal 1llI.UfI\1v.rieb.1en ond.recheiel.n h.bben, elringt zich el.

vrug op, ot h.t .chNlll.iv.1III. .....rop we SI ontel.kt h..bben het enige niveau

ie .....rop se "Ion betekenh sijll. Det ie uiteraard :lelel.n bet ee"al.

:o.n rijn ele vr.-g : "'fot W1U.r "ikt ele invloed. van ellt. ond..reclleid.n .Bieu

varhb.le, ,.t anelere woord.n, al••r een opta... ie, .....r U""n dan het

,1nÎlllUll 'r: bet 1a1lJtiau.ll1~.

D.se vraq I1.1t onl vOOr h.t elU_. ut een .iUeuvariabe1. op &!lel.re

.ohuJ.niv Mil. lIlId.re betek.nil krijct, ,11. d..rllalv. claI.r .i..chten 1IlId.....

eenae.d. t worden.

Lat.n we ah voorbeeld ele llliUl\lvariabllle ~Ucht" nfllllen, glnOllllel op het

b-Dive.... ("çleirobeour"). ,aar in principe ook op wereldech.ael ("J-niv..... ")

Mil. v.reoheidenhdd in .Uieul te....Prenct (kla..tson..).

111 kuJLnen ons ,. voorn.Uen dat lwot ..tteat van de aiUeuvartlbele "licht"

op d. al.lieuverech.. ielenh.id binn.n h.t echNlniv.eu van el.. grijpruate en de

..onin« .inder 1.8, elan binn.n h.t .chulniv.au van d. kq.r, .11. n6g .ind'r

wordt op d. ni".lIII.' ven d. -iDccroep (d), VOOJl"'pvi..nc (.). buurt (A),

"ijk (B). ~ed (C), en Mil. .inJ..au- b8reiJrt 're-f1' bij bet !:-tIÎ"'&U, .. ver-

I

,.
Ioc..._. _
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milieuv..ri ..bele:

volgena weer te stijgen nllll.I' een nieu... optiBum op wereldechaal:

..rfect Y van ,
de milieu- i ~::::-:-... ~
variabele ~~

~licht.. op i • ./:de miliflU- , •
verschei-
denheid
biJlllen het
ech.aalniveau X. --'-i x, • b 0 , • , J C C , , C , 1 J

Nu is de verscheidenheid in milieus die door het licht veroorzaakt wordt in

vergdijking met het effect van andere milieuvariabelen, op de niveaue A tfm
G venro.arlooobaar. Op het e-nivllall (ca. 100 .ol.) kunnen we nog juill1; het ver

schil in milieu W&II.:m....en tue"en ....n slecht verlicht strllll.tje en een goed

verlichte str!l.8t, maar dat ie wel het hoogste nivelW. >llIArop "licht" in de

zin die we op b-nivellU daaraan gegeven hebben ("clairobBcur") holt milieu

difrerentil!ert. Wanneer we nu "waarneembaar effeet" ale criterium nealen,

ont"taan er minima en mlUimll (m) in dil reikwijdten van milieuvariabelen, die

Overigen.. in prinoipe op '11e echa&lniveaue enig erfeet eorteren. Deze zijn

voor alle genoerode milieuvariabelen in onderstaande lijst geechat.

Do fsctor licht is nu in t"ee trajecten een milieuverisb'91e, en met het oog

op de geheel verschillende betekenis die deze milieuvariabele in beide tra

jecten heeft, kunnen we hem beter voor beide trajecten een aPllrte n&llll s-ven

die deze verschillende betekenis voor de mene preoiezer weergeeft.

In onder"staande lijst ga ik uit vsn de betekenie die een milieuvariabele in

de vorige paragraaf op het ''meest gelligende sch&alniveau" gekregen lrestt, en

trscht BchattendSnlijs na te gaan in hoeverre die betekenh op naaonliggend.e

'Icha.alniveauB stand houdt. ,., 11 ..11

o _ ~ • ~ ~ ~ ~ ~ • ~ ~ ~ ~

'I beweeglijkheid
aggTegat ietoe on and
oppe:Nl~estI'Uctuur

b c1air<>bscur
temperatuur
vocht iglreid
materi.... l
zichtblUlrheid

c beheersbaarheid
grenerijkdOlll
inforllatie
reglementering

---- .....
o -------m

lil 0 lil --.
------m--- .....

(zie grafiek)

t,
I

j
·1

r
......~_. , _"_"__-_••~,..j$i....L
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E ooc>lpa.Ue
,.b~1.nt~it.lt

inr.....tI'Uç-tUUJ'
...hurlijkblid
nedef..,' t ~O1'lll
emtraliteit

, llortocen-tleOb 1
lIorlep...Uech 2

f.'

kliQtberin&'
territori~it.it

per1'orattegnad

d behltu
gelllid
bou..,eleclin«
atraatlleubilair
bnonning

.. oversichtelijkheid
bewe&~ijh.id

."l1"'"crillataUe
:reU.1'
btIbouwinpYom

A bedekkingaçaad
be_teringegru.d
begroeiing.graad
begaanbaarheid
bebou.wingaçaad
çenlWonlen
ontallllti..PgaçNld
oeDtnlihU

B~i"
boo.1wono
id....t if'icaU• .,..rd.
d~en.ionalit.it

centraliteit

C p ..orfolegte
antf'OPO&1luUait
ri.tu. w<>ongebiecl
historiciteit
or<le.1.npprinoipe
v.ricHr
centraJ,Ueit

D bodflllkundig
bedekkl.nfl:
verticaliteit
1.nt~I'Ucturtlh vericen
ennptbche v.rw.~çhtbOlid

oetnUteit

. ' . --_.- •
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~ _._--------

~ • ~
0 - ~ 0

" 8 11 ä
~ s " a 11 ä ä ~-

>e c'>1Ogl ~eh -- -------- 0 -w8terstaatkundig - 0 •
econ"'u~cn. • - - - -- 0 -culluN!l1-econ..hch .... --- 0 -111\1 ropoloeisc:}. - 0 -b{;3tuurllJk - 0 -, ,;eologasch .-- 0 -IICKlgtelig&,îng • - - - -- 0 •
hydrologiech • ------ - - --- 0 •
w~terhuishouding .... --- 0 •
"t',arlach .----- 0 •
alJnboo.;.w ---- 0 ---• ,11~~gi~nl.ch • -------- 0 •
econ-ai.ac:n ------- 0 •
hl~toriseh_"\edeb~wkundig - 0 •
t ...... l \cund ig - 0 -c.. ltureel - 0 -

Xen k~ natuurlijk van ...ning ...erschille" over bet al ot niet .taad houden

v/Vl h, beUkeni.. di" een .ilieuvari..bele op be, "'eert pllipnde Sch••lI'1".'

heelt ~kr.pn........neer oolt op and" .... schaalniv••us "tlD dergelijke variabele

V~ ln~I'Bd blijkt.

hl l<!H...........elltet de betekenis van "en lIilieuvariabele van Jt11'1lr bij elk..

," '''~'<1(1,..elu.g n..... boven of ....r benede" (reapeç1 ie...eUjk "agNptl.' en

'11 1.·............\1,,· C"'noe.d), 8" bet i. een levertie van t.nt.rp t.ti. ot .lll1~in

d... -,.·,-..,·jerin,o; V.... betekenb .u--peh vU herlr.enn.n di -.nd..re~

'>n "~n ",.de .... behMdeling rechtv.&J<!.igen.

~,,,t hüd..lljkate voorb..eld van een .Uieuvari.bela die op v.nchillenl1•
.l.:h.."lnil'••l.Ia ...n ot.ed...i ..dend. betekenie ltrij(i ie d. en.i&t' .-zot-
bele d,o volgen. do boY..n.t d. hj.t op 'Uo .cbe.lniv..... b.teulli•
...... !t, ol.. "Ocev.patio R

••• t el rt p"ipDd. .dulDi...o.." het B-
r.lv.......
'" de lll.g'llr. nlve"u. ne_t d.u vari.bel. d. '10", aan van ....1' o~ .ind.r
~cM·,,'hng" (u. bIjvoorbeeld Hall, 1966, SOOllIIer, 1969 ".a,), op h.t ...
en "~nlve..... d. vora ven .....tt~R en "bnlto-R wo0n4idtheid, .n op de ho
..... ,. nh.eu. d. '10"" ven '"OoÇUpati.. R in haar .... 1' oeoolo«i.che bet....h.
I.. heb vOor d.~o van.belo r.l.t d....... -dichtheid" pkOlell, ..set ik
_n ,",eer oecologuoh. betek.ni. op bet ooI( bab dan bet pu.ur _rtolociec:be
""bou t (opUnhopi.......p... ldi.llf;) """ d........ai.... id ftZl _.

!)o,: r OIoologieohe betekeoh kc.t bat duidelijklJi tot IlUlUutk'.1( op
het ''''1''1.1 "en het .tloG.p....t, ""I' d. "re.ept1.ikk.n 'tNl bwldelt.ac e.D
J.conc.ntrall. in •••nheng ••t d••00nOlDieche be.t....egrClllld ~l .lijn,
a_I liJ I......n~ " .... to......t.ac op d. and.re nb••lUI. EeD _I' Ju.ht.
u._ voor d.~. variabele, d •• op alle ni.... d. oeoolop.,*- !.pIt_ti.
Ven <te ....... ~il(beld ...... _ I ... van bet .0rl'olop.che, 1rtnlC'ttln1. qf
r""o1'_1. _e't I" I0o.0.o _1'...._, belJiaat belaul nin.
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Op bet ,.bied VUl cl. aD&l;rM, detiJlillrin&" en """pvinc van .Uieuvarabel.."

vaH noc ....1 wnt te verrichten. Hat bove.nllt&!lll.de b dpl'Voor decht. eel1

.eer b ••dldden .erste aanzet, die liet grote voorzichtigheid phallteerd 1I0et

worden, c.dat hij - h_wel noodukeUjk aI. _r.... .tap in .en betoo&, OVIlr

eUieul!.itt'u'f!IlUaUe - in ho,. _te Ol11"ijp 18, an lIiet de kem val1 dit onder

*oek ..U sijll.

In prinoipe ie het nu echter lIogel1jk in iedere practbche eituaUe ••n "Nlte

indruk te ltrijpll van de lIoplijke inhoud van de aanwezige lIilieuditt'el"ellUa

tb, door in htt bovennaande .~. lancs de kol~.... van de "levante

.c:b.-lnbeau. cle rehvante .Uleuvar~hJl t ...Ieetaren.

'eZ"'lolpne .~t "D niet nahten uit de dtuatie d1t de variabelen te 8<11.0

teren di. voor die aituatle epeoitiek zijn en in bovenstaande lijst niet zijn

t;en-.d.

ZeNIt daarI1A kan een lich op -ethOll.che wij... een beeld VOfllen VaD bet eorto

lop.eh, etrucrlll1"etli en t\uurtiweel verbaDd. Vll&J"in de" ...ariabelen zich Ilalli

tuteren: de eorl'olortech". de atruoturele en d. f'Unctionele differentiatie.

1rI de vorige paraçaCtIl ia getracht allerlei a.peeten v.... he~ aU iell. aod.aDi«

h fOnNleren dat in principe per ••peet 1IPr&ke kaz:. djn van vari.ti. tUIleen

meer en minder ":.:", waarbij ":.:" de betekeni" is van een alliel1va.riabele die

in d.e naiate Itazl vari.ren over een bepaalde al'.t.D:l.. De inhOl.ll1 v.... ai11eudit

r....nU.tie (es:acter: Mn al.ent van de totale inhowl van aUbwiitt'srantt.

tie) krijgt daardoor de be~ûeni" "'aD eu.(OIltwiltlt.linl: Il&&r ... r)verec.b.il

tueeen aUieu" die respectieveUjk door Mn hogere en een Iall'lrtl waarde v....

":.:" gek.... :-i<t worden.

VGOr ve.I variabele" ia du.rbij in bit aiMe" gelatell aan _lts kant de "h_

P"'" en aan _lks kant de "lace"'" waa.rde 111:1 • .et aD4e... vaaNen aan _lke

kant e_ ..,,,,,t_Ie IlI1IlIIUU"de :1011 b1nn"" liggen.

Op het d-nlve... ie bijvr;>r;>rbeald de variabele "bOllllgeledinll" genr;>...d ale
varnrend tunen vertl.lt..t en borhontaal. Mil k.en .... eell dellkbMldige
volkaan vertUtale geledl..Dc al" IIll1I1a.arde ••"r=", en 4e borhontale
el_ten veriabel pellen in 4e "horieontalUe1t" van _ "t~

beeld. "n kan echter ook Mn kaal, cabeVO'id en OIIbebouwd laad"chap
als 4ellk~Idip nulllurde Vllll "VfIrtikalUeit" n_ en alle vertiJt.ale
sltllllenhn, gell'Ogen naar .....tal, lfI'ooth en int_aihit .h iDdieatie
van de overige waarden van ""ertikalUeit" n.en.
wanneer .... nu indet, dat ~olalll: bet aa volWlea pat een ""olt...en
".rtikale plediJlc" in hite """enkbaar h, ....t bij elt verti.kaal
al_ut oalt MD bori_~a.al al~t. boe .iniaaal ooit, nood.aakell.jk ia.

°
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zal men vOOr de tweede benadering kiezen.
In <ie tweede benadering is het nu mogelijk de ''Vertik&1itGii ft zo te
defini'éren, dat er altijd een "meer vertik&1e" geleding der.kballr ie dlLll
een willekeurig vastgestelde wa.><rde van vertikaliteit, terwijl omge
keerd een minder vertikale g<!bding dan een kul, onbegroeid en. onbe
bouwd vlak landschap niet denkbaar is, en derhalve een duidelijke =1
waarde oplevert.
Door deze analyse kunnen we vaststellen dat we voor een sluitende inte.....
pretatie van de variabele "bouwgeleding" het begrip vertik.a.al ale rela
tieve grootheid, en het begrip horizontaal alo de nulwaarde van deze
grootheid moeten hanteren, waarmee ie vastgesteld aan welke kant de
"hoger-e ft en aan I«llke k8llt de "lageN" waarde VM deze variabel.. ligt.
Een dergelijke analyse ie vOor de meeste genoemde variabelen mogelijk,
maar in dit onderzoek, zoals gezegd, in het Midden gelaten omdat de
Lijst zelf hl' discussie staat.

Wanneer we echter uitpan van de gedachte dat vOOr elke variabele in prinoipe

de waarden geordend kunnen worden naar Meer en Minder ":x~, dan lrnnnen we 000

een reeks milieuo voorstellen waarvan de verst uitéénliggende Milieus geken

merkt WOrden door twee willekeurige waarden van ~x" en alle tussenliggende

milieus achtereenvolgena door de opeenvolgende waarden tusaen de gekozen

waarden v"'" "l<". Een dergelijke reeka .,ilieull ...ordt in de oecologie een .,il

ieu-gra.di"ént genoemd (ten aanzien van de v..riabele "aanwezigheid van water~

bijvoorbeeld een "vochtgrll.di~nt" oi" ten aanzien v"'" de "aanwezigheid van kalk"

een "kalkgradi'ér.t ~) •

Een milieugra.dii!nt nafIX bouwgeleding zou kunnen bent aan uit een ",eks
Milieus waarvan de i>8rate een kaal, onbegroeid en onbebouwd landaoh.e.p
is, en de laatste geheel volgebouwd met torene, ten<ijl dlWrduB"en de
vertikaliteit oploopt van bge, langwel'l'ige bcu...sela met horizontaal
gerekh raamopeningen via meer blokvol'lllige middelhoge naar hoge bouweele
.,et vertikaal gerekte rllSlllopeningen.
Een dergelijke gradi"ént kan man zich alechte over grote abtand VOOl"
stellen (bijvoorbeeld 3 km.). Over klainere ai"stand, (bijvoorbeeld 30 10.,
het d-niveau, ...aarop de vario.bele bouwgeledill& genollilld werd) komen er
discontinu!teiten in de gradi'ént, bijVoorbeeld in de ",eks hui_eohuur
tuin-psd-tuin-sohuur-huis-atraat-huie (etc.) of - nog duidelijkel"- d_
zelfde reeks met verwiseeling van tuin en achuur. Hier zijn de over-
gSllgen niet meer oontinu, maar dieoontinu.

Er kunnen grenzen ziJn ten opzichte Van alla lIilieuvariabelen om op alle

Bch8.101niv~aus: gr<ll:zen ven beweeglijkheid, elairebecur, beheersbaarheid, b.

heer, overzichtelijkheid, bedekkingagraad, dJnamiek, ~OIIerfologie, grOPd-

In een mUieugrll.di\!nt kunnan diacontinu!teiten bestaan die we aanduiden .et

het begrip "grene". Crenzen kunnen op zich nog vaag of echel'l' zijn {zie voor-

al van Leeuwen, 1965), m....r in beide gevallen tekenen zij zich er tussen m.er

en minder ",,~.

,
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ll00M, occupatie, ,"ortogenese, geologische eenheden en~ovoorl.

sc.. vallen Ç'IlID.sen van SMr Y1lrtlçhiUiPld. aard (bijvoorilHld t .... opzichte

v......teri.a&l, t_peratlAlr, d,yna.iek, behee,..b-...r.. id)~ doordat er Hl>

oorsû.Ujlt ...rtland tu••• de v&Ti.belen bell'taat clio slob uH in ..n ...cbei

dingR (een stenen auu.r scheidt bijvoorbeeld .en koud, winderig, onbeheera

baar .11ieu van ,en warm, ruatig, beheer.baar milieu: variatie in materiaal

ie. ooruak van variaU. 1D tellpllrl.tutU", d,JneDh.lt en beh.....baarhdd) .

• u_ ukeJI op tal van IIllDieren pbruik van achei4i.z1Ben fl:II. verbiRClhl«en

_ in lNn behoet1e1l te yoorziell.

De wijae waarop .Uieuvuiabalen in de ruiMte vari.ren 1l0lllll ik, zoals al in

paragra.af 4. t geJ:egd, "vonn".

Bij de yor- pat het niet .II,,"r Oll rit er v&rillen, ..... _ Me het varihM,

om daarin beetaat op zich ••n vrijwel oneind18" variatie, di. Ut ...0r1'010

gi.~ .iliewUl're~ti..ti." Il~.

Wanneer wij .rb e1a«en bij .Uieuvariabto1en een. .....r R en ..,n "'inde.." te

ond....cheiden. "n vervolg.ms dit lleer en .inder in dbo...te eenheden en hun

concentraU••iehtbur te ..aken, Jamnen we "Yorm~ defini"ren al. ~.preidiDglI

toe.tand.~.

·"

. . I
J."'::..

tM~j
.......

· .
· ..... ;....
:~~Vr.:.

Dol YON hoeft .obter lÜ.t stobtbaar te Ioijll of ll.Il.n .atarl"ll.1 sub.tr..t te

hebben. Htlt vo begrlp dat ik hi.r hant"r 111 niet all"n van tc.pa.dng op

d. ve.riabtlhn terlul (b-niv..u) of vulling (.-niv"ll.u), d.tI inhoud. <11" wij

pllOOn1ljl< aan bet bIl.crip vo.. pnD, .u.r l<Il'l .vengoed. VIlD tCHlp....1.ng djn

op llDd.re yariabel....osl. t.rrltoriallt.lt, hi.torieit.it, centrallt.it, ~

t .....rllj~id. Dol çrIl.id.u.e-do..bDd. 1'W\ d... varillbll.1... kll.n .ioMb.ar s-llIlkt

ward.n door buil~n ale diecrll.t•••~1l.J1 in de NÎMh ""tir te pyen.

Vo.. d.eet siob dan oolt vOOr .oncI.r dat sleh gren••n h...VIl.n af t. hktlntln, Ah

vA«ll opUnhop!.ngen ....prllid.\n,t!WI1I Vl\ll d.1Il di.orllt. "Il.nhlld.n.

111 _t volpnt1ll. hoofddul< lIl1 11< het 'berrlp 1"0" behl<elÜ. pve" tu.Be" d•

• rl~1I opUtLbopin&" .. "PrIl.idinc·

,
.. . • • J.
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"st "",ctuur" is de wijze waarop slUllenstellende delen een geheel vomen.

Zoals in het voorgaande geformuleerd, bedoel ik met "inhoud" de verzameling

1n een milieu vertegenwoordigde milieuvariebelen, en met ~orm" de wijze

waarop elke milieuveriabele erzonderlijk in de ruimte vari~ert.

De milleuvariabel.m in hun ruimtelijke verschijningsvorm zijn nu de 8l1111en

~tellende delen die (in de structuur) een geheel vormenl de wijze waarop

deze variabelen zich tot een ruimtelijk geheel formeren ie de ruLmtelijke

"ctructuur"'.

Gesteld, dat in een milieu de variabelen clairobecur, temperatuur,
vochtigheid, mderis1\l (genoemd op het b-nive811), beheersbaarheid,
grenerijkdom, infOI1natie, N!gt.mentering, klimatisering, territoria
liteit (genoe.nd op het e-niveeu) in hun versohijni.n8svollll een
onderlinge afhankelijkheiderelatie verlonen (vaar v&&l x dlL>l.r ook
veel y of: waar veel z daar weinig y), waardoor zij zich tot een ge
heel van milieus groeperen, dat val'i"êert tUSBM &en "binnen" en een
"buiten", dan heeft dit e"'heel e&n herkenbare .....ijze waaróp de sa.
menstellende delen (variabelen) een geheel vormen"' een "structuur".
Binnen deze strn.ctuur noem ik de aanwezie'" mUieuv..riabelen "inhoud"!
en de wijze waarop deze elk op zich in de ruimt& gespreid zijn "vorm".
Do cnd&rlinge afhankelijkheId van de genoemde milieuvariabelen kan in
het ene milieu op eeheel andere wijze gerealiseerd zijn, dan in het
andere milieu, en dat bepa&.lt dan de "structurele diff&N!ntiatie"
t\OB""n deze milieus, de verscheidenheid van wijzen waarop de alllllen
"t~llend~ milieuvariabelen ln hun verachijningevorm een geheel vormen.

In de meest alli"mene zin bedoel ik duo met "structuur" d& ruimtelijke

C'Ml,·I1.lt""g var_ "erschillende milieuvs.riabelen ten opzicllte VIID elkaar.

De,;e ",,,,,,enhang ~, afhankelijk van de in het milieu. vertegenwoordigde milieu

""ri/,bden (de "inh"'ld"). oneindig veel vormen aannemen (de "atructu.rele dif

t",·.,ntiRtie"), dia door dit onderzoek oIUDogelijk alle bestreken lcunnen worden.

),r l' eenter in ie ruiJntelijke orde e&1I bijzondere otruc1.uurvorm l1Brk"nblL>l.r,

'he 'Ioor de planologie Vall uitzonderliji< belllll&" is.

De~c ':tl"\l.ctuurvorm h op ieder schaelniveau herk..nbaar ..10 een gemeenachappe

llJkp o,-ït"tatie in de rn.Unte van een aantal milieuvariabel..n, die :reHUlteert

Ir. oen :üeu'~", B(lf!1enl:"ctelde variabele, de ''healotenheid'' van h&t milieu.

r", de"" "ll"\l.ctuurvonn ~al ik mij in dit onderzoek en in hoofdetuk 6

("~I'''-et''rd .. Jifferentiatie") beperken. "Stnlctuur" in deze engere zin valt

<tru' te ""'""hrij"en als ''de gemeenschappelijke ori~ntdie " ....rdoor ....6II..tel

l~",le milleuvnriubelen een ru:i1rlteliji': geheel vonaen".

ti<> ~ ....,e"8',,,teÎ.de vlu-i"beHl w.... rin de pmeer'Bchappelijko, orHlnt.Ue tot uito

Jrn.l,l"n.,; k""'t, heb ik "hell1otenhoid" glln::>em, ""dat dit begrip op ied.!Jr

• ch~~lniveau ee~ &nd&re beteken;o kan krijgen die op treffende wijze de

!Itnlc'''.eie d,fror.,ntl .. tie op dat niveau _r~f't.

•
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De gemeenschappelijke ori~ntetie van de variabelen clairobeeur, tempe
ratuur, vochtigheid, mahrill.lÛ., beheersbaarheid, grenerijkdom, infOl'
matte, l"I'Igle.mentering, klimatiesring, territoria1iteit, enzovoort.
ia op de boot 0-, en d-niv/lIWB bijvoorbeeld herkenbaar in verllchillende
~ol&riteiten van het woonhuis.
Op het niveau van de k8lller b.,etaat een "beslotenheidegradillnt" naar het
ra8/ll, op benie waarvan lIlBn de klWO<lr !<all zOneren in een meer beelote" Bn
een meer open gedeelte die respectievelijk in verechillends mate g68chikt
zijn voor verschillende woonfuncii"B. Op het niveau Vllll de wning ale
geheel ie een "beslotenheidegradillnt" herk;mb.....r (meeetal in de breedte:
een "laterale polariteit") die vooral gebosserd ie op de toegankelijkheid.
Eén deel van de wonill8 herbergt de meelJ1;e cOIDIIIUllicatiefunaiies (voordeur,
Bchterd~r, riolering, water-, gas-, electriciteitaleidingen, de trap),
ter-..ijl het andere deel de "isolstiefunctiee" (huiBk8mer, eetkamer,
slBApklLmer, 6tudeerkll/ller) herbergt.
Op het niveau van de woninggroep h de gemeenschappelijke orilln"tatie vun
verschillende milieuvariabelen herkenbaar in de polariteit naar vocr- en
achterkant van de voning (meestal in de lengte: een "longitudinale pola":'
riteit").
Op het niveau van de woonaugeving ie bijvoorbeeld een polariteit near
isolatie en cOllllllU1lioath herkenbaar in het midden en de ho..k Vl11l de
straat, het knooppunt van wegen versue het ''woonerf".
Op het niveau van buurt, wijk, etad, be6taat een g<l(Ile&nsohappelijke
orilllTtatie van variabelen in vomen van centraliteit die de ruimtelijlce
eenheid verdelen in een oentra&1. ocmnuniçatieCflntrom en een perifeer ge
legen, "geïeoleerd" gebied. Op het nivoau van do agglOlllerstie is het pro
bloem vall het nog open buiten gebied en het volgeboowde binnengebied
acuut. Het ie duidelijk dat op dit niveau inmiddeh geheel andere varia
belen Vflrantvoordelijk zijn geworden voor de bealotenheidegradillnt, dan
die welke op de l"G"rt1 niveaue polariteiten veroorzaakten door een ge
meeneobappeltjke orillntatie.

Ru.iatelijke ordening ie in de eerste pla.ets ruimtelijke structurering: sohei

ding van variabelen die elkaar niet verdr8l3'ftn, wrbinding van variabelen die

elkaar -ondersteunen.

structurele difforentistie wordt nu in dit ondeuoek gezien ah de polarisatie

van een willekeurig systeem naar een besloten en een open kant die reepecti8

vel ijk enerzijds de ayate~eigen proceeeen kunnen afnohemen van de buiten-

we...ld en anderaijds d.. uitwisselingaproceaeen mU die buihnwtlreld een eigen

plaate geven. Daardoor kon een ruiJlltelijk s;rsteWll n "'beslotenheidegrsdillnt"

krijgen vaarin ieder ruimtel ijk element de vOOr he ment juiete graad van

beslotenheid kan vinden.

Openheid en beslotenheid krijgen vervolgene op elk echaalniveau een andere

betGkenie, waarbij mij ie cpgev..llen dat wanneer op een zeker echalllniveau

een ceneorische vorm van openheid en beslotenheid (visueel, ~ditief) gecen

at.t~rd kan vorden, op een volgend achaalrliveau een <'OBer mOtorische vorm

(bereiltb8>U'heid, toepnlc.elijkheid) manifest ia.

-'- - -_.._._.--
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-Plm.:'tie R i. de rlting.. v..... de ene vari"Mb op de and........

-Structuur" ",ou d ooit gedet'inihrd kwulen vorden alll "bet pl»tl v_ t\ulo-

ti... ,,,,.,,,,n o!"pvan vsrillobel_".

In 4it onduzoek inura,,""rt ons "çhter d" whHl__rld.na van ÜIl aUieu

variabele ..et 11.118 andere iJl. het bijzonder: de villllel_rlr.in,J van de oe~

logische ,unwzitheid vnn de lIens, de occupatie, Det alle andere eUieuv&ria

bden.

liet "functie" wordt dan ook in dit ondenoek deze ene whael""rking bedoeld,

de wll1selwerlting tUlllen meneen en hun mIlieu.

Oue o;illselwerlttng is echter in wel opziohtom niet begrijpelijk zonder
inzicht in de ....hoel.... rkin,tr; tuBsen ....een onderling, :tOnder inzicht in
de t\mCtill van .." aociul syrteee voor zijn çbqd_n (de "ana.aoo
phehe ~cti.·) en de f'Unctie vaD de lIOoill.18 SUhll1nMIID voor het ""'...
te_ wu.r.>... 'lij d..l uUaaken (de "kataaoophcbe tuneti.").
Hu v...-.rult een ItOciaal IQ'.h'.. in vital" opzichten voor lijn athlO'ri_en
dealCde f'Unetiu al. in priaiti.... dtllatb. de natl1l.U'ltjk• ..,pvÎJl&"
v~r kleine ÇOtIpelI jagen en land.b<IO.l_", deed (vool"Si8lli..Dc in hvan.
~hoet"ten): een ...eiaal Q'st.... kal:l - voel' IO\-"8T vij erop uit sijn de
functionele lIilieudifferentiati. t. begrijpelI - ala -babitat" be.ch~wd

..on:l.,n YOOr sijn .'blQ'r._.
Itet "anaacopillcbe tunctie M bedoel ik nu in dit Ollde~oek zowel de tuno
tie van. het natuurlijk U .. v.... h.t lI_eelijk .Hi..... voer individu.... of
groepen die VaD dit dubbel~innige lIilieu deel uitmaken.
"An/l"copi"cbe dUterenhatie" ia dM de (ontwikkelirlfl' Il.Ilar _eer) Vflnch.i
denheid Ven tunetiee die eociaal-ruimtelijke lIilieu. voor individuen of
groepen kunnen hebben.

Met "kat""cc>pi.che functie" ..... rd in .eret. inetllntie bedc>eld d. tunctie
Vnn 30~iale subeyatemen vCOr het grot.re .c>oi..le "Y.te... vanrvan zij
dr,el uit ..l'ken. Het gTc>te~ l!c>ciale ey.t•• On bij v.rcavorderd. "ociat.
~ntegratie taken verdlll..n aan djn llooiale "",blQ'stllll(Jn, -.aar deze taall:
c!.t!l i"l" ........ repierh zich vrijwel altijd in d. ruiate. Itan Jun ult. ".g
gen. dat dne "",blQ'.t ....... tlun runcti. voor het grot.re "ocial• ..,st_
niet b~~cn vervullen buiten ffn ot andere ruiatelijk-..t.ri.l. context.
thn is .Ie 3Cheiding tu"...... het ItOciale "",bQst... en aij......iatel1jk
_te,..i1!le contert VOor anal,yti"cbe doeleinden :lWooe.
"K<o.tI>r:.co;>hch. dUt.....nti.he" ia da.n d. (ont"ikkeliJlg 1VllIr _r) .... ..."
cch,,:der.heid van runeH.. die soei-t-ruiatelijke .Ui..... voer bet p'O
te .....'X'iaie .,yete_ kunnen !lebben.

I"~r.c"'~'< eie .Ui....ditfe ...nti.tie 18 dan de (OPtwikkelin& naar ..er) venchei

~cnr.e~d vnn fUnctiee die de habit.t voor de popul.tie kan !lebben.

~n~~el zou men nu met functionele difterenti"tie ook kunnen bedoelen d.

(~"t.ikke1i".; "",ar ..eer) verecheidenheid van werkingen di. d. populatie op

l1e .."bit at uitoefent .....r dat blijt"t in dlt onderzoek bu.Uen beaohouwing,

oeol1ltt da::. werkingen in vrijwel aU. t'vaUen moeten ,",rden gilden 111 he't pe .....

~pecticl \/"" Je t""ctin die de habit.t VOOr de populaUe kllJt Mbbell.

• •
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Itet miliwdHferentistie kan lIlen niet alleen naar schaalniveaue, II~ ook

~ a.pect, naar ftlaag" in de n.lil:lteUjke orde ll'lheel vuechUlellde dingen

bedoeie: inhoudelijk., aorfologbche, nruct\l.l"ele en t'uDctiOllele .Ui........

differentiatie zijn v.,...chUlende vo..en van. differentiatie d18 elkaar in

de!!>e volgorde cr.unulatief, ilIpliciet of e:r:pliciet vooronderstellen.

De verhowlin& tu...eD '10'" ell tunct18 beheerrrt al .incI.. lIen.en.helJ&'eni.
d. diacu.de in de krin« V1lD 9'O..pve,....
Hoewel OIIt'treeb de ....wvi....1inc de architect SUllivan zijn "Po..
follow. t'uDction" penuleerde, .n hoe.,.l later een arehitectuurth.ore
tbcha etroming volgde (het !Unctionalhme) die uit de tunctie van hat
f;'8bouw aijn VOI1l wilde e.tleid.n, llpeelt door het hoofd van elke vo......
..nr het..lijk het .,..lal noodltt;tiga en onvervoaatbare vtrtI'Olllfen dat
hij .et da vo.....vi.Ilg invloed kan uitoefenen op de t'Il.nctie.
De ..ill8el....rltinc tu...n vo.. an t'uDctia ia .cht.r alleen te bavijpen
vaN\eer lIen tue.en beide een intel'llediair begrip van rrtructuur Ollhik
kalt.
Dat kan op tal van .anieren, in dit onderzoek .... rk ft Illechte Un van
die 1I0pUjll:hacl.en Ilit. well,e aantar.en ook ontwikk.lt, eeD structuur
beVip dat sioh tWl.eD VOrll _ tuncth kan bendhaven, ie h.t belang
rijkste in.h......t 011 VO" en tunet ie u.o elkaar t. relateren.

Zodra vo.....",... zich niet MIer laten "rleiden tot enr_ VOI"II..U die
voor de ..bru:Utar Vl-ll hun. product niet meer t. volgen ia enerzijdIl, ot
tot aen aven noodlottig vertrouwen in hun ee.petenU. al. tunotiegever
(dat ia ~,... de gebNfter) ancI.arsijd., aijn aiJ .tNetuurgevara g<s
worden. In de atructuur ont.oat... vo.. tri f'unche alkaar, an in d•
• tructUllr djn mi ..n. d. be.chftba"" .Uieuvariabelen in hun rut..t_
lijkIl verllchijn1.n«tJvo1"lll bepalend, dan ....Ilr de f'uncUell die zij .oeten
dienen. Vona ia dan niet ....er een visu.le aangel./lIInheid, ...&Sr het ma
teriaal ....ruit de .tructuur ia opgabouwd die een tunoti••oet dienen.
fOI"ll valt .chter in djn o•••tie niU te baÇljpell zond.r eell beaet
V1lD de inhlllld, of .6&11lijke inhO".Id, di. dall" vo.. _ ••t, ....._in al.
atn1Ctuur te bep-ijpen ia lI'Onder be_t Ya.n 9'0.., en f'uncUa :&Ond.r be ..f
Van rrtruotuur.
De d1llwlllie 1Il0.t verbreed wordenl de verhoudi,,& tue..n inhoud en vena,

"tu.aan vo", • -'ruotUllr, tueeen .tructuur en f'unctia en de verhoudiJ16
tu..en tunett.a .. iJltantt.a .oeten bet owierve.,. van p.pNk vorden en
de dia....te <w.r de v.rhO\ld1nc tullllen 9'Ol'll .n tuneti••oet ala h.t nood_
lottig &IIv01g YIIll een verkeerde .n OZIVoUecl.i... , onoplOtlbere probl_
.tll1in& be.chCIII.wd VOrden.

In de vorip paraçaten hab ft d. eeret••tap genOlIlIn in de ontrûeliJ16 van

de V'llreahillencl.. betû_i.... "'an het begrip .UiaudUr.rentiati., ft heb

'IID, .i..ch1111l ac~1., pociJ16 pdu.o de" 1n.houcl. VaD de Nillt.lijk. orde

te to~.ren. Het ia .cht.r niJt lI'ozear van bel...., of in het voorgaande d.

inhowi ven d. ruilltllijll:a oJ"d. juht beac:b.n.ven .teat, van bal.... h, dat

vard MDPtOODd, qt 16. "'UI VOrll of t'uDcti. aan lnhOl>ll. baac:b.n.ven kUl vord....

I

- -~---



•

70

-- --~
..,

In de hoofdriukken die voleen op dit bootdlltult, kc. ik tot d. urn "an bet

onderzoek: de .ortologische, IItructurele e.n tIlnciionele .UilllldH'terenUaUe,

c. den h eindigtIn .liet de "lJ1tltnUe" VIUl aUieu.differenUaUe, de behar.de

ling van de vraag, waaI'QII IIltn .en ontwikkeUII& n.a&r lDf!er veueheidenheid in

on. milieu zou moeten "timul"ren.
Dat neemt niet Wflg, dat er .:10k eeD inhoudelijke differentiatie kan vorden

onderscheiden: de hoe'nelhflid ... ilieuvariabelen die in een eebied daadwerke

lijk vari'6ren.

A.an&ez;ien echter ter dieÇU..ie ri,at ... l.U .Uillllvariabeleo vij vill.... aad.....

echetdea., wil ik op deze priaaire dillCQuie niet. VOOruiUopell, ik vil haar

levend howie.n voor iedere t ..paadn,g in het ...ld, en aader:r...ken _t. <>na te

doen st_t ~r vij vOOr een villeklW'ig pbied hebben vU'\guteld welke

.ilieuvariabelen daar ter plaatse vari~ren en welke milieuvariabelen vij er

willen l60ten varillren.

Hi.roit blijlci al dat de inhOlld pd.eeUelijk bepaald kan worden door de iD.

tenUe die wij ••t .en gebied hebben, 6ll dunDe. is de oirk.l van inh<>l:d,

VOnl, dru.otl1l.U', tunçtie en UItentie geeloten.

Het ...twoord op de vr&a,g, vaaJ"Wl wij een ont~lin& naar _er Vl!!nohei4_

heid in ""n pbied vill.... etWuleren, bepuJt _1ll:. aili.uvariabelen wij

kiez.... , aaar ook h6e wij dU. vari&hel"l:l mll_ realiseren ten opzicht. \'NI

liebzeU', van .lkaar en .... d..... (venI, stru.ctllllr en tunetie).

Die mogelijkheden wil ik in d. volgende hooCd.tukken t~ren.

Ten aanzien Van de inhoudelijke dirC.rentietie kunnen .... nog dit vaBt
etellen. Wanneer op elk .ohaa1nivelW telllllinete é6n ..llieuvariabele in
al zijn wu.rden zou zijn gerealilleerd, dan zou iedere phk op aard. in
prinoipe anderll zijn dan iede.... andere phk. Tooh zou in de wijze
waarop de variabele van één IIchaa1nive..... overal telkene weer gereali
seerd werd een groh eenvonligheid lcu.nDen b8etll8D.
Zelh wanneer de inhoudalijka dUrerenUatie .1II:l alle .cha&l.niveeue
OI8rlaaal zou. zijn (op ieder .chaalnive.......n .0 groot aorlijk untal
aUieuyariabel"n :lou. sijn p:reeliee.rd), :zelte dan sou bat a~lijk
zijn, dat bi.j ~br"l!k aan aorColopecl>e, etru.c"turele en t\ulotionel. dit'
C"....nti.ti. geen enkele intentie ven aUhudi1'rerentiaU. rdieQd ""rd.

~t alot YAll dit hooCd.tuk, 111 al. Weidi"4 op da vol~d. booCd.atul<ken,

vil ik ""n beeld B"""n ven de ..... rhouding tIl.nn inhoud, YOra, etru.O'Rmr,

lUncUe en intenti. in one a11i8\l.

Int"ntie yooronderlltllit tunet ie, en tunoti. etruotuur, atru.otuur voorond.r

.telt vOrm 110 vorm voorond.retelt inhoud.

Inhoud i. de basi., de inhoud luuI een VOOll aann6OleD, alli8\lY&rlabelen kunn.n

----'
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functie

intentie

atNctuur

"Lacen" or .....peot.n .. van de
ruL.telijke orde.

slob. ia d.e Niat. reeU"NUl, en voor

sovtr dj aiob. ruL-tdijk reu heren,

hnt d. Inhoud ....O.. M ••

V. çrelten in ooncreto VlUl "eeD von"

WlIDIl..r wij de aUieuvariabele an

sijn .preidinpt~.tMd -'m.n willen

&allduiden.

Een lIIiUeu karl gekervnerltt worden door

verschillende lIIilieuvariabelen in hun

iftdividuele wrechijn1n&llvonn, deze

.UitNVariabelen kwlnen daarbij een

oDdarliJ:lce relath hebben, an dan

heert bet 4"11"1 van ia da 1"IlÎ.IIte va-

rilru.d.. aUiwvariabelen "atruowu:r". WIl .preken van "een at.",ot_r" wtUVleer

wij da .Uieuvarbbelan ..Uhn a&Dduidu YOOr :lover die ,,;leb in .en ruwte

lijk. çreidiJlgrio..tand re&llael"lll1 b onderliD« p .....UH.rol aijn.

Struatu"'l ku.nnen f'unotionad zijD, dj lcwvIen gerelateerd djn ..... da Of!Oo

lo~h~ au.velltpeid van lIanBen. \Ie apreken van "",n functie", wanneer wij

.Uieuvari.belen villen aandv.iden di" niet ,UI5lIIl aan de ruilllta en &all

elbar gerelateerd aijn, ......r ook aan men••Ujke behoeften. Een functie (bij

voorb••ld he~ wonen) voorondere~elt al~ijd een etruç~uur (de woning) en daar

_M Mn VOnl en een ilIhOll.d.

Wij lc.uDnen hn aloth .et ons _Uîeu all..n bepaalde intenUee hebben voor

.over wij ale _sen, ...tedlAppelîjk or indiYidll.eel, op eniprlei ..ij"

aan 4a~ _ilieu p~lateerd .ijn.

t,
- • •
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5. 1

Morfolop:ische .
milieudïfferentiatle
Inleiding.

Met "vonn" wordt in het algemeen Bpr~bruil:: meell'tal bedoeld, d.. wijze

wlVlrop ..st81'1&11.1 in de ruimte gespreid in. Ond.. r ande,.., in de architectuur

en stedebouwkuns"t speelt ook de "contravol'lll", de wijze _!!.rop ruiJnte

(eigenlijk, niet_asse) in het materiaal, tussen masea's, gespreid is, Mn

belangrijke' rol.

BehalVe de !lUbatanti'éle vorm die hier bedoeld ie, wordt lIlet het begrip

vOnn ook de oontollIVOI'lll bedoeld, de VO:nl\ van de grens tUDBen maasa en niet

massa, ot tussen ondersoheiden massa's onderling.

De EJUbetanti1!le V"''III is de VOl'll\ van mBBBS's en oppervlakken, de oontourvOl'lll

111 de vo"" VIUl OIIIhullende vlakken of lijnen.

Wann~r wij de grenzen abstraheren van hun substantie, k:unnen we de oontour

VOnn in lijnen weergeven. SUbetantillle vormen en contoorvormen ku.Ilnen "onder

bij benadering kwantitatief worden wIlergegeven in eenheden van inhoud,

oppervlal<te of lengte, wanneer voor eUce vertegenwoordigde .....nheid de plaate

Va:!. haar zlfaartepunt in de ruimte v..lJtst""'t.

nat ma~1ct het mogelijk ook "vage" vormen weer te geven, vOrmen zonder duide

lijke grens, gradil!nten Van meer naar minder materiaal.

Uit het oogpunt van milieudiffe ....ntiatie is echter niet ..lleen van belang

hoe de ..anweZigheid van materiAAl in de ruimte varillert, oolc ande .... groot

heden (dwz. inhouden, ''IlIilieuvariabelen") kunnen een - al of niet zichtbare

''Vo",,'' a.annemen, op zeke.... wijze in de rui.mte geepreid zijn.

net gsat er nu <XII, een methode te vinden die de verecheidenheid aan VOllllen

Ven een willekeurige varie.bele, bijv66rbeeld de aanwezigheid van lIateriaal,

kM weerglIven en rangechik1<en.

Ik gn daarbij uit VM de gedachte dat de begrenede VOl'fll een bijzonder geval

13 van het begrip vOrm in zijn algemeenheid.

Oe cont"",rve". wordt dan gezien ah afgeleide van de eubetantillle vorm, en

ik beperk mij tot de geeloten contourvonllen.

Met de hier ontwikkelde _thode ia den de weg gebesnd naar een beechrijviJl&

_~~,I
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V..riebelen:

bevo1.ki.Dg,
bebouvinc,
..rbeid.8pl....t_.

van vonnverll.nder11l& en vormontwiklallinlr (''lllOrtor-neatlft).

De lIort0SC'ne8" ie aohter voor iedere lIil1euvariabele V'IIucbillend, en a1"han

Ir.elijlt ~ de IJtrugtUlU' waarbinnen de·.Uieuvariabele een ru..netie VfllVIIH.

Uitgaand.. TUl da prl.aair UcbAiecbe "ntenUe vaD. 4.1\ ODdersoelt (aia pano

s:raiJ 1.2) ie d.a yo~n.:Iderill& zelf. &t'1lallblijk van d.a intentie.

Du.rao wordt in dit hootdnulr:: niet 80 diepgaand iDpgJWl op de lIortopn1l88

in abrlraote .. in, al. wtIteneohappelijk gfIzien wn.aUjk BOu Zijn, ..aar de

teI'lllinologh die een ..ortogenet1aohe 8Wdb voor iedere individuele e1tuatie

.ogelijk -.akt bier hierbij "'1 pge..-n.

5.2 Op6lnhopin« en IIP.... iding.

veini,f lKgrippen i.D de roîatelijke ordenln,g stjD wan :&0 wesell.1ijk ba1an« ab

de bevippen opUnhoping en llPreidin~f, oonoentruta en di'pent.. , bu1'Ideling

en deooncentraUe. lI"t het ".rete begrippenpaar "al ik de toeehnd aanduiden,

liet het tweed.. het prooee dat naar Un van beid" ioe"hndan tendeert, en_t

het dam begrippepPr ....nl oorepr'Ol:llr.eUjk ('1'wMod8 liot. over de Illl..ahl1jh

Orden1rJc La lfe<àrlWlll, 1966, p. 67) d••chaa1«"bODden oonoent"-U••n diepil'r

ei. nD bevnlk.i.nc. bebouv1JlC .n ....beid.pl....tnn bedoeld; Ket decODClIIlt ...t1e

werd de diepereie nD de",. varabele op het Il-nivellU, .et blmdel:lnc de con

centrati. op het C-niveau beoogd:

Bundeling: 1leoonoentr..Ue:

(r~ .)ka.) (r"",lOb.)

," ~"-):" J,,;~/
..;:>,-.
'-:i,'>Z f':\

1P-~·;'~·~,e~w~=,c=>===,~"'!=!"!;· - - -
Bat becrip ~pbu.ndelde deoonoenU.U." in d. Twaed••ot...

V.nchijn.alen van oP'6nl1oplnc en .pl'ddiDg laten dch bet but .. iaua1ieeren

in atippenkaartan, waarbij alke .tip het ",waartepunt voorat.lt van aen aen-

heid teriaa1" (100.2 bebouwd oppervlak, "'n bO<Wl, 100 000 ..eneen, 1000 .r--
beicapl tnn, J 1 000 000,- au kapitaal, Ilwau .n.rptiech verangen enz.)

vaal'b d••Ui.......... iebal. lJioh laat _t.n.



Ten ....."zien van elke variabel. op zich .oeten d. lI'\ippen op ieder schu.1niv....

e.n ander. betekenis krijgen.

'';3r.neer W1J de occupatle als voorbeeld n~.n, dan kan 1Il.n bij gebruik
Vlll\ de !.ll p"rsgra"r 2.2 ~kozen "kleinst geschikte sohaal" (KGS) op d.
~erQchillend. schaalniveaue aan d. stippen de volgend. betekenis geven:

~:'VellU Betekenis per stip Kas Rastere.nheid 5 ll: 5aom.
À (coppen '-) I aanwnigtl 1 6000 ..' 900 .2
II 10 aan....zigen :on 000 ;'.' 1 b.'..
C 100 Î.l\vonel'1ll ~ 000

000
" :2

II 1 000 Î.l\vonel'1ll ~ ,.:.
E 10 ()()() invonel'1ll 6:lo 000 .. , .'. 9 g2
.. 100 ()()() invonel'1ll 2 ()()() ()()() :-: 100 1cJ12
': 1 000 ()()() invonera 6 ()()() 000 .... 900 g2.
ii..nr.eer wij OVer de verschillende laartbee1den een vhrkantenraat.r van
5 '" 5nn. leegen l<unnen wij van plek tot plek de dichtheid aflezen 4.oor
het aantal stippen binn.n de rast.reenh.id te tell.n. H.t hi.rbov.n ce
tek~nd. slippenpalroon in d. rast.reanb.id (afwiss.lend 9 .n 10 .tippen)
k""" ovneen met "en dichth.. id van 100 inw./I:>•• (bij d. hogere niv.8\1.
'a het juister te sprekltn van 10000 inw.jki.2).
In hat onderstlUUlde voorb.eld is d. oocup.ti. v.... d. ag&lom.raUo Rot
,,,rd_ (1910) op bet 1)-niveeu op due wijze ...... rgtlgev.n en in het \"OOr

beeld op d. volgerd. pagina de .... rk&lliegenh.id van heU.lt"d. gebied
n...~r een ...... i"l: door h.t Openbaar Li~ RijDI.ond.

t"\l,""".e,, dne weergave directer bij het cijte:.ate..iaal -.nduit cl-. bet

_'.:"F-ct-.e.<ien ven gebieden ••t ~nchilleDd. (willekeur!, pkozen) e-idde1d.

"';-'.. ' ..

,. ,- ,.- .,--

..: .:

19 i;,.
, j,

• '000 in"oM"s

0 -" inw. {h.a.

Cl -» i.nw. /ha.

Cl - " Inw. fr.....

0 -'''' '''... /ha.

0 ~2:;.0 '"... /ha.

;' ..t..." 11: de occupatie van r---------------------,
10· ' ....;;1 ...e '-lOt ie Rott.rd....
l·rU)
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dichtheden (waarin een reed. aan ruiat.....nhed.... gerelateerd••ut DOC Hia

in de ruiate woTdt afgebeeld), biedt hij eeD _iDdijf geruanOHrdn beeld.

YaD da aortolocieche differentiatie .aD .an gebied ten opslebt. vaD een

wil1.~tc- .Uiwvariabele, dan een k.aar\ eet dichtheid.llcijteTS ,"oor

.-n &aDt&! willek8llr!.« ten opsicb.te nn elkaar h,,~ gehied_nhedu.

".",,6<..
'''''" ...,

IQ km
i I

, .
.' ",

~niv,.u
, I

D.- "POinUl11stbche M _rpve q,rbindt de dichtheid boVfIndien _id
dell1jk &aD d.a ..vang, zonder dat ct. "elal~ boIgrensing door een
acberpe lijD boert te worden _rgepven. Zo flOU bet ODderecheid tu....
••n A-.B-,~ en n-ilieull uit d.e Twede 1I0ta (zie Haz.elhott, 1961)
ale "olst pointilliatiBch veerppnll kwmen worden:

RuiateUjke eenheid: ""''' "B" '"CM
o.vanc (inwonere): 4000 16000 64 000
Dichtheid. (inw. fha.): 25 50 75
Oppervlek: 160 ha. )2) ba. 8,5 km2
Pointilliettlche

w&ergave:

Andere ~~bel"n, zoab YOOriien.1Ilf1l11, groell enzovoort, kl.u>nen 111 lUI
den pltleurde lItippen (rood, groen) word.. weergegeven, terwijl lI.e
",_et. groei in ~W'er". nippen getekend kan vorden.

D. c.v~ VUl op66nhopiZlgen in "n .pr.1d.lncçatroon h VaD sroot belang I
Voo~.lcI.: 4. wark&ele&,'u.
hailt. van 4a &«Bi......ti.
Rottaf'4M (1910)

• 1000 arba:id.
plaatlttlD

D
....

0·· ....... .. . ..
l7l
U

E.ZJ
..",
::;;\.:........... .

50 apl.fha·

15 apl.fha·

-100 .pl.,/ha. .:.

-250 IIopl.,tba.

" ...,
'r'

t" ., .

','-'_'_ I "./...... '-'_._._._._.J
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voor een ei~n.ch&p di" ik /liet ~a1'",cad..rlijkheid~ aal aaDduiden.

De atlondll..lijkholid(tlfI daa.._ dil herkenbaarlleid) van op66nhopl.Jlc'erl naai o~

valt bij het ontbre\ten van opUDhopillgen i.D d.e direct_ ""1rlc',
Het i" dan de wase. wat _n -.et "Illnoot. ~ing~ vil bedoelen. Ie.n soa

&1" criteriUIII voor de at'zonderlijkbeicl. n.n op'Anhop~ bijvoorbeeld. kunnen

stellen, dll:t "11 op66nhopill,g <lIIlringd is door gebieden hl' grootte van de op

fi6nhop~ zelf, waarin geen opMnhopiJl,g van dezelfde grootte-orde aanwezl4

i. ••

Wanneer ik nos eellll de oceupaU" al" voorbeeld neem. dan louden we al.
criterium. van verschillende grooti ....ord. Mt ond.....cheid in kemell ,""t
een /..-, B-, C- en »-I!ilieu aI. cantt'Ulll kunnen D8IIIen ('l'veedll Iata). ,
Voor elke op66nbopin,g .oeten we .nu M-..lauden" ronde. de um soeken,
v.... dezelfde grooU.-orde U. die um, waarln geen op"nhoptng YaD de
hlrde gTOOtt....ord. aan_si« h.
Wanne"r we ni"t aan alh kanten derplijkl! _I_den viDde4, .oeten ...
constateren dat d. bet:rerrende opHnhoping niet or niet pbHI ar"CCld.er
1ijk ia.
m principe kunnen we dM. drie cat_sori.kI ond....chelden: d.e "leem-,
&ijn ~...d8rldllD~ en het "ra,ron- (Item. _elanden). »-H cateaorie'"
hebben dN1 uitsluitend een .orto1o,t.d>e betekenh, en ...ten 1c. po
zien vorden van een eventuele l'Il.ncti_le inhoud.
Het principe van de .ortologhc::he pah,oriel!ln Y\LD om, _elaDcl en
r8,70n ie hieronde:r in een voorbeeld ..t een wiUekeu:ri&e aaatvoerl..llg
uitgebeeld.

•

,

,
I

\
\

\
\

\\.
'- ./ " C-_eland

.:.. -.". \- /- /.. " ....

f

/

,

--- gren. van een r-,yon

_ ç-en. van "en kern

HXlO invODere

Voorbeeld, de afzonderltjk_
heid Vlln A-,B- en G-kernen

!HIj"""• C!
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De morfolagiache differentiatie beniaat voor een belangrijk deel uit de af'zon

derlijkheid (!In dae.TIII"e harkenbaarheid) VII.ll opéênhopingen V8lI vouohillende

grootte-orde. Dj..t Mpect van de morfolo'giQche differentiatie kllll worden aan

geduid ah "ruimtelijke ge1edill&".

De bufferzone-politiek ia vOOr een belangrijk deel gebeueerd op de in
tentie van Ninrtelijlte S"l'lding. Men tracht de aft,onderlijkheid van ne
derzettingen die dreigen a.anêên te groeien door "bufferzones" te be
houden.
In de hiervoor ontwikkelde tenoinologie kan men zeggen, dat door de
groei van nederzettingen de "OllllHllanden" te klein zijn geworden om de
al'zonderlijk.heid te waarborgen. Dat heeft niet alleen morfologisoh
cOll.ue\<:wentiee, maar ook etruotu...,el "n funotioneel.
wanneer we constateren da,t een opé6nhoping niet of niet geheel af'zon
derlijk m&er ie, moet de keuze vallen of deze afzond~lijkh~id door
structurel~ mll.lltregelen (bufferzonee) wordt verdedigd, of 'in een gro
tere op66nhoping verloren gaat.
Met het prijsgevsn van de morfologische zelfstandigheid hoeft het ka
r>lkter van A-,B- of c-milillU niet geheel verloren te gaan, w&llll&8r het
milieu zijn karakter niet alleen ontleent aan gI'Olno-ele....nten, lIlaar
ook aan kern-elementen (zie bijvoorbeeld Hillegersb&rg oC DelCshaven
in de Rotterdallllie ~glomenltie).
Behalve het onderecheid tussen kern- en gren_elementen, levert dit
g8ziohtepunt ook een nuttig onderscheid tusssn zelfetandige en onzelf
standige A-,B- of c-milieue. Daardoor wordt het mogelijk ook binnen
-agl~ratieB een geleding te Onderscheiden met behulp van andere
ailisuvariabelen dan occupatie 81166n. Een dergelijke geleding moet
dan &&:188duid wOrden alo "etruoturele geleding".

Op alle niveaus kan de oorBpronkelijk puur morfol"8iaohe afzonderlijkhlOid van

optl6nhopingen van "n bepaalde lIIilieuwriabele, door toepassing van andere

milieuvariabelen verdedigd worden.

Men kall een menBelijke nederzetting (variabele: oo:ul""tie) bijvoorbeeld
ommuren (variabele: materiaal) of door groenetroken (variabele: begroei
ing) van andere nederzettingen eoheiden. Men kan bossen door open stuk
ken of door _ter Van elk&&r scheiden, men kan de optl6nhoping van privé
elelllent8n van andere optl6nhopingen van privé-slementen scheiden door
wanden oC ve:rbodsbepaliD6"n.

Zodra er echter meer dan 66n variabele in het spel ie, is er sprake van

Metruotuur", in dit hoofdetuk beperken wij ons tot spreidingeverBchijnselen

van één val'iabele tegtllijk, tot "VOI'III" en tot de verscheidenheid die dUr

binneD mogelijk ie .

. .

I
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5.3 Verscheidenheid en spreiding.

Volkomen opéénhoping en spreiding worden in deze parl\€I'o.at' beschouwd alo

morfologische extremen met een minimum aan vomverecheidenheid ("Veel

vormigheid").

Niettemin ie er in beide gevallen "Verschil" te herkeJUlen: in het ene geval

"in_Mig", in het andere geval "Ilitwendig". )Iet deze I11.3t8t8 temen wordt

r<!8peotievt!lijk bedoeld, "Op een (uit de situatie op te maken) lago:lr llobaal

niveau" en "OP een (uit de situatie op te maken) hoger Bchaalniveau".

opéênhoping sp:-eiding

00 000°.00
00000 0.00000

o~~~~~~o 00000.0
00•••0 0 000.000
00. 0.00000
oooo~~~o 00000.0
00000 °0.0000

00
inwendig hOlllopen inwendig h;etsl'<lgeen
uitwendig heterogeen uitwendig homogeen

Volkomen opéênhoping en spreiding ah ertNllll8D met ..en .. inlJllUlll
aan ve<!lvonnigheid.

Ale Wlj ODS de vraag stellen welk ~~ beide patronen de grootete verschei

denheid a"" ..ilieus biedt, blijkt het entwoord g.!lheel af'hankelijk Vl\ll ds

schaal WMrOp men het begrip ""ilieu" betekenis geeft.

In het tweede geval (spreiding) heeft ieder element in de verzameling een

van hem versohill-md element in de buu.rt (ieder ..it schijfje grenst aan elln

z..art schijfje en ""8ekeerd) , in het eerete geval niet.

Hienlit zou men lcu.nnen oonoluderen dat sp]'lliding meer vll.I'iatie oplevert dan

opéénhopina-. Betrekt men echter grotere eenheden in de beschOlllfing, met name

oluste,." Vl\ll 7 elementen, dan blijkt het omg.!lkeerde het g.!lval: in het tweede

veld ie het OI\III(lgelijk om gebiedjes te vinden die zich fund.alllented <mdel'

scheiden van identieke g.!lbiedjee in de omgeving.

In het eerste geval daarentegen ie het nu ",oplijk een volledig zwart gebied

te onde,.."cheideD dat te" opzichte van de OIllringend.e identieke ..itte gebieden

•...uim...al ve<'schil" oplevert. Dit bedoelen we dan IIlet "Uit....ndige heteroge

niteit.

Hier dC>llt zich ee!l veraohijnsel v(lOr dat ook bij de bestud8ring van structuur

8n functi8 telkens \reel' terug zal ker<ln, het verschijnsel Van wat ik n08lll de

"ruimtelijke dialectiek".

,,

I'
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Van ~ruimtelijke dialectiek" 1. sprake al. oonclueie. die VOOr ••n bepaald

,cbuJniveau gelclia' :lijn (bijvoorbeeld d. canclude dat .en patl"OOl:l bc.o

paD h), pertinent anceldiB blijbn op ~n n&bijplegen hO&"r ot l~r

echaalniveau.

Zo blijkt "reiniging" op kleine aoha.,]. clikvijh "VeI"Y\lUi.n8" op een
groter sohaalniveau te betekenen. hetzelfde geldt voor verrijking en
verl.nrling, harmonie en contlict, integratie e.n deeintegraUe.
Dit lt:aIl tot tune.t, spraakverwarringen en onenigheid aanleieling geveD,
en al. cle OOl'u.ak van deze 8praAlcvern.rrinc niet eh echaalver.ralaing
wordt on....sbrd. kunnen _p~b"" cmhtNll die volko.en bedjden
cle ~id li.&gen. Zo kan een vofltbal van binneDl,lit eh bol b••chre
.,.11 vorden, en van bu.lt......r ah bol. Gesteld nu dat .en in ..n disCI!"
eh vanuU het ene echa41nlveau beveert det de voetbal hol 11, en _
ult andere .chaalniveau d.at hij bol hl, dan kan een goedlliUelUl.e voor
zitter het shllW"de oOlllprcah vool'llteUen dat de voetbal wel een gol
.,.00 uiterlijk: zal hebben. H.t k:..t Mij VOOr dat tal van planologieeh.
o..prc.b......en urgelijlc: lc:araJrt.r hebb4ln.

In U op de vorige pacin.a genonde voorbeeld.n van opHnhoping en epreiding,

ie d. "rut.telijlte dial.oU.k: w op het lc:lein.t a~lijlc:e .chaalniv.............chil

&al'\f;tltoond: de atap van. "n alnent nttar ol\l.t.re van z.ven in d. dichtst

lIIogeUjlte palc:king ie lIIin:iJlla&1 noodzak.Ujk: om tot volkOll1en tegenge.telde

cOllolua1" (hc.ogeen - htteroge.... ) te k:...... ten .....zien van ver.ch.idenheU

in bet aUieu.

1». de pre.c:tiJk: ...11_ de intervallen tue_ de niv..........tu.sen da di61.o

Uaoh...a!ag Bieb voltrek:t vael ,roter aijn.

Wanneer lII'n op h.t niv.au ven d.. agglomerati. onder.Cheid 1Ilaalc:t tu....n
pbl.eden vOOr von.n, ""rlr.en en recreiren, en due op dlt niv...u h.tero
pniteU TS"",rlr..Ujlrl, za! dat op bet niv.au ven d••tad nog ",,1 .h
ao4anig herltenbp.r djn, ....1' op bet niv..... ven d...ijk Ilft d. buurt.
vardt bet atetoda 4u.idalijlc:er dat ll8n hi.r psn het.rogeniteit, ...,..
h_pnit.tt _t conatt.tel"8n.

Dat na.t niet ..." det, vann"r ..n het ""l"8ohijnaal ven d. ruiat.Ujka di...

leotiek: vil vangen, d. lIaz.n tUBSen d••ollaalniv..... di. ""n ond.rsoh.idt nlet

t. ll'J'Oot aOgel zijn. wanneer -.n aann...t det in het ab.trtlOte voorbeeld op

de VOl'1&'- pacina Niatelijlce dial.ctiek: op het kl'inet .~liJk8 .cha&lnn....._

""r8ObU ia &Ulpto<lDll.o da.tt aost.n d. Mlhaalniv...... di...n onderscheidt,

niet ....mr ~ ee.n t.etor ) 'CUee. d...buh.rhoudin«-n dt alk:...... llgtln,

wil _ alh V'O..en van scha&lworv&l.i.n.ll' ll:wIn.n lI8Id.~.

In p-....çaaf 2.2 1& dan ook ..d. op d... vonden voOr d. 1"8elc:. te ond'l'8ohsl

d8lll eohn1 ni_.... OIIf;8veer een t.otor ) al. ui tg&nctlpwlt p"...n.

-
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De iDweDdip b~oeeDit.it bij op66nhoping, en de uitwendige h~D..niteit bij

epreiding >fOrdt dtllrte duidelijker nu.nnate er ~êêr elementen in het epel lijn.

In het eerst a veld van ODe voorbetld op pagina 78 1. er in teit.. DOl' aleahte

4ién zwArt .heent dat _ volledig oaringd. door Ivarte el_enten - de oonolude

"honderd procent inwendip h..OC"niteU" rechtva&rdigt. Z.ven swarle sl.eatu

i. hier <hl. bet ai.llau. aantal fa .en gev&1 van ••ri..h iDvmd1&'l ~opn.ihU

te vt.....s.eDlijke.D.

In cluatere VlU:I bODd.erd el_emen ia de imrendige ho.opDihit van -. op

êêngehoopte lll8asa voUedig evidem geworden, de uitwencli,. uhrogeJrihit daar

entegen heert bij een groeiend aantal el_enten rleed" .incl.r kane d. honderd

procent te halen (de eitullUe w&8rbij &&n 'V81\(1'001 wit gebied. aan alle bllten

aanvul, hl.

•

1

we 1wnDeD dwI conollloderen dat oonoentraU... heteropnHeU op grotere IIChaal

tot gevolg heeft, diepereie daU"eDtegen op kleinere ....b..].

'b.nDeer wij iJl de r1.c'l= waarin ".preidiJla"" ia voorge.teld ( ... _id. ti,u.ren

.09t&n we ODe naar alle ltant.... gel1jt.ati« yoortpzet denke) MD svart el...

• ent verplu.tllt, dM betekent dat (op de gekoHll schaal VllD belIchouwina') n

ve:rdichtln6 van het patroon in de verplaat.:Lnrerichting, ..n bewegina' dWl die ~
lIIen llls concentratie Itan interpreter<!ln (lIIitll lieD zijn bll.ohouwing 0. dit punt

blijf1 oelItru-en). Hehelrde geldt vOOr de op"nhop~~u:r. hier eClhter ver

tegenwOordigt iedere bevegiJ:Ig VUl een zwart el_nt een diepersieproo...

w....guIC b"eJtlont
OOl1O...tT.t ie

dhperllie )

( çOnoentrat 1e

Hieruit blijkt _I, .at de gegev.n ri.l;u:ren bwu d. gegev.n penH!l w.KeHj

ke .n_n VAn op6lnhopillf; .,.. lIPreidin« vceTn.UfID (dil _~. orl.-ln,

i. nodig 0. bet beçip op&6nhoplng in h.aU' ertree.et. YO" te n.n_l.
lede... etvijld.ng VaD d. gegev.n patron.... ie .me Mn tu...IlVO,. tuesu vol

ledige opUnhoping en epreiding.

Het «ut on. lIll voo:,&l om deze tlls.eDvonnen. j,

Ah ...n Ilitgu.t Van d. gedacht. dat opUl'lll.op1.n.& da&:r voorlco.t wa&r dil _

tr<!lldtende krachten til"'" plijke el_ten ov.rhe........ t.rvijl di..,. ...i.
•,,

- -- ---
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voorkOlllt IIIl4r de at"stotende kraohten overheereen, dan ie elke tUIleenvorm een

"oawau-.ohijnlijke toe.taDd. ... die elechte door uitwend:Lce Itraohten in stlll\d

gehOlMlen kan worden.

Set djn eohter juiet ca tuu....vo...n di. soorel in- Ah uitvendie heteroge

niteit opleveren en uit een oogpunt van ailieuditterenUeU. van het grootste

belang zijn.

Een bt'lençijke tu envora t\llleen opifnhoping en .pr-eid1nc ie de "cndillnt ...

De p'~l1lnt biedt çote Yet"lloheidllllbe1d UIl aU iw•• .-lat daarin in

prinoipe aU. diçhtheld...-rden tunen volk_ op6bhoplq en nul ....cmdllD

kunnen worden.

Behalve een geleidelijk. gradillnt. zoala hier getekend, lijn ook gelede vor

..en d.nkbaar, IIIl4rbij de ....ea verdeeld 18 ovsr opi6nhopingen van atne.mende

UOOth•

Ben op6fnhopinc van el_ten kan op &leb. al.. el_nt in een çotera venlr"

.ellng be ..chouwd word..n. Op de" grotera ..chaal kan .en dllD eventueel _I'

epreiding oonstateren ("rUi/nhlijke d18leotiek"): de op66nhopint-r~11rkan

ale onderdeel geden vorden van ..n epreidingeficullr op hopr echWnivellll.

Het ~erde. een geval van epreidJ.Jlg al. een ftr_Iinc van kl.inera op-

ffnhopinc'eft te sillP, b~ de d1eorate beechouvinclnl:ijse q.n dit betoog ....

het Ucht.•IID sou ~ ... desa kleine... op6fnhopill«en lcu.nnan .... rapraide.n ...

de al...enten van dAze epreiding opllieuv, tot een hoeo,.,en p'ijZll ....... on~

etaat die 88n "'rkeUjk ertr_ vo.... V&l1 epreidlni zOU vertegenwoordigen.

Een d.r,.,lijk. benad.rln« zou tot een oontinue beeohooving ven opfAnhop:Lng

en apraidill« leiden di. voor de planoloci••inder bruikbaar is, .-lat ... in

daKe di.oipline in ov• .-gend. _te ta aakllft bab'ben ..t opUnhopl..D,g en ap...i

di.nc van on-d.aalbaN entiteiten (in-dividuen) ale Mn_. vinkele, ...~laat

..en, boeen, mto'. ensovoort.•Uieuvar18belen di. vltl lHlll continu ltaraJct.r

hebben laten zich verder in prinoipe vertalen in "n re.ke dillo... te v~en.

Uit bat bCYenll'taand••oet duidelijk geword... djn ut op66nhoPill« lID sp....i

dill« .ûdn.i.u.,;. be«ripPllll :lijn: bij _ &'181Ivan ruiste lID aal> pga..... aantal

._--_.~ --- --
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elecenten (bij gelijke "'lI.içhtheid") b al_ebh ,In toerlaDd van .nj_.'. o~
UnhopUlc en slechts "n toeMand VaD .-v··h epreiding denkbur.

De tUSftflVOnDeD zijn echter oneindig pvari"rd, en ",el .odaP1&. dat .en ao

vel opUnh0PÎ-D« ah ep:-eidill6 bIn sien al. patronen nabij Mot nulpunt Vlm

aorfologische variatie:

~~~~~~,,__:;~'~O~"~'O~'~O~'~'~'~O~"'~~'~'~"~'~'~'~"~;;:J---;;;;:;;;~ GO?o-"~nhopi'"'' - - --
yç .~ ) tu•••nvo~en

spreiding Morfologische differentiatie

Hieruit volgt, dat noch concentratie, nooh diepereie zonder m"r leidt tot

"eer verscheidenheid, _aar dat de uitganeatoeetand hier van Mt grootste b&

141\A' h: in Uil toestand van volkomen apreidu.e betekent concentratie te,ge

lijk ook differentiatie, Il&I1r in lHlJ1 toe.tand VIUI YOllt_n Op6'MOPÎll4l' ia

dH pist -et diepers1. bilt gtlval.

De ,;rot. vraag ie nu boe het eve.llvic:ht muen b<lide - en dat kan een eveD

"icht tussen aantrflkblnde 8n al'etotende krachten r:ija. - een ,.:I.itteNID.tille%d

eilieu oplevert.

... 4 '1\",sen "PéênhepiJIg en "P!'Olidill,l,"

Hoewel in near<lst-neighbour-an&1ysea (bijvoorbeeld lCina.'962) een ..rand........

verdel ing ala zodanig wordt gezien. is lIit een Ileer morfogenetisoh OOgplUlt

ecn ....diale grBdHlnt vanllit ....n oentlWll met hege dichtheid Il.Nr lage. dicht

heul in d .. periferie 01.. ment voor de hand liggend.. tliesenvonn tllnen o~6n

heping en spr.. iding. Deze toentand van radiale verscheidenheid na.ar dichtheid

la..t zich dan vooretellen ale een OV<IIrssnpt.... in ....n proc... vu diepersh

V8l1\l11 ....n 10...tand van oplfnhopin&. of van conoentrstill ..._1t ..en toelltaDd

van IIpreidir.g.

I

j
I

I

Qpt!inhoping ",,011.101 ,vad11lnt

, -· .' '-

· ,
· .-

--....

. . . . . . . .
. . . . . . . '.

" . . . . . . .· . . . ......· . . . . . . ... . . . . . .-
· . . . . . '.. . . . . . .

;:ndr.. een n.li..telijke ...erdeling van el_ent..n afwijkt van hllt eb..ollite gevll.1

v.... IIpr.id11\& (bijvoorbHld door ....n "Uhkwr1f:8 v.rplaahlAA' van Uft ..tip

In ..n aver1pn••b.oluut M~aa.1 .tehal ........tippen) ••ija ..,. al_"-

- -



_.~---- •

••• "
in de ·..rdelinc di. HD ... r ROIlntrale" pl....h 1nDeaen in ter-en vac pee.

•••rde nabijheid ten oplliobt. van de werige pu,nhn, en el_enten Mot een

•••r perit.~ pl....t •• Dit 1, de tI..i" voor uitwendige heterogeniteit (zie

p. 18) en ale sodanig Hn eerete vorm van dinraiteit ten opdchte van

vollc:OIIlen lIpreidin(.

Door de bewegin( van u'n punt uH .en heuaon....1 "hls..l kl,lllllln de punten die

in de richting van de beweginc Uqen, ....r oentraal te ligpn en de punten

di" aa:l de and.... kant li&gen _l' perU••r.

81j tal "'aD .Ulll1lvarhbelllD kan dit aorfogenetisch Ullleidillg geven tot

MD progre••ht verlopend prooee vaD eon-OIlDtraUe~ ..n vrij toeval

lige loçath Yal:l .....t .....rdiçbting. wann..r bijvoorbeeld repubie...e facto

ren een alne.ende Lnvloed hebben bij gelijkblijvende invloed van aUracUeve

f.otoren. Ket prooe. v&n progT4lniet verloJ*lde YCIrdichhl\&" rondo. .in of

.... r toevallip ..r"te verdiohtil\gllD, zou Hn "oondeneatte" kIlnnen noemen.

De gellohiedenh van d" allDe8Ujk" oçcupetifl ie in hoge lIah een geschi.
deni. van d. ontwiikel1na V8ll attrac:ti.v••11. repu18i.ve ltraçbten.
Condenu.tb ie vooral opgetreden ten tijde van de lleobthieche en In
dwltrUlle revolutiee. Revoluties, va.artlij repu18ieve fsctoren reepeo
tieftlijlr. werden overwonn.. door de ontwiikeling van de landbOUW 8D

van lI.18u... trsn"J'OrWOC'Ilijkbed.... (beide op gror>d van nieuwe voroo.....
van ....erlficr..oorsieninc. aie Cipolls, 1970) •
• _H d. d&D Ofltet..... d tuatie ie veer een decentralillerin&" denkb..... r
...maller op hwI be.lrt de attractieve factoren hun invloed verliesen door
d. Olltv:ücir.elÎII.I ...... ni.uwe c~iOlLti..oplijkheden ( ...burb....iaati.).

1I_.r ... h.t hier bobben over de variabel. dichth.id van bebouwing of
occupatie v......11. .tad.p....t, agglOlHraU., .tad. wijk of bullJ"t, vari_
.ren and.re variab.len dan d. d.içhthe1d ..U, :r.ociat .r oolt epral<e ie van
.tructurel••11. function.l. differentiati••
Twee vari.b.l.n zijn hi.rbij van bijzonder belang, omdat :r.ij direçt ar
gelaid kwlnen worden uit d. variatie in dichth.id: d. rui.lltelijke en
tuporele vrijheid van d. bewonen.
lA b.t 08ntr\lll he.ft de bewoner weinig rui.llte.....r rel ..ti.r v.el tijd
(doordst .....1 COfltaoten biM.n .en beperi:::te .tru.l .0l:&Ujlt :Jijll, 11:."
d. be_r djn doeleind ll.r vervewnlijken dan i_and die peri_
feer _nt). de be_r v de perU.ri. ulLr'KItei'l'n, heeft veel N1.IIt.
en _inig tijd (111. bovenbedoeld. ain).

Als va lDl 111. dit verbaDd l.tt.n op h.t ....rp .....r;obi.d tu..... cent ......... 11.

perUeri•• daII .awien va in Mil. optilliethche visie kunnen negen dat
hler beid. vrijhedllJl ftrt.pnwoordiF lijn ("Van t .... -'-lotj....) .....r
111. d. p:-ecUjk blijkt vaak "'-t 111. d••arr. gtI4n v:>n beid. vrljhecl.n 8&fI

.....ig djn ('"tu•••n d. _1 .11. bet .dlip" • H.t _rginde pbh4 tu.o.n
08ntnll'l en perU.ri. (Uil. d.nk. &NI 4. "t.-..neitie:r.on." of "n.genti.nde
.eu__ gordel" op het c-niv.-.a, of 8&fI 4• .,.rechiU.n in aakelaaraprij
..... voor wonin,een in d••arp .n.nijde en centraal of perife.r and.r
lijde op bet .-niveau. in ••11 ni.l1wOUwbu11.rt).
De bijna .... tM.t1p aoht.ret.UiII.a' VM dit ....rg11lll.le pbie4" 101>. al.
llitlrfUlClJpwlt bum_ di••n .oor etad.bou.wIa1ndiC d8llP1l.

-
•
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M~n kan bijvoorbeeld in het marginale gebied pleinen (op het niveau van
de buurt) of parken (op het niveau van de stad) lI.&lIlIlggen, en de randen
verdichten. Dit ie ten opdchte van ds radi!Ll<l gradillnt (zie p. 82) reede
een llo.der<! differentiatie tUBsen opéénhoping en epreidins.

loIat bed~len wij nu met "oentrum" en "periferie" Vll1l een l,Ipreidingllfi8Uur in

h,,-~ puur ~orfologi8che zin?

In het g<lva.l van volkomen o?êênhoping is het niet moeilijk een centIUlll en een

periferie aan te wijzen. De periferie ligt hier lI.&lI een duidelijke grens, het

centrum in alle opzichten in het midden.

Minder gemakkelijk zijn centrum en grens te vinden bij alle tU8S8nVOIm..n van

opéénhoping en spreiding.

lIit ntatistiech oogpunt k...n men punten vinden in een sp.... idingaf'iguur die

recpecti..vdijk corre~ponderenmet gemiddelde, mediaan on modu8 (Hagg'rt"t.1966).

\larnh en Neft (1960), die deze statistische maatstaven voor ruimtelijke ver-

delingen geschikt maakten, pasten hen toe op de spreiding van bevolking in de

VereniGde Staten, hetgsen leidde tot de volgende figuur:

B~volkingsdichtheidvan de Verenigde Staten (1950) naAr Warntz en Neft (1960)

!-nlveau
I !

llJnen Van gelijke dichtheid, gemiddelde, medisan en modu .. van de epreiding

Ir: deze figuur zijn de pwlten met 8"lijke dichtheid filet elkaar verbonden tot

llJllen VRn gelijke dichtheid, volgen.. de toestand ven 1950.

Ile~ gemiddelde centl'\llll, het mediane oentl'\llll ..n het me>due-oentrw>. zijn re_

p"~tie~elljk &18 a, b en c san~geven.

Het i3 duidelijk d~t ten opzichte van het gemiddelde centrum deviaties
lrutlnen wor<len vastgesteld die tot i8o-lijnen rondOlIl het centrum aan
leiding golven. Steward en ...."rntz (1958) hebben zich bezig gehOlld.en lOet
e ..n e,>ort etandaoLrd-d..vistie in d .. vorm van ..en cirk..l rond"", het ge
middelde-centl'\llll, ....... rbinnell ca. &1'1> van d .. bevolking VM de Verenigd..
Staten le.. fde. De~ oirkel he"ft ..en "<I,yne.l'1cal re.Uiu.~ die in d .. loop
van de tijd bluk te zijn vergroot en _&IVan de oorllprong (het gllIIid
delde-cer.tNIII) zich "aAr' het _eten heen v.. rplaatlJt.
De ",odl.ll da!lJ"8ntegen ie reeds v""ar 1840 in N..... York gebleven.

........
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Het gemiddelde oentrum kOlllt overe"ll lIlet het punt ....!lar de geoumul..erde afetand

ten opziohte Vllrl. alle elenumten in de "preidina'efiguur een minimum bereikt.

Het modus oentrum komt het diohtllt bij ..en oentraliteitHbegrip in termen V!IZl

geoumuleerde ~ahijheid" (gellÓgen af8tand) ten opzichte van alle el_nten

in de 8preiding8figuur.

Door het aantal eenheden binnen een etraal (eventueel gemeten via de
bentaande of 8'lp18l"lde infr88truetuur) ven l"lepectiev<l1ijk (bijvoorbeeld)
0,3i 1; 3; 10km enzovoort rondOlll het punt waarvan de "oentraliteit"
moet worden vastgesteld met v8uchillende (ment&l afnemende) weging9
faotoren te vermenigvuldi~n en vervolgens te sommeren, kan men voor
verllcbillende doeleinden (voor buurtwinkels ia een anderfl centraliteit
van belang dan voor'luchthavens, en vOOr gezinnen met kinderen een an
dere dsn voor alleenetaanden) vèrscnillende oentraliteitnbegrippen de
rinillren.
Punten van gelijke c<lntraliteit kunnen verbonden worden tot centrali
teitalijnen wa.arvan enkele ale gl"lllzen ven ~centrum.~, "'lIlerge~ en "Peri
terie~ lamnen worden pkozen.

Het IDfldian.. oentrulll ie ni.. t gevoelig voor efetanden, all ..en voor aantallen e

lementen (het enijpunt van twee orthogonale lijnen die elk de verzueling

verdelen in twee del ..n ID8t ....n gelijk eental .. lementen).

De lijnen van gelijke diohth..id rondom het modua oentn1lll liggen niet altijd

even dicht bij elkaar.

Als af'geleid.. van de verlopende diohtheid vanuit een modue oentnllll. ie een

va.riatie in dichtheidsverv.ll denkbaar, die ~zen ken opleveren in

de epreidingefiguur.

liet ona vhueel vete..... hebben wij een orgaan dat dergelijke grenzen overeen

komstig de ~aestalt"""'etten oomiddellijk ~ziet~. Waar wij "Vage" grenzen

waarnemen (gredillnttiguren) ie het dichtheidllV8rval onvoldoende voor het 841\

wijzen van een ondubbelzinnige lijn als grens.

Hier kunnen wij een lB.ai'8t .. dichtheid als nom etellen om tot d.. omgrenzing

VIUI een epreidingetiguur t .. komen, ale deze grene niet voora1" op willekllUrig..

grond... peteld ie.

•

Lijn..n die plmten ..et een hoog dichtheidsverval v.. rbind..n vOrro..n d.. grond_
elag van het begrip "ollDtourvorm" en epelen bij tal V8ll milieuve.riabelen.,
vooral op de la«ere eche.alniveaue, een belangrijk.. rol (bijvoorbeeld
bebouwing, bOOlllgroepen, belichting, materiaal).
De ontwikkeling V811 gr.-lillnten op de la«ere eohe.allliveaue (bijvoorbeeld
tueeen binnen en buiten) en de ontwikkeling van scherpere grenzen op de
horre eohaalllivellU8 (bijvoorbeeld de ~ruimtelijke S'lleding~ die op ~.
11 ter epre.ke lor8m) zouden wel ..ena beida tot belangrijke etrategiel!n
voor mortolocteche differentiatie kunnen behoren.

--_._~--- --~,,-_.._-"--' '''''', '-' --
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Wanneer wij op ,én of' andere wijze centrum (ab er geen enkdvO\l<11goe moduli

is, aoete:n lIfl bijvoorbeeld van het gesiddeldll oentI'\UII uitpan) en gI"Ilnll van

een villekeQri$fl lJpreidinc'atiguur hebben va.stgutllld, kImDen ve de .orfolo

gische aUieu.veracheidenhe1d in de spreid.i.npfl.f:u.ur in t_ richtl.ll&eD

~dllrzoeken: vandU I!II roadÓII bet oeDhulII.

Tot. 4u1lVerre ia nog alleen plJPl"Okell van verscheidenheid vanuit een oentNil

("radiah ver$ohe1denheid") I mll&I' ook .. het oentl\1lll Uén h v81'1loheidenheid

denkbur ('otangenti~le ve"eheidenh.id~). Het 6én uit dc.h in vtlrschillen

tussen de Ztln"8. het ander in verschillen tU8een de nctllren rood" bet

centNil.

-/ ,--I / _ ...... \

I { '\ \ I
\ \ ..c~trum I

\ '--arp,/ /
...ee)ti~.::ie

I
'..... I ",""'-"/

/' 1"
/ I '

I

Î
./

Radiale verscheidenheid doet zich voor zodra van enige op"nhop~ IJPrake ia,

o.<I... t op dat ""ent een oentl'Ulll Drlderecheiden It&n worden en ",,11. ~r1f.rill.

T""pntil!le v81'8oheidenheid kan 1'&8 dunl.ll. optreden, en ia derhalve slechte

denkbaar in caob1Jletie .. t r-.liale vencheidenheid (zolang we tom.lllinsh

on:te beechOU>lina rondQm; _ aochla ot a-iddelde omtrers).

VanDeer we in d. r.l.iale çedHlnt VWl pa«ina 82 eell radial. '"nliahlijke p

leding~ &alIb......p", ontll'taat de tiguur die op de volgende blad.sijd.e IIOt

~"",dverdicht1ng~ mh...t we.rpgeven. Voegen"" hier vervolgene "11 hngenti

ele "ruiJlltelijkm geleding" aan toe, dan ontet....t een ~lNboonoentre.tie".

Wanneer .... in d. radiale gradi"ént eent een t~tilll. nliatelijke pled.ing

......brengen. ont.t...t een ewrvOnll, trachten >lil v.rvolgen. ~in nog .en
radi.Ale geledinc t. ve1"lOllrk.lijken, dM kM MD n.t_ri< ... tOJt ...... dat in Hkar

op:ticht ala COIlIt ....VOnll van d...bCOIlI..... t ....U. kM. word_ be.ch<llllw<i (si. bij

voorbedd bet voc;;rlopig .truçtuurplan lIeiat, 1'910. p. Jt - J5. onr....c.en UI
de Veretedelijldngmota. t916. P. 84 , ~Lon.dan, van ruilllh ÓM atacl.en Daar

ruimte in IIhdll1l").

De ring kan een ..la oontr"VOnll van 4. volk..... op6lnhoping int.. rpnt.ren, en

de band ..h een op6lnhopinpriguur in 'fn richting. ge....b1n_rd ..t çre1dî.ng

loodracH daarop.

I
•

•.--- .'
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SpreidinglJVormen van honderd stippen over hetzelfde op~rvlak (2).

:. '",. ".

".'

...

. . .. ." .

randVll rdicht in<r

." .. . ., ..
· .
· ....
·.:.. " .. ' ."

8IIbconcentratie

..
,::.. ~.~ ~Y:i.·:;\·.;\;·,

. ." . •..
.' ".'

'. ..' .

. .

netwerk

. ..
.. ".".. .

polaire gradillnt bimod.ûe grlldillnt

Een geheel ander differenttetieprinoipe dan de ruimtelijke geleding doet

zijn intrede bij de polaire gradillnt: dat van de "excentriciteit".

De polaire grad.illnt ken beschouwd vorden als een ·"xCflntriache modificatie"

van de radiale gradillnt, de bi-, tri- of multilllodaie gradillnt ale ver-tll'll&-,

-drie- of vtIrvéUvoudiging van de polaire gradillnt. polaire gradillnten met

.Ur dan één modus oentnun. Deze vOrmen zijn excentrisch, omdat er wtll Mn

ot IIser IlOOU8 oentra te onderlIcheiden zijn (dat is in de ende.... figuren

mo~ilijker), terwijl deze oentra ni61. e~envallen met het gemiddelde oentrum.

De nadiale gradilmt 111 syllIIIIOtrisch, de polaire grarlillnt heert dezelfde grond

vorm, Illur h aQ1llllletrhch en daardoor mUr gedifferentillerd dan zijn topo

loghohe grondvonl.

W&arnit blijlct deze hogere waarde van morfologisohe vsristie?

Dit is een belangrijke vraag, aangezien dit de vraa,or is nsar een verscheiden

heidemeateta! die wij op Yerllchillende IIprllidin&lIVormen kunnen aanleggen.

5.5 De _h vell Jlorl'ololl"ische vSrBcheidlll1heid in eublJtentilile vormen.

Voorlopig kunnen we de lutllh vraag beantwoorden, door het aantal routes

(ve':b'Dicwldip liet h\Ul lengte) door de figuur te tellen die seen af"wiuelin&

op~ever8ll, en dit aantal ts vergelijken liet dat van een andere figuur.

,. Bij de rediele çadillnt zijll alle _oentrillche oirkele IIlIt het z..... l"te
pu.l1t (het aemiddllide OIIntnlll) van de figuur ale Jliddelpunt, zulke rout.. ,
aij" leveND pan atwhllelin«.

.... . . . .

"'"
•



88 afwisseling ,.,

Bij de polaiNl gradillllt zijn zulke routes nau..... lijks te vinden: de
excentrische equivalenten van de concentrische route8 in de radiale
gradil!nt, een soort ellipsen, kunnen inderdaad beschouwd worden als
routeIl wa.srlangs een rondlopend r<lferenti"punt geen verschillen in
dichtheid zal tegenkomen in zijn ""8et dil"lkte omgeving.
In Ben grotere omgeving rondom het ref"erentie]lW'lt beBtaat daarentegen
wél afwisseling, en deze afwieseliP.$ ie bij de analose omloop in de
radiale gradillllt niét aanwezig is.

De grootte V!I.Il de omgeving die geen afwisseling vertooot bij het doorl0P'lD

Van 'de gekozen routes door de epreidingsfiguur bepaalt in belangrijke lIlate

het aantal root80 dat wij kunnen vinden die geen &fwieseling opleveren.

Hoe groter de omgeving die wij moeten wrgelijken met 8lIde:re omgevi.n8en in de

gegeven spreidi.n&"sfiguur, dellte kleiner wordt de Il:ano om routes te vi:1den

die "geen afwisseling in de "'"'6"ving" opleveren.

De omvang van deze omgeving laat zich het eenvoudigst vaetleggen ele de

straal van een oirkei rondQlll een referentiepunt dat gedacht wordt de route

te doorlopen. Deze straal noelll ik de "eçtieradius" van het referentiepunt.

r • de "actieradius" VIUl p.
P • het rondlopende referentiepunt.

Deze ectieradiue kunnen we relateren ~n het echaalniveau ~l de figuur zelf,

door hem achtereenvolgens ter grootte van lx, 1/3 x, 1/10 X en l/JJ x R, de

etra.al van de Olllgesebreven cirkel van de hele epreidingsfiguur te kiezen.

DaaI1lle.. "dissggregeren" ,.., de tetale figuur n....r steeds l~r schaslnivesu,

delen hem op in. steeds klein.sre omgevin.gen di.. el of niet aan elkaar 8'81ijk

zijn.

In een buurt (ge"teld dat de OIlIgee~ven oirkei een ..traal R • )JOaI.
heert) ie het bijvoorbHld he.. l moeilijk twee punten te vin.dllll. die in.
....n straal van lJO'"-. hetzelFde spreidingsps'troon bieden.
GelIlakJcelijl<er wordt het .......n..er we punten 1Il0eten vin.den die binnen een
str.....l van 1001ll., }Jm., of lOm. hetzelFde epreidingepatr<:lOll opleveren
("disauregratiegrsadn 1, 2 of J).

,

r
1,
l'

.._ .~ ..~,",-J

In dit ~r..pectief zouden w.. nu ov..r ean gegevan spreidingafiguur lIlaskertjes

kunn..n b..wegen met opening<ln van respectievelijk Ix, l/J x, 1/10 x, en 1/"$J x

de .. igen straal van de e.fbHld1ng (R), en onderzoeken of er 8'8en, enigel1Jl.s,

of wél Hn fundamentele verand.. r1ng optreedt in het patro.... dat door het

......k.. r wordt ingealoten.
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Tot dusve:rre heb ik, op zoek naar een maat vOOr de morfologische versoheiden

heid in ..nieuIl, het aantal routelI variabel gema81ct bij een OODetantlo. (name

lijk miniade) veroaoheidenheid in milieue ("géén V<lrecheidenheid").

Dit ie voor practisch. toepassing de gemakkelijkste methode.

Een IlIllIlU' theoretisohe methode zOU Iomnen uitg&llll van (ooDetante) etlllld.aard

routes bij variabele Yersoheidenheid. Hier wordt dUB de afwisseling ,.61t ge

meten over eeD route die vOOr iedere spreiding.figuur dezelfde blijft.

Als we dat bij wijze van voorbeeld voor de epreiding1lfigllNlD uit de
vorige paraça.af lange t ..08 etandearor<:>Utea doen, den zc:uden we mis
aohten (globaal en lIUbjeotief) tot de volg'md. tabel kunnen komen:

rediaal

o , 3

1 1/3 1/10 l/XJ

(perifeer) tangenti!!el

o 1 2 3

1 1/3 1/10 l/XJ

Btan<iaU'df"?Ute:

disaggregat iegraad:

rjR :

op66nhoping

rediale gradi~nt

randOll verdeling

spreiding

randverdichting

suboonoentrlltie

eh o...

net rk

"'''',"""
polaire gradi~nt

biJIod&l8 gradi~t

,
o,
o
o

••••,
o,
,

,
,
o
o
,
,
,
,
,
•,
,

•,
••,
••,
••,
,

o,
o,

o
o

•••
,

o
o
o
o

o
o
o

•o
•,
,

o
o
o
o

o

••,
o

•,
,

o
o

••
o,
,
,
o

•,

o
o
o,
o,
,
•o
•,
,

o • praothch geen veI'tlcheidenheid
.. • ..nige verecheidllllheid
1 • duidelijk ver..cheidenheid

Uit een dergelijk.. tabel blijkt 1n elk geval ho....chaalgebondllll het be
grip verecheidenheid wl i .. , de verscheidenheid verechijnt en verdwijnt
bij tOllll8lllend.. di"aa-gragahe van de figuur •
• hechien mag uit deze OV<lrigene pretenthloze tabel ook blijken d..t
bij de tweede graad van diaaggragatie (dvz. oppervlakken Van 1/100 "
hlIt oppervlak van de gellde epreidingafiguur) zich de lIIeéete gevall8!1
van lIIorfologieche verscheidenheid voordoen.

Hu rij.t. in verband Mt een eventuele vtsJwndige formaliBering de VI'U6. of

er geen at~rd.r<luta te bedenken valt lf88,rlangll vOor alle tigui-en ttlI! ge

lijke Ye1':8aheideMeid...tetaf kan worden aangel~gd•

- w. • .. • 1 - -
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Gesten QnUl vooriDgen..enheid 1MI't onho,;onala "'.bels, S_ MD panvi.idi&e

&ic-se.r-l"OUte voor de hand liegen (telerlaie-lMoeld-ophouw), B&aT waar ynaag

.tukken van oanoentraUe en dispersie eeD rol "pelen, en derhalve vraag

nukken van oentralihit, hlijlci een çire.alvonllige """te .rfecU.ver ab

10g18OO. COIlbinatie van tan«enti1Ue en redt.le rout.a,

De .N'ici~nti. vaD een polai", ~alIdaardroute liet in "ijn a&IlelllHiIla: op een

.prei~be.lddoor d.e l~hche cashin.ti. van taD8"'"'ti~l. en radiale "",tea,

cl.e toelIeMende nllllnlk op de hn&entill1e ~pon_t nunuh _11 "nl.er van het

.id.cl:e1punt venrijd.erd. 1'lI&lct, de aan_s1gtleld. van alle ric:htincen. &ijll. kort

heid .." hIlIt feit dat d. grootte van bei be_treken ~bied nht vooraf' hoen

va.t te OJta.om, aanae&i.. da spiraal naar beboett. kan wol"d.en voortPHt.

Sp"idir~afiguren kunnen bij hoog d.1chtheidlJVerval een grene oplevttren die

over aen Kort trajeot van de route een ..~.h elWieslIling in cl.e omgeving

van het referentiepunt geert, te .....ijl gedurende langere trajeoten de DIIlgeving

gelijkblijvend "geV\11d" of "<:lI1&"vuld" blijtt.

De ...... rdering van de .'te van &1"...11111.11.,g aoet lIorden afgewogen t.gen d. lengt.

VIUI het traject llaarover atlfieMling (in welk•••te dAn ook) IIaDtoonbaar h.

Ale .rt,....,.. lr.IiIl _n lli.oh d. rout•• door ..n ,;radi1lnt en door d• .oherpe

,"n. van ..., vollr..... opU.nhopin;:; VOOm.l1llZl.

i•

di""·tl (;...., ....".)
I ~J/lli I

) routelengte

dichthei.dI(.oho". ......) I
i W/ïJ .

) routdangte

•,
•

....te van

:;::'::;'tI ~"."'

011l
, I I I I I , I J I

)rou.hlengte ) rouhlangte
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De twee ditferenUaUeprinoipu die ik ltenoellll1 heb, e~triDiteit en ruilll'

teUjll:e I"Iledi.D&'. b"",prl nu "Variatie in atwiHeli:ll~ t_«. dat wil "",,11

een llf'whlle11n4r van de 'W't-.le orde.

Het eCtect van exoentricit.eit en :rut..tel1ju geledirl,g op de at'vheel1n«.

""""'11 ~':I 61"'..··id r(:-telijU ..bdij)
Ik1LLLLZ2:2::J l272I wzd
---~) routelencte } rouhlengh

:;~,;:.... Vzrvz I
i 777//

} rout.elenC'e

_te van
at'trl....l inoI

i~=~~);:;;rauhleD&t.
Ben atvh...l1.Dg van d. deN. orde wordt bereikt, lfa/UI.. r e:zoentriçUeU en

:ruillhl1jke gele4izlg (in de eethetioe wil dat '!'e8'gen. dc.inant, f1/lYl11l1etrie J

... oont.-...t) onderliD« worden atpwheeld, vaDn"'r de dichtheid nu ""f1 c0n

tinu, dan wMr dhoontinll verloopt •

• et deH VONen v... at'wt..elins per 8_""ld van at~and ie de v....cheidenheid

in .Uieufl di. optreedt doordat "n Clbb .UleuvarUbele op nrtlchll.1ende

maniflren in de ruwte v&rillen, de ~orfologhche dltteromtiaUe ft nor niet

pheel behandeld.

lIIIZ>n...r wij 011. ~ ... bepnn" tot de .ohe~ crc-. dan sijD d.u.rin DO«

tal van VOI'IM1l berkenb... r dit' vooral op de larere ecbulnivflau. van croot he

lanc zijn en in dit boofd.tuk ni.t .ogen ontbrtlhn.

5.6 De _ ...oheid...hdd in oontourvonle.l.

zoal. CGIl.oentrath in eer.t. inlitanUe oentnw.vozwend h. h dj vervolgen.

ook in hop _ta v-nevo~ncI..

Concentratil VIU\ gelijke .hlllnten in ten oVlrigen. hIterogene veUM'-
linc-. houdt ,..... o..in& in. Een F"lle h alUjd. Hn diohth.icl.everval:
de cr-n' til ""--lilIc l"OcI......... y."--ll..nc bI bikk.n.
houdt a.aar dl en. kant _ d.iohtbeidll'l'enoal VUl rode knUtb ft&&r d.
lIZld.... kant '"" dichtheideve ..... l v.., bl...._ mikb ... in.
Hier sijD. lobter al t ....e varhbelen in het Ipel: de ...""ui&heid VWI
rod.a mUD....... de ene t..nt en de ......_sipeid Y1lJI bI ........ kI:liklte ... aan
de ...der kmt. De.....riabelen hebbea HD nepUe latie _\ elkaar
("'We.e.T :11:. cI....-' pi6D " ..). IIOcI.et er 1'I1at all._ "er .p I. Y&ll _ .....
• a.r ook VIoIl ..etrllot\lllr". Hn (pb..l Y1lJI) ...laUe(.) til Iabehn.

• .- - --~--_ .
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Behalve tot gealo'ten VO~", beperk ik .ij hier ooit tot t_ NL.teUjke

d~.i...; bei. plette vIP: (al hanteer ik iJl de vorllbnchrljvl..nc d.8 ti.id
da.eneie als bu.1pvariabele door een d.enkbMldip beweginc). Het invoeI"Sl.

van de derde ru.l.IIlt.elijke diae:nsie kan iJl het logische wr1enF' Yall dit

~toog gedacht wordllll..

Wanneer we OIIa nu afvragen wat de lIin"t Illdift'erenti"éerde OIItreltefi6'J,ur is,

dan kunnen ....e uH het oogpunt van riohtinj"sverandering de oirkeI nOfllllen,

en uit het oogpunt van het a!U'ltal, riehtiJlgen het vierkant. Een oOfllbinatie

van beide criterb met een miniIoum aan oonoessie., 1enrt de driehoek op

en aijn afgeleiden (zeshoek enzovoort).

C. dit te begrijpen ,aken we in elke t'icuUl" .eD ..loop:

•

o. b. . o.
o. einLoll.1e variaUe in riehtinglJVllrwlderiJlg bij omloop.
b. miniloale Vlll'b.Ue in ricbting<!n bij QlIlloop.
o. combinatie ~ o. en b. ~, een min1=um aaJl oonoessie.,

Wanne<lr "" de oirkeI doorlopen rIl.t de klok ...e, dan vinden we geen variatie

in richtingsYerMdering, deze is per OIIIloopaçaad COI\ehllt, en naar recht••

WMn"r "" de" richtingev"randering zood.n varill",n (Ii. figuur d. op d.

volgende pngina) "n ult. richting.wrandsrillg naar links tos.t..." (zi.

rigu.~r e. op d" vol&'llnd. blad"'ijda, Hn t~r t inlltulpinc ofwel aen.
n"6"Ue". kr<at...traal), d-.. """" een .1nd.r "&'II1asttge, _r ~it't'.rII!II:Iti

e,..'de R VO,. OIlIht...", _t ..... grand.net. per _nheid ..alotea oppen'lllk,

,;roter ~ bij d. oirkei.

Ynnoen di. dOOT aea ooatin1,l. variati. van d. Tiolltinpwrsnd.Tin. uit de

cirkel kw>nan _Td.n OIlItorlkl<eld, kImn.n .... d.efonu.ti.,. van d. oirkel n ......,.

Een dillCOfltinu. varieUe van richttna-wTand.Ti.ngen ",ou. boslten pYell.,
en dit "'ou bet Ilanta! ven:ollillende rlcht~ eindi••aIten.
DH aantal h bij continue VOn<><lt\ (vo"""n .et <Hln conÜ.nu vuillrel1de
richtingl5Veranderinc), en dua bij de ai:rkal, onein<tig.

Wanneer .... nu in plaah Vlt./l het """tal r1chUllge""rk\deringen, beit alt./lh.l

ver.chillende r1chting.n 'n d1,1' de vaT1.t1. in richtingen bij ..loop I
I

", .
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tot het minimum reduceren, namelijk 2 (minimaal noodzllkelijk voor het 0lIl

sohrijven van een oppervlak), dan r<OllUlteert dlI.aruit ....n pa.rallell~!VII, en

met gelijkmakin,g van de doorlopen lengten en hoeken een vierkant.

Het vierkant kent echter nog vier riohtingSV8rllllderin,gen. Ale ...... dit getal

willen reduoeren, dan moeten Wll aoneea!:i"e d~n aan het aantal riohtingen:

het OOlllprÓlllie ie een driehoek (drie riohtin,gsveranderingen, drie richtingen).

Iedere rege1m&t~ of onregelmatige vlelhoek (r.) kan wrvolgflllB vorden ge

dacht els opgebouwd uit driehoeken, en de veelvormigheid van een veelhoek

kan wrden uitgedm1ct in het a.antal verschillende richtingen, het llMlta!

Vllreohillendll hoekgrootten (richtin8ewranderinga-intenelhiten) en het aan

tal Vllreohillende lengten tU811<l1l 01" hoeken.

Ied"re deformatie van de oirkei kan nu worden genduceerd tot een gelijk
zijdig pol,ygon. Op dit thelll& Zi/'ll vono-maatetawll ontlli1tkdd die ~Ilijns

inziens >t&inig vruchtbaar zijn Bunge, 1962).

'.
Wanneer we nu de veelvormigheid van een ocntourvorm afhankelijk stellen van

'het aantal verschUlende richtingen en riohting8Verander~per trajeot in

dè ..loop, en we vergelijken de trajeoten in dit opzicht met elk&ar Olll de

varUtie in richtingen BIl. riehtingaveranderingen op het spoer te komen, blijkt

de UitkOlllut 1n hoge mate 'af te b.aJt8en van de gekozen lengte VVl de trajeoten

W&arover we beide lI\8ten en vergelijken.

Wanneer we bijvoorbeeld de OIIIloop van het vierkMt in vier gelijke
trajecten verdelen, mQeten we volkOlllen éénvQIllIigheid coo.stateren,
verdelen we hem daarentegen in drie plijn trsjecten, UIl moet er
één trajeot een hoek méér tellen dan de andere trajeoten, ZQd!lt er
enip "e1vormighe1d te Qonsts.teren valt in richt~rlLDdering.
Bij de oirkel ie op deze wijze nooit v.elvormigheid in riahtin~r

andtlring te oon.tateren, m....r wél altijd enige veelvormigheid in
richtingen.

, Voor oontinu verlopende vOnoen i. echter het IlIlI\tsl riohtingec tin riahtings

verallileringen bij ieder gebogen trajeot oneindig, zodat wij d!lo.r trajeoten

~.~. ----~.-~._.._"'-' - ------- J
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~oeten kiezen die naderen tot een le~e nul.

Voo~ veelhoeken. daa.rente«en 10, _t aantal ~ichtingen en r1chtinB"verande~inpn

ove~ de holle c.loop ..indi« (dat II-.akt recht.e VOI'll/l'!ll voo~ tabri~ e:a ...__

b1aee 110 untrekkelijk), zodat we .et. tTBjeOUn, gelijk &Bll de ",bele c.loop

(__~ bijvoorbeeld .et ftrtlchillende beginpunt"",_ op de hoelcen) ll1t.koeen.

Dat ~ betek<'l!len dat oontinu.. en dbcOflt.inue cOfltOllrvomen in prinoipe fIlt&l'

h~t oriteri\llll van versoheidenheid onvergtllijkbaar zijn.

"an«et.ien ik .ij tw. gesloten c.trtlkllVOrMD. beperkt heb, kan ik ..U VOO~ elke

vo.. OlXl. ..tatere:l dat de _ van (positieve en _et.u_l ntlBlltieve) richtin4re

veranderingen )600 _t sijn, lIOdat .... (detoraatie ..... ) de c:lrItel lID ""

veelhoek in 4.it opzicht vergelijkbaa~ sijn:

"-"'''''''c::driohting"..
vo~anderin«'...

..looplellCte

geOUmllleerdeL(dri..hoek) j)60'
~iohiinp- .
vtl~anderi"8"'" 1
'0•

geC'.-uleerde
richtinge
V<lrandering-...

(detor.aa~ie)

OIlIlooplengte
I
(_~el~l1n«) ,,,,,..-,.."" . ~

richtinB_ r
veranderinr

... -"---==
"loopl..ngte

i)e ~to"atie van d.. oirJ<.l ot de verdere d.etonaatie reede sedeto!llleerde

oirJ<.la, .... de ......nstellil>g van driehoeken tot een lhoek ot q.a. vMl_

hoeken tot oaaple:rere "..lhoeken, ltw:lnen nu ah ditterentlatiep..1Jlolpee ~

.chov.w ""rdeD., kort..... aL"lB"duid .. t "'I1etoraati.... 'n M_nal.eU îAB".
::ls variétie in richtingllV'llrlll\dning Jlaat zi.ch. uit deze ticuren analoog ~.i

den al. in de vorig<! paragr....f de /Ilat.. ven atwhçe1ing uit het verloop V8lI de

dichtheid hij de BUbdentilile VOni .... rd al'geleid.

!:lke richti"B'SV"rande..tn« levert iD p..inoipe een .>ieu... richt1ll« op iD de

~tO\l.,-vo", toch tB het ..,...tal ......chillSlld. richHnpn in de _:t.,......,..
n e~ gelijk &&11 het aanhl ..iehtillBlIV..rande..l.ngtm, ~t e .. evenwijdigheid

l<M optreden. liet untal riohtinpl in ean oontoo....o.. ie da. gelijk ...... het

c..nr.~.. i ricMinG: ..vera.nderl.lIBen, ~nnind.erd ...et bet a""tal gevallen v ... even

'Oljdi.gheid.

Het aantAl ..iehtirli'U'
.....rdoo.. Iotjvcorl>eeld

ia een behnçijke variabele in ~t ried"beeld,
eNl- bullM _t ...m.ine dakelI "" ,pdltterell-ti1er-

._--



••• "

,
",

I

I

•

der uihrlijk heert dan. ...,.. buurt liet plaU. daken ("kubussen").
Het Ulltal 'riohUns-verMderingen kan eohter onaf'hankeUjk van het
aantal riohtingen vari\lNn an. een buurt met dilaorijla veraohuivttnde
tubu..en weer ve.lvomiger _aken dan een bullrl lII"t lange Nloht ..
rijen bu.l:tel1, al hebben di.. dan. een schuin dak.

VHlvonaisbdd van oontO\lrvonoen or ...ortolociacbe gren..,.,ri.U.~ kwm.. we
nu _SchrljVfm ab de 'r&T1atie UI richtingen en richtillgsnranderingen bij

OQlItOllnroteen.

Dne hebbP hun nul.....rd llpecti~lijkbij de NIcht. lijn en de oirll:el,

vOOr gedohD tlIlh"..ksvo n ....n .in1aula.....rd. bij vierkant en cirkel.

Voor practisoh. doeleinden kan ~n dus zeggen: veelvormigheid van .8n
o.trekevoI'lll i .. de uh vaarin deze a1'vijkt van vierlcant 'n cirkel.

Analooe aan de wijze waarop de (lII\1blltantHlle) .orl'ologhche variatie op

Pa«ina 82 et..' _r....ven. 1o.I.nn.a we nu llchTijv8ll:

bt lIortologhche gt"lInsdiCferenUaU., wordt bier du. bedoald de ontviJclce

ling naar ....r V1'Inche1denhllid l.ll grensvorm"n. Daarvoor heb ik twee dille

.-.nUaUaprinoipes aanc"gaven: d. "d.f'ormaUe~ .n ds ~8_nsl.l1ing~.

Behal.. de voorbereiding van een oalviJtltaling van ....h1-.Yell voor vaal
wor.l.«bdd vaD variati. in richUnc en richtincverandsr1nc, ia in ds
'I"OOrpm>de besch~ wpliol.1 ds ...l.laf' 'I"OOr ......1...81 aaD"uiC.
Ikl re""laalic 't<Ilrup:eI"8n van ""Ujb lijpslukken, hoekan or ll:rc.l....
slral bij ..loop ..noindar1 ds ~lvoJ'lll.cheid van Mn ticuur.
DIS ""laast lreedl aaD bd daclich1 bij ....rp1ij~ van 1.... lra-
j.ohn van d. juirt. lengte in de c.loop. Ifanne<lr .en bijvoorbedcl. bij
e<ln regelaaU"" VHlboek (veel riobli.tlgfll, veel riobltnc-veranderingan)
traj.oten ter grootte van d. oeloop, maar beginnend bij versobill.nd.
hoeltpwlhn. _1 elkaar verplijU, onldelel lllen ean 1"«11 variatie.

.orf'oloCheh. gr=editt.nmUatie 18 alleen van belang op de lagere IIOhaal

Div••a, vaar llP~ kan djp van yi..... le percepti••

lire .orf'olociecbe ("aUb....antilll...) dU'f'.renUaUe, die iJl de vorice~

f'eD aaD de orde n-, be.n op alle ..bednivelille betekenis.

'rol 1101 VUl dit hootdlltu.k. • .,.1 ..orden opgaaIerir1, d81 de ....pliaale~ .orro

loCheha (,ren...) variatie niet ..... de orde ie ",,_et.

Het optia\ull ....rdt aeker ni.t bereikt bij een .adJllale versoheidenheid.

'vü.r hat liKt, ia ..n funotioneel en. eethetisoh vruptuJt, dat per geval

.oet word.. belten..

-.....~--_._-~_._-------
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6 Structurele
milieudifferentiatie

6.1 Inleid.1ll1!"

Stn..::tuur b de wijze~ ...e.n.steUande delen eell pheel vonoen.

In dit hoof'd8tuk vil ik sonder de pretentie van voUe<U8h"'d, bedwarall hoe

verschillende lIIilieuvnubllhn in de 1"U1Irle "n geheel VOf'lllen, ho. zij ondllr

li,,& gerelateerd kunnen üjn, en hD., 6n&fhankeUjk van inhoud or VON, do'"

relati•• op zich in de :uate kunnen varîlren.

Deultde .ili.\IVlU'i~len, r.ich aa.nir.rlerand 1.D dn.eltde nl.i..hlijlte Vonl,

kunnea op heel "ersehillenrle lUllienm UIIlenpan en alleen al <UArdoor ve..ecbil

lende .11ieus vormen.

De vench15idenhe1d di" dan ont.t..at. 18 geen inhouddijlul or mortologhche

venu:lleidl!Jllleid, .aar een ".iructlU'el." vereoheidenheid.

zo SIN <Û ont.....per "all ..... lI1adwijlr. bijvoorbeeld kunnen beloluit .... de
dNlckere, ....r (Mllltrale pdeelten van de wijk een _eer verliltale, "Il de
nurtige, perir"re t'ldflll ten een ••er horholltah boulolgel..dir>& eee te
gtIven. Ie&rdoor ontsta.t t\lS81l1l oentrum en periferie nlet alleen een ver
"chil in drukte or een verschil in boullgeleding. IlIaar DOl< een ver..cbU
in "fl1'\lOtWU'ft, een verechil in de viju Vlla.I'Op de de1en (het patroon,
de hOlUfge1eding. en het pNeee, de drukte) eet! eeheel (een ti.j~teUjl<

"ilieu") vo....n. ,
Ale de Nlletie tueeen deze t_e .Uieuvari.abelen door een andere ...t_r
per in een naburi«e vijl< Ln tegengelltelde sin wordt geNl..H ...rd, znd&t
druItl<e gedeelten een .eer horisnntal.. , en rusUge g9d..lten een .eer vel'
UWe bouwge1ecl1Jlg ..eekrijgen, dan ont8taat ..en .ilieuditre...nU..tie
tuesen de wijken ond.erlin&, die ni ..t te wijten ie aan een vereahil in
illhow:l. (de v.ri~Nlnde .Uieuvsriahelen zijn inlers dezeltd.. ) ot in vOJ-.
(de vij" va&rOp de .Ui......ari-"1en elk atzond.. rlijl< in de Niat.e ~
"I'....id :lijn, bijvoorll..ld al. een p-adilnt, hoeven VOOr beide wijken ai"
te verachUlen), uar in dNctWlr, de vijz. -...rop de in de Niate ~
realheerde aUieuvari..belen aan elkaar eerelateerd stjn.

Ruillltelijke ordeni,,& 18 in de eerste pl....te mimhlijke "t"",etur..r1.llg: de

inteç.Ue VNl veracbiU..nde aUieuvariebeleo OIld.erlin&.

~ dructuur die hier bedoeld h, ie echter eHr dan ""0 _Dhe.na' tuaaen

ruiatelijke el_ot_, .... ruiatelijke ordenin& ÎII dua .Ur dM de integratie

Van ruimtelijke el.eaten OIId.rlin&.

Structuur in de zin Ven "bQ,lW ft , ord..ning VNI dhcr.. te ..lem.nt.n,h..tt nog ....n

vo.....spect in zich dat in dit ond.eraoek VUl het "tNotuurbeçip 18 at~.pHht~

en .i"t d. cOlltinue variabiliteit van d1. eleaenten, d1.. het .ogelijk aaakt
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hun a&D...sl~bdd in eedachteD ale v~i.abele te varil!ren.

Dat I_tno b •••_Ukl VOOr' het rui.hl1j.t ont""'I'P"D, het OV'CIr:r.ien Y&lI de

N1mtelijke llogelijkheden, de pot..nUeB van het lIil ieu en dUB ook het over

aien van do struo1Ul'1Jla veneheidenheld in IIUi8U8.

De.a.J'Qo. Jd•• i.Ir. al. de "delen" die in het stru.ctuurbegrip een ~...heel~ vo....n

niet discrete rut.telijke ele..nten, aa&T ~ilieuvari~l.n"di. eeD ,eordeft

de reeka van waa.rden kwvlen -.nJ\8lIIen.

Du.e "'lfaarden~ lcunnen dan gedefinillerde rol.mteUjke el....nhn djn.

n. va.rlabtlle "b.bouw~"kan in ••n conorete situaUe de pdeti
lri.1Mrde~ "an "Mil ,.bouw" aann_en.
De bebou~&ad. kan ........01.._. afhankeUjk VUl de sUuatie, eeD ne
gaUe! ot positie" verband heb~ ..et de bagroeiiqagraad.
WIIlUlHl' ••n hoge waarde van de bebOUIlin8B&TBad, gepaard gaat 1I\ei; .e.
la&e waarde van de begroeiinpgraad, 11 het verband negaUet; wanneer we
d.a.ar«lhpn, zoab in bat pval van art'beplant i.ngen in .HD weid.land.~

kwIn.. _dateren: ....... bebouvin«. clac- ook begroeiing", dan ie het
.... rlIand ~itiet. '

De aeeat eerrtowiige wijze VI.&l"OP vu..chUlend.e variabtolen _n .-beel vOnllen

ia aan poaitiat or nssatiar verband tu•••n twe. variabel.n.

Ab een hop WUJ"d. van .uhuvarlabal. Jt gepaard gaat .at een hop WN-nie van

.Uiall:"arlabBla 7 (popWair .-qgd: "waar ..ael "', daar oat ..ael ,."). ie bet

nrhand poatUat, vaar een hoee waarde van '" gepaard gaat ••t een l~ waard.

van ,. ("waar v"l "'. daar ".lnl« T") ie het v.. rband n.pu.r.

la dit oad..r&OBk beperk ik .iJ tot UH .BDVOUcU.&- v.. rbatld.... , IItruct:UIUVOnll.n,

-.r ik bet bep'lp "POlarltJtt" te ~rd. b~.

Ret verband tu8a... twee .ilillll..ariabal..., hoert eçhter alle..1.lI11t 6&ldu..1di«

podtier of n.«aU.r te lijn. Dit t ....r, omdat wij lI..naen, al. ba1.nvloed.r.

van 011••1U.... d. et:r\1otuur biMen bepaalda ,grencen naar eigen lI'OOddwUcen

1Ituzm_ ..-..tlltellan. H4t verbNld tua.- .Uiauvariabalen oaderlUl.« li«t daar

4Dol' rr..iet a_l' .....t. en "iD de _tUIll' bealGt..... te ~&Il totdat hst/ dool'

watell8ohapp.UJk ond.n08k wordt ontdekt.

In het parepeottar van hondarden lIiUwvarlabel.n krijr;t het .t:r\1otuu:rbBlI"'lp

&&11 ac.pl.ntait die "''I' uitpat bcwan wat in dit ond..noek balPre.kb..... ie

(noc at'..slu .en bilt teit dat eBtI .01lad1c .i.nsIçht in de ru..iAtelijlce IJtruo

t\ltlT v'r bO'lall .Ijn prat.ntie. uitlJtlJ«t), sodat ..n baparkin« tot Mn bij

sOfld..ra. aenvo....Uge atruotuurvo.. daaruit prac.htvaardip ie.

Ik wil d.aanl.a duidelijk aan de orde st.. llen, dat d truntarflle dirtarenti ....

tie dia ik iJl cl.it hooNatul< bahaDdel. aleebt. "n de .... '1' vele VOI"IIU van

(
~

_.--.-~.---- '--'-
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etruetlU"tle ditferentiatie h, die denkbaar zijn en eVllD&"'8d ontdekt, onder

zocht, liitge..ond.en .n ontwikkeld .oeten worden.

De struotuurvono waartoe ik mij in dit onderzoek beperk h, zoal••1 aan de

orde kw. op pll,giJ\a 66 en 61, de geIlMlUlchappelijke orillm.Ue van een aan

tal aUieuveriabehn op ."'O gegeven açbnlob..... , .n v'lVol,.na d. ,....._

.cllappelijk. orillntaU, V!ll\ een bopaalde eMrt.

I .Ui....veriab.len ontwikkelen bun gradillnten ni.t in een vill.keurig aantal

ver.chilleld. richtingen, llIl. v_uit "'0 v11l....aurig aantal ...r.chiUalde PlU>

ten, ",aar vllrtonen ~sh".otuur~ doordat zij ",ich op tal van 1I0Ivoalniv.au...

blijken te bundelen in .1l0 "POlerUeit~.

Nu 'lijn er tal van ftlI"8ch.iUand. aUiaupolerU.itan denkbaar waarin .Ui_

vuiabelen zich bundelen tot een rewltante waarl!ll\gJl zicll een aantal struo

tureel "rtlclLillalde .11ieu. ettekenen, aaar ook hier beperk ik aij tot een

bepaald. e66rt poleriteH die ik de "grondpo1e.:dteit" 'l'an ruwtelijke liJst...

",en no<lm.

Amlleiding tot het cmdertlcheiden van deze bi~~e... _rt: hundeling "1IlI

lIilieuçel!.illntan in eeJl roiatelijk q.te_, ia het ve...chijneel dat in tal

1'111\ nlilltel1jke eyst_en een polarillatie herk.nbaar ie naar een "b.slot8l1"

en ..... "Opom" leaot: een ged lt. waarin d. i_ol.ti. vAt! d. buiten ld

voorop naat, en Hll gedeelt rin d.e O"""nioatie .lt d.i. buit ld

voorop staat .

....... spre.lce ia van ~Il d.ergelijke polari.ati., spreek ik van .en "groad;pol...

rit.it", aed.et hier "n "'"r wunlijlce .1gen.chAp van v-t_o, lmD rei

ding en begrenr;ing v~ de omgeving enerzijd., hun in- en output anderBijd.,

bAar l"Uwtelijlcol realiaering krijgt..

Vanuit deu beperlcte atNCtuuropvattin8 leao etruot\lrll1e ditt.rentiati. nu

worden gezillll ale de polarbatie Vllll een wUleuurig -.)'ete.. naar _en bealo-

t ... en aan open kal:;t die ...çeetievelijlc enersijde d.e qst_igeo pTOoe n

kunnen at&cheTII.n van de buiter.......ld en &ndersijd_ d. llitvill8elU1gaprooe ....

•en .,,fit die buit.n.......ld "n .igen pl....ta golv.n. Daardoor kan .en NiMtelijk

.,..tee. al........I"'I,t. '1'..... div.rae _envert.end.. aUieu.variabelen ._

"bell1ot&nheidagrad.1llnt" knjpn ......rin i.der rut..telijk el_ent (al. ---.rd.~

in een geordend. nek. ven ......rd.n di. lIMlen ••n ·... i1ieuveri.bel... vonaen)

d. 1'OOr '- _n juin., craad. VII.D bell10tenheld kllZI vind.en.
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Orondpolal'ihtten 'lijn intenetveerilue (en duB gede.UeUjk pohaUlth)

eigeneohappen van een••lijke ailieue die zowel object iet gegeven vOOr weten

eoo.ppelijlc onderzoek l<w1nen lI'ijn, '-18 tJ\l.bjeotieve, lr.eusegebonden inter

pretatie. van .en eUieu lcunnen v.ergeven en al. zoo.nig buitellgtlvoOll po

echik1. djn ale Hr.t" etap in hei ODt'lf'll~ or planningçroo.. naar re..

lberinc·

IHt tekelloMl van çondpolariteiten iJl een but..nd .Uin (llat bn door ••

pele pijlen), b.n oen keuze zijn uit be.t....d. ot poteaUUe polariteit.a

en hawn d.&&Mee reeû een bepu.lde interpretatie van de dh.tie in.

Een dngel1jke tekening kan da&rdoor zowel Uln analy•• van de bestaand.

"ltuatie sijn, 61. de not "tie van ••n ."rst. id•• VOOr verandering van di.

dillath, een veIVall,pr van holt "Vlekkenp18l:l~ di. ondubbdlinniger de h&

doeliJlcen _rge.tt. die "'tD in de uitpllgldtuatie denkt.

11> de pl .....o...1Dg gaat bet er nu lil, polariteit_a y.... verechUlende aal"ll

in bun echu1nbeau te herkennen, _t elkaar te integrereD (Ha iDh,...th

'I'/lIl. de t...-de orde du., -...gesten ..n polariteit Hlf al ..n iDtegr..Ue ie

Van verachUlende .UifllV&riehele:n) en ve....oleen....lecti.t t ....ali...ren,

.snit.n te aaken door ruiatelijke maat ...gelen die de openheid (iD de bij

de polariteit behorende specifieke liD) opener fIJl de be.lotenheid be.lotener

liIak.~. De.... vona van ~.tructurel. dltterentî..tî.~ ie dan "'n ru,rurtlllatts

vona di. bedoeld kan djn '* de t\lnctionele potenUee vaD ...n pbted IlU te

brei.d.en.

<a het belTip ~grandpol&rh.it~ te kImDe OI:lt ..îkU11ID ga ik Ilit van drie

yoorolld.....tell:lnger: :

1 .lk ruiatelijk .Ui heelt d. neictng dab _et behuJ.p VaD de VOOr dat

.ilill\1 gelUgende JllUi vartebelen te polarharen naar ...n open en een beal~

ten kant. DaariD zijn dan verechtllude prooeapotentie. aan....d,g die de

d laUi.",••_r er!. _iDlUr geechUrt aaken voor a""cUteka t\lncties, voor

v chiUmde t'w1oU... een ...ipn plaata~ 0....11...11;

2 openheid .. 'bedoteDheid kwm.. op .lk .chaabh._ pbul v....ablllende

inhouden krijpn, vearbij op tedar .oh..Jniv,,1l anders _rl,pneld. pol..

ritaH.n aan""s1.g, reali...rt>aar ot denkbaar sijn;

) polariteit.. van t rlaaetliggerld. eohaa1niv.aWl kIlrln.n ellt&ar ..... ot

h&flll...rlten ( ..ll1llpol .. i ~ ot ~oontr..polai... ~ ordan1n.g). Zij kIlrlnen elkaar

ook, hoe...l op "n gebied .....rk_, Dn&'&atoord. laten door Hn loodrechte

("Orthopolai ~) ord.eftiD,g, .r>. iD dat geval OI:lht ....t d• .voet.te rtruot\ll'tll.

'""c:h.ü ü.

~
~.....----_._-_.- ~,-'--.--_.._--
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Due drie voorondersteUtn&-n laten Ilich het best ill~reren .......1Ul
voorbeeld op kleine eet>.a.l: "D ItMIer. Een ~er heen de l1e~
zich te polarheren naar een r"'ll'hnt en een "inpandip" 100ft.. (in 5.lB
tenhen: een alfa- en .en b~ta-:on.).
AlIlI de ru.mklU1t zijn andere pracellll.n lllogelijk dan in d.e donkere zone,
en op gTGrId daarvan vinden in de alt.zone andere voonl'uDeti•• plu:h
dan in de b~tUOll••
Behalve de "seneorhche" (lieht-dollker-) çad.i1lnt di" hier~~ wordt,
kan eell. ...o-torlech,," gradi~t onderacl1eidel1 worden op het hopre 11""")_

niveau van de VC\Iling .h geheel: de toegankelijkhetd.gradilint van..r lI.e
voor- .m acht61deur van de VQning tot de ......t ge'1Bohel'de punten ca.r
van. BiMendelU"flD zijn .carltante punten in deze gra.dilmt.
Bl..llnen de vomkaller ltaIl de deur tegenóver het ..... liggen, soo.t de
(lI6J;.Borbche) pob.ritdt van bet ~niv.au" (globale straal Ja. "de ~
.er"), kortweg de ~pola.rit.1t"1 t.~lI\eld gertçht b lWU) de ,
(.otorhche) polariteit van ut !,~n1v.IIl1" (globale straal h, "de w0

ning"), kortweg de o-polarih1t, de tOl!pnblijkhe1dllgradillnt binnen de
'lening, waarvan die van de "eonkamer een onderdeel is.
De b-polariteit en de o-polar1teit (weer te ~en lOet pijltje. van oa
3 en 10 _te..) djn nu CKlderl1n8 "oOatrçolai.. pordend, de alfa~'

op het b-niveau ie tegelijk bfltazone op ~ o-niveau fID c.gekeerd, d.
pljltj.. vijaell. in t.pngeehlde rlohtin«.
Een ~'Vll.polai.n" ordening ie denkb.... wMIleer d. toe~ tot de VODD

k!Wlle ....... dezelfde kant ah het rallll aanwezig ia (alf....b-niveau _ alf....
o-niveau; bllt ....b-nivell.u .. b~t ....o-niveBU).
ZO-l de II,JD.pola1re el. de oontrapolai.... ord.eni~ bieden slechts tW'8e
verschillende zones, een o:rtbopol&i:re (lood:reçhte) ordening biedt ..h ..
v....chillend. zonee en daaldoo.. -',.. nruotu....le verscheidel:lbeid..
Ik k.. daar DCC uitgeb.... id op tenl8'.

De inhoud van openhdd en beBlotenheid wordt in de volgende paragTa!en ala

volgt aan enkele achaalgebonden .ilieuvariabelen gekoppeld en per snh,·Jni_

veau gelllustreerd,

a (I.) Voorkant en achterkant van ae>l8flft, _ubeh om gebruik...oorve~.
b (300) Rasokant en inpandige kant van een vertrek.
o (lom) Toegankelijke en minder toegankelijke dBlen van de woning.

d (:30-) Voorte ...... inen en achterte..... inen, openbare en p.. iv6 gebiedfID•
• (100.) De uiteindllll en het .iddfID Vlm d. et..aat, het voorste Cl

achterste dnl van lIen hotje, cul-d.e--.c enfoO'l'oorl.
A ()OOI) Steen om groen, cult\l1U'lijke "I' natuurlijke delen UI een buurt.
B (lllO(l.,) Dynuiache en I'Uetîge delen van de vijk.

C (31cM) CentnL'll, tranlitiuone en periferie van een etad.
D (lOb) Buitell.68bied en binne~bled van een agglO111eratie.
t ()Ob) (wcht_)KaveDc,,-pleun ver....."elusiev. woon- en :reere...U ...

«",bieden (Ioeh lJ id"J:l v.r.... GOoi of Sclûphol ve ilahrla.Jlll).
P (Ioob) J\fttropolit -«"v~ ve........ "l1e P...,...inei .
C ()OOb) lI:uahtreken .., biMenlenden.

Behalv. deze voorbe.lden lijn DOS tal van andere grondpoleriteiten denkbaar

lID d.te ver3chill.nd. pole..it.it.n zijn .ee.. ot .ind....anit.n, lopen •••r

ot .incl... orde1.ijk doo...lkur, niet alleen tan opzicht. YaJl polarit.it... op

,,"4e, edl.ealn.h'.au (interecdai.. ), maar ook binnu "I' .eb..ld........ (int......

aceleir).
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6.2 Grcndpolariteiten van de l&!f!!h nh.ps.

Tal 'I'II.J1 ~telijk. tmUte1ten verlonen .en polari..rî..q: naar bedot.nbeid

waardoor een tlmda.e.nteh ...,...tr1. optl"eedt, lIoTtolopaoh, atruc1\U'l!!el,

en in aanduiUnl" daarop ••,,~al ook fUncUOI1eel.

Deze 6*Y11l"etrte DOOI ik, zoals in de inhidin& !C'aegd, de "grondpolariteit"

van .en n11.11telijk syatH" - in het I1&volgflnde kortweg "pOlariteit" _, an

ik beacb.au... haar al. Hn zeer tunUaenteh _ tunC'tie _t vor. verbindende _

çandd.... van .UtewUtterenU.U•.

Polarl..riDg ll.Mr bedot'nheid betekent ut het qd_ ill kv..t!. delen

van slchnH' VOOr de .,.rbindiDg .et de buiten".,rdd best.t ( ...U'....f'wlct.i .. ")

en andere delen juist van deae buitenwereld isoleert, om pl••ts t. bieden

aan .~clt1ek lO'at_ei&en proo4lnen die door uitwendige invloeden kunnen

worden verstoord ("bU.... tunct.i....).

De ....t yoor ok b.&Dd lic;geDde ordeni.llg VlID cl.a. open en besloten ("alta""

en "'"t......) eebieden in cle ruiate ie die vllZI peri!.... (II&JI cl. buitenbnt)

en. oentriUe l1g1ng (aan de binnenkMt) in het 8,.ste"""

Dit 18 een ind.ittero!lDh ordeniftl' die eohter vOOr de alt.... ru.notiee een oneven

redic,-root oppervlak " ••rv••" UI door de pepreid. li.«~ bOYeDcUen eeo

••lecti..,. pr1chtheid ("'Oribhtb~) YM h.t crllt_ op el_ntsn in d.....

pviq: _oe-lijk aaakt.

Een ocmoeDtratb van alt.... tunctie. -.an Un kant van het crlt_ bewerbtel

ligt dat dlze dch ..eer epeoitilk op bepaalde delen van d. OIIIgevi"8 t:u.nnen

orillDtiren en bWl .el.otereDde taak door onderlin«e interretie beter lcImnen

uitoetUlWl. hNijl VOOr de ~t ... t'u.noti.. rel.U.t _r .....t..t. "".rblijtt,

.....iIrt•• ve.arop W.llt_el rior'aDd. inyloed yen elt... tunCU.1 boYeDdhD tot

'611 bat beperkt h.

POlarh.U. kan .en in dit verband ook beeohOllwen all ••n nlt..t.lijke
"&'7"Ipti. van alt.... en b.t.... tunctiee hrwille van .en integrati. van
.lt.... en ..... b••oh.rtl1.n« van b.t_tunctiee.
POlari..th wordt I.D de biolori....1 beaehO\lwd ala h.t eerah .ort~

...U.eb. _eiepriDoipa (:51l1no\\, 1966), d......h YOne van dittef'IDti_
ti. '1'''' de oel, a.aar .ij.. oord..l _t lIell dit prinoip. iJl h.t liebt
YIA d...&,",pU. yen elt.. en Mot_tlmcli.a in het lev..m. cr.t_
becrijpen.

ü ••'ul. '1M d... "ll.Iijdipeld ven het creh•• - dh op doh ..11 re.cU.

kan djll op _ villelteuriee ..,....tri. (_ plldibt) in d. ~vinc - kan,
aiob ... yoorkut .... echhrkut 4l.rtu'mUlf'ID, _rbij 4. yoorluu:lt d.

-opan" bAt .... 4e achta~t de "'bIal.ot." tant "P"_t..rt.

l.,
" J
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Ik zal _ ~ginnl!nd" bij hllt haph, .....lI,t COIloret" llcbat.1nive_ - in dan

paragraaf eh de volgende, ond"r~o..k..n, hoe d.~ll polariteit zieb in ~t milieu

van mensen op verschillende niveau. verschillend rtl&1heert, en hoe de&e

verschillende polariteitllvormen zich ondarl1ng verhouden.

0;> het la,,«ate niveau. i. de gr<IIldpolariteit dçhtbaar in het .enHlijk

lic1'laloll: &lLlI dl! voor:r.ijde zijn de "U_1'u.net1e. PCClnC$ltr-.erd. MtgMA

bewerk.teUigt dat 4e IlH- en toepngen van het lic:h8M ,e1.tltegree.rd kumum.

opeNlnln (we ruiken wat we eten an '"' zien tegen wie ... praten).

Deze grondpolariteit nl~l!rt op a.qaaetrielln in de OIl,eving in tllnaen vlll'l

uitzicht en rugdekking (zie de Jonge, 1910).

Wanneer we Vl1lIuit dit oogpUJIt telll81Id veroordelen tot het "in de hoek ataan",

isoleren we d.a.aI'lllI!I! het organ1_e dan ook volkc.l!D, a.&n«eden .... 4a pollU'i_

teit van d. ~1ng tepn.6ver dIe vaD het lichaaa Mlte ("ca:ltr.,polau.

ordening"):

ge .... uiUicM ilO nJ&dekking _I uihicht en nlf;I1ekld..n,g

••
cont rapolaire

)
ordenin&

•
•,

II1npobire

•
----~

Ab voorbeeld van een eynpolaire ordening (d8\ wil zegren, een ordening

wa~rb,j de pol&riteHen van e,ystetllll 8n OIII~vin« ~lîjlcgerlçht zijn) k8nnen

we de NlCNl""t, zittend aan de r ....d van e8n boe' hier uJ. .en Ullda" openheid

en beolotenheid in oontrapole1re ordenin« ....tretten.

?en slotte i. een ord8Ding denkb_r, WIl8l"blj de pole.ritdten l~cbt op

elkaar ot&8ll., de "Orthopol&ire" ordan1.n,g (bij'l'oorbMld bij holt lopom~

de r ....d van een "boe ot .... auUT).

-------

Kei ': duldel'Jk, dat de Krondpolariteit op dit laage'a

STot. rol epeelt in da ru~tllijke ordenLn, van polaira

etoal.n, hlevle1etoalteL1an en ••l~..... babban Ho VOOr

die .... niet nratteloo. t..n ver ...beel.. zClrld.r ut hun

"_t.

niveau ( ...... ) HU

el"entenl kaaten,

en eft aahhrltult

tu.ncUa iA .....aazo ,,
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,
C.

Hetz"ltde geldt echter voor de hop", niveaus evenpd, ooul zijn de d&!lr

opt.",,-end. polariteite .l..chien niet direkt e:n ..VIM duidelijk ab op het

laa«de ai...... herkenbaar.

Zoal. Ut de iDl"ldizla: al gezegd h, ia ••n C'f"OI'ldpolariteit op bet ."rlltvol_

~d. niveau ("b") I d. beei" van de SllI-ODtwe.,..thodlek •

.1111 voorbeeld kienn we d. indal1ng van een 8tud.."r--elaapve:rtrek, de toe

gankelijkheid voor licht en infOrMatie, da ade van contact .,et de buitom

we....ld beverbteU igt een holaUegradilint die in zon". 18 uH te drukk.arl:

..om 8011" _t .....1 Ç(lDtact _t buiten (alc",zc:.le) lm een 10011" .et ... 1.DJ.&

COIltaçt .et buiten (Wot.-zone) en een ovtorpngs&ebied tu..en beid. (alr_

b't_arge) .

Door dtiz.. iaol"t1e- of b....lotenheide-gradillnt zijn de prooe"potenti... niet
••overal heheltd. en daardoor wordt d. indeling en de plM.h van div.ree

actiYtteitl!l1 .terk betnvloed.: d. IJtructUllJ' be1lrYloed.t '"' tI1.actie.

'-0",",00"'';;''",,'"'''''',,0''''' 0, 0 opoaren enllCvan
b- en o-polariteiten

Het b-nive.u kan al. a.,pving dhnall. voor bet _niveau, zodat ...ubeh en

....,_ iA de.. !"liat. _t...-, qn- ot ortbopoldr lNnn.. worden ~.teld.

De pol.:-ihit na bat b-aiVflau. op deb, b ooatNpolair pordend. taD op

:liobt. VaD ~t ~niv,,_, ....... d. ontaluiting b.pal.nd. 111 voor de ,rond

pol.:-U.it. In h.t bi.,. getekend. voorb.ald van h"t .tudeer-el....pv.rtrek

bevil>dt sioh ••rll da dllUr tllpaovtl::' htlt rtlIIlII.

!lm> orthopolan. ordeainc ie I.n dit opzioht "obttlr pbruikalijktlr (sia dil

tekaninc .rnIIoII~), al. voorilMld kt.. ik hi"r .... dOOl'SOD_tng, lMU'bij iA

d" altPOD" (t4t 111 _ Mdn. alt...s .... d-. in ~te:wan) de onhluitint

.n 'l"1ID d. -inc ." de _I.n&d.hn sijn geooneelltraard: voo........ acbt.rd.ur,

trap, laidîngen an riohrîn,g.

Hiardoor i. d. polarit.lt van bat b-niv.~ orthopolalr ten op.iobt.. van het

~n1v.IIlI..

_____o_."-"~,..__• _._" _
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Met de mate van ontaluiting van een gebied corroepondeort moootal ook de mete

van onrust: in de b~tazonD Van bet o-niveau Liggen dllAran meeetal de veI"

hlijferuimten zoele elaap-, etudeer- er. woonvertrekken.

De Iltandaardhobbie.. van w(>ningontwerpende architekten beatll.&ll. voelal
uit het doorbréken v",. deze n"tuurlljke polariteit: "de trap in d..
woonk8/ller", "(Ie keuken in de woonXlIlller" ell "dil voordeur in de wo~er".

Eerder heb ik al opgemllrkt (pAgina 22 en 66) dat met de hier vOOr bet O-lliveau

ale voorbeeld genoemde polorlteit, de "laterale polariteit" van het woonhUis,

verschillen in teillperatuur, vochtigheid, IItofr"ring, gedragsregel. enlovooM

gepa./lrd glLan. De inhoud van due poLariteit wordt dus gevonlld door eell aantll.1

zich gemeenechappelijk ori~nterendll milieuveriabelen die resulteren in een

"be al otenhe idegradilln t".

Op dit niveau zijn echter ook ~dere polariteiten (b:jvoorbeeld in de hoogte)

mogel1jk, mede afhankelijk van do 9:tuatie (de plantaardige begroeiing van

het aardoppelVlsk kent op dit n.veau tal van polaritaiten waa,'binnen orpnie

mer: zich orillnteren).

De pole.riteit var, achterkant naar voorkant van aer. woning (~longit\IÓinal. pol...

riteit") vormt een voorbeeld dat niet meer tot het o-niveau, aaar tot het

d-nive.... gerekend moet worden (zie ook pagina 2J). OCIdat deze polarihit

ertern bepaald is door het opt,'eden Van voo..... en achtcl"terreinen.

Ook deze polariteit staat dtkwijla ~er loodrecht op da poLariteit YaD bat

lagere (0-) niveau. De grondpolariteit van het d-nivaau komt het beet tot

uitd:rukkill8 in gealoten bouwblokken. waarbij de openbare weor &la -.lr_ilieu.

en het gesloten achterterrein ala bèt~ilieu gekarakteriaeerd kan vorden.

Doordat de woning in de "marge" l1«t, ia zi: m:uimaal gepolariseerd.

voo ..... en achterterreinen

,

uiteinden en midden

.. . •
de "longitudinale" pole.riteit de polariteit van de straat

Opniauw loodreoht op deze pole.riteit van het d-niveau ataat de polariteit

V!li' de IItraat. Dit ia een grondpolariteit van het _nivllau en bestaat uit

J,
,
" ,

.A.
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een totlgankel1jkbdd.gradillnt "urin het .Uden ven de etr..t 11.1. IIMet be

eloten ("ta-) ",bied bil worden beechou.w4 I!ID de OIIgtIvinc ven de uit.inden

YIID de draat .h.ina't berdotld1 (aHa-) gebied.

Zoale op elk end.r niv..... , kllll ook hier de van n..ture aan...si,r polarit.it

planu.ti4 .arden doorbroken of nader ultgedUferentU,erd door een spflcial.

behand.ling van de zonee en lIarre•.

Dit laatete gebeurt bijvoorb.eld VIollDeer op bet &-niveau de auto'. in
d••arge wordan geput::eerd, tenrijl de "ta-&OI1" tot _erf wordt
'*Pbouvcl... Ook hi.r ie het _D,paD VIID een clNkte-nut-gradilint ut
d. bealotenheid~ldU,ntduidelijk .....rn_baa.r.

Een d.rplijll: prooee ie natuurlijk. uit htt oogpunt van lIili...diff.renU..Ue

uitent intereeeent, omdat het uitwerken ven een ~e1u:imerende~ pol..riteit

door OI1deretlllUnflnde detdll.rl.n& _t v.rsOOillend. andere toegevoegde lIilieu_

varhb.len .... vu..eerderl.n,g ven 1nhou.cleUjke, 1I0rfologi.OO., structurel••

en ,,",r ~jnlijll: ook fUl1cHOI1el. verscheid.nh.id te_sbrell,(t.

011 cln. pl_ttce ontwikkeline ven lat.ttb polarU.iten .en n.. t. pven

nCl!lll ik een cl.rgelijk proces "dUf.rtInUlile n.aUII.rl.n,g~ VM ellll grondpcl...

rit.it. H.t i. dutdelijk dat "n .n dezelfde polarit.it op oneindig ve.l v.r

.OOilleDcl.. lIIllli.ren in .en v.Teche1denh.eicl ven toegevoecd. vo:naen .n inhouden

k&l:l worden ge...ali_rd.

v.m.ee!" bijvoorbeeld nOl even doorpan op d. diff.rtIntlll. r-.alie...l.n,g
Vllll d pcla:riteh d.i. hi.r\laven paoe.d werd (dol pol.TU.U ven d•
• t ....t). dan hoeven we on. ni.t te bepllrken tot cle .Ui.uvarhb.len
be.tr.tUt« .n etraatlll.ubilloiT. De aa.rd ven d. wonill8l!ln ..ou • .,.npa kun
nen aaneluitllll. op d...on. waarin dez. ligglln. Won~n in d. b'tlVson•
• oude .en bred.... , .eer ~open~ 8llvel kunn.n h.bben, den woningen in d.
alf......oc•• Wocingen in cle alf.....cne seu.den - in v.r\land. ••t cl. h06l!l'"
~iek ".all het .Ui - Mn _U peloten eenl (klein ...
....-pj..) kImD_ 1Mbben.
Ook de .orfologi.che gev.lclirr nU.ti. (beJ.oon , v.rand.a'.,
lOCBia 'a, ple..tj.n en ...a 1.QI:lts d. aeest bebnd. """,en te nc.-
••n voo.. ".01'111.... ven gren.".....agl.n,g 'usun biMen en buiten). sou Jcunnen
...ege....n op cl. zOl1nin&.
DIM rtIl.Qti. hoeft nie' altijd volg6nd t. djn, zij kan lIV.ngOed. C~
t ....te...nd or _pen..~ djn ten opziohte ven de çondpolarit.it
(beslotenheid ia cpen.lMid ... opeMeid ia beelotenheicl).
Cant t ....nde ...acU.e .oet....chte:r op'reden cp 'lIl cr t_ .c"nJ_
ntv l~.. ~ bet niv_ -.rop cl. polarit.it ulf wel'ltu3ll is, -.
cl.at~ ... d. polar1tdt op dch "do...... &'6&', 1'oda' e" ni.te _ .. ,.
_t..ad.ren vUt.
Zo kunnen ... c'vele (e-n1v.au) >Iel l ..hn ocnt:r••te...n .et de .t....t
polarit.it. door g6.10ten pvele in het eJ.r_U1eu, .n in het bh_
.ilieu 6pen gevel. t. r.eli..ren...... doo....n on'.lu1tLn&-weg in d.
bIot.-&_ van d... pclarit.H vel'!lbU8"'I1 we cl. polariteit &elf (op tiNT
ei...,. n1v....) en cI.aazwee cI.e poteZltnle " ...cbeidenhelcl ...n .Uieue cp
cl.it aiv.eu.

I .... , " ...

,

of ,"' ., " -_._---
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Voordat ik de veel ~pleUlre polarisatievo""n en hun. int.eraeti. 111 u ho

gere echulnivellll" op hun. dirferenti'nnde .erths ga ondeuoek.... wil ik

eerst trachten om de eBsenti~le eigeneçh6ppen van grondpolariteiten op d.

laapte niveau. op ..eer ebatracte wijze dan in deze paragr-..f ie cebelU'd,

te "'llUIIentll en uit te bouwen.

6.3 Lessen uit de l&35ste niveeae.

De relevanti. van het begrip polariteit voor de ailieudiffe...ntiati. li81

in d. potentîl!le vel'llcheidenheid die ..t een po:...it.H geg8VlIJ1 h.

In .lk ruiatelijk pgeven ziJn in aanlee polarU.iten te OII.td.kklIJ1 di. ~iob

lenen voor e.n differentHlle realieaUe.

De belangrijkete, vrijwel overal in veIl vari1teiten aanwezige polariteit ie

die van <>pel1heid en beslotenheid, de "IP'ODdpolartteit-, e.d.at ..... dit Ii:ruo

tlU'tlh begin..l op logieche vij:ul futlcUoneh factoren kunnen IIOrdU pltop

peld. Jtet ......e d" taçtor -.I.l tifunctionaliteit correl.art Mt bealotlllhaid.

lI"ilhr (1965) .drukt dit verband all volgt uit: -The 1Il0re i"olated a lO'at_

is, the ..ore totipot.oti&1 it muat he. fl
•

~kaerd kunnen ... ~n dat "oor lIUltitunctioneh proeeu.n een beslohn

aUieu zich beter h ....t dan een open .Uillll.

Behalve f'unotioneh factoren, varillren ook lIlorfologieche en inhoudelijke

factoren aee Det de beslotenheid. Zo ie het niet aoeilijk ..n (over1ge~

allerainst altijd opgeande) correlatie t. vinden tueHIl beslotenheid 8:ll. O?

66nhoping enersijde, openheid en eprei4ing end.uijda. llIr.... ;:.n is het aod_

lijk ven I~ige .ilieuvariebelen de ....r-zijd., van anden de aLnd.r-aijde

prioleir te aeeocillren ..et heuloten.heid (donker, lI&rIll, bllheeraheer, I'WItig, en-

zovoort), elhoe-l op cie:ul priaaire releU OYenoJ. Ilitzond.r~n ~ijn db

4" ve ...cheidenheid in aUieue ten gosd. k n.

Een poeiti,,'" relaU. echter. tlaeen inhowi, "'01'11, et:ruc:tuW" en tunet ie, dat

w11 zegll"'n, een peleriteit-hev..ti&ende realia.Ue op het echaalniveau waarop

de polariteit_~ h (het ..".liI::>I.iv.au" van de polarit.it), ie lItWU".chij_

lijlt uit het oogpunt van .Uieuditrerentiatia toch het _et we....lijlt.1

lI"pttev. relaUa. er c... traetan _t e.n he ende pelarit.it .oeten op leeere

niveeu. gezooht worden, cpllflb.eid op e.n -r nivellll kllll heel goed eemen,<!'e.alI ."t

helllotenheid op "p"-rLiv••u, ale daar neg '""' Il.ive_ "q~ tua..n ll.c't.

Een b..lotltll pYe! (o-ni......) ..... be.l soK d_kbear in..". opIIIII aUi...

,
,
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op ~Divll&U (dl IJtraat), daarbij gaat dUII eon alf__Uieu Nllllln liet
een btota-Q-IIIil1eu op de hoekpunten VIlll de .trut.
Bet b.d't dll&rtntepn weinig :tin c. bijvoorbeeld op het ~niVlllw. een
_erf (Mt_d-.i1iell) te real.i..ren in de alt_=ne (alf__Uteu •
"b·od_U in) .

Ben llep.U rel.th iJl dU opzicht t_•• direct liaan elkaar 11",,_•

• ohaalniv (bijYoorileeld 6lr...~ilieu • b'ta-q1ilieu) h echter twij-

felachtig, omdat daardoor beide polariteiten aan vaarde verliezen.

En d.aanIIee kant ook de aan die polariteiten verbonden yneohe1denheid in

.111.... in gevaar. Een po_tti.va rel.ti. levert .ohter niet veel ."r op.

~ dit te "-grijpen bekijk8l1 ... nog een. d.e IIl1r1JU tigwlr op pacina 10)

lP. hili lJtud......d ..pv.rtnlk hMreen t .... pollU'itaUen, de Un ....rdt dOOr

het n.alI, de ander door de <1...... veroonaak\. de "11 be...rItlJteUi.ct een

1ich1- en intO!1ll&t iecradillnt. de ander eeD toeganltel ijkheidegradillnt.

De toegankeUjkhaidegradillnt heb ik voargo.teId ale een gradillnt di. deel

i. van, .n afko..tlc uit, ••n polarit.lt van h.t o-nive~, terwijl ik 4.

licht- en into~ti.cra4l~nt op het b-nIv.~ heb ,.aitue.r4.

Dllze polariteitu uit na.astllcPn4 i .".. dja. in de f'i«U1U' contrapolair

«"ordend. .n ...rk.n .lkaar 4ua .ln of r tern, terwijl n "",,NIk. 4. aar>-

....ipel.4 van tv'" polariteit.n (.n 4ua t"'" potenti.. van .Uieuverachei

4en.heid) -.l.chte h .. (en ale _n d. Marp .e.telt drie) alternati......Ui.u.

optrlld.an: alf..b .. b.t.. c aan de rUmk."t, .n bU..b .. alr..o &en d. deur

hnt.

Ben vnpol.t.... ord.nil:lc ...rkt w1i.wear .... rst.rk.1IlI. (alf.-b .. alr..o, .n

bU..b .. bUa-o), ..... nrçoot niet bat aa:ltal altemaU.......Ui.a, d.....r

bond Sn, tunllO b- u _Ui..... wordt allaen .....~d.

Een pwUl.«e ve~ter1ng uit bat oogpunt van .Uieuditr....ntiati. wordt

.ohter b.reikt door Ifln oMhopolai... ordening van polariteiten uit naaet

liegend. niv.aus.

In bat ...oorbeeld betekent dit, dat, _eer bat reM aan d. kort. djd. "'an

d. "-r ' ..it rd ia, de deur 1D Hn va.n de lanc- .ijden k..t te licpn.

Hi.rdoor wrk beide polarit.it.n elkaa.r __ nncb t.gen, .aar .r mt.t....

DD 4 (..t Marp. _prek.nd. 9) alte~ti....... iU.... di. in ..~ri.xvOnl d.

ruialt. v.rdelen:

L .. • '> .. . , , .
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Drie orden1.ngosvoI'llen ~ een b-polariteit en een ~pol ..rit.it onderlin&'

- - raAII + d.wr

•• ., ., d' d' .b.< .< 'e de de 'e

«< "' "
., " .,

'b Ob H Oe " Oe
.~

comrapolair or1hopolair fVIlPol..ir

Bij de contrapolaire ordeniJl.g kQ:llen allfllll de lIIilieu voor die een 0_
binah. PV&rl van lllfa-b • 1>lIt .....o en blllt .....b • alfa-c, bij dil 8,Yllpolai...

ol'dening alleen de .ilieu.. die een .x.bin8.tte geven van alr_b • alr o

en N ..b-b • bUa-c, aaar bij de orlbopolai." ordening llijn II d... __

binatin nneganvool"digd.

,

I
{

Hiermeer i. de orthopolatre voorkeur tussen de niveaus b en 0, (: en d,
d en e, zoals die in de voorbeelden van d.e vorige panograa1' telkens
bleelt wellioht verklaard. Door de polaritel t tunen ra.Nllcant en inpan
dige z<Xle loodl-8c:ht op te sbU... ten oplichte VaD de laterIlle pol...
ritett van da woning en d... veer l00d.rec~ ten op.o;ichh VNl de 1011«1
t"dind., en dns op haar beurt weer looctr.cht ten oplicht. van da
at.raatpola.rUeU, olfht.., Din allsfIIl MD pract.ieche an pdkos- 0.....
daninll••aar ook een ordening waarin etruçturee1 d. groot",. verschei
d.nheid een .Uieua en dWl de grootB't. ~rscbeidenheid ...... proo..,po1;_
ti.. onbtaat. Er i" iIMl.......n milieu diçht bij h.t raM, maa.r v.r van
d. dtlur, dioht bij d. deur maar ver V&ll het raam, .r ia ••n mUi"",
dioht bij d. d.ur en diebt bij het ......... , tin tltIn mUieu ver van de d.ur
.... ver ven h.t , II deP.tl .Ui...s dja .r bovendi.... zo...l ...... de
v66rltarlt al dtl ach\tlrka.t>.t 'l'U d. -111&, terwijl H verd"r Doe MI"-
"chill_ doorda\ -l.f;. VODiJlceD dich"'r bij d. hoek." ..u de iltraa\,
en ..ol".......r UI he\ .Wen ple~ .ija.
Dol ortllopolaire ord.en1ll& hvtlrt d_ un «rOt" B'truoturel. v....cbeiden
heid, aBB.I" oUallll" kan d. 1I0rtologisohe verscheidenheid kl.intlr WOrden
door dtl I"tIçh\hOllkigheid. van het p.troon (lago .!Iortologteohe grenevari_
tie, zie pag. 95)

~------a....tlrend kunnen we ~tlgpD dah_e.la..p..--<l-.n....-opfEnvolpnd.IIOhu1 "i...."..
-~-. -------'S1"', .r u1\ het oogpull\ vazl ort.ruc1;urele .Uieud.iUerentia\ie tuaMIl. P .Il. r

......1 OOlttr.- ale qupol.ire ord_tn.,.." denJtbaar uja. t.rwijl tuaS8ft p en. q

ot q .n r .." orlhopol.ire ord.n1ll.c de voorkeur v.rdi.n\. Uit het oogpunt V1llI

Lnhoud.lijk., lIortologiBche ot func1;ion.l...ili...ditt....nti.ti. kunnen .oht"r

heel ande.... voorlteuI"tln vord.n uitge.proken.

Dol 1ll.\.r- VI intr.-.cal.ire int.rt....nti•• di. \U.M" verllChtllend." pol• .ritei

t ... l<u.Iulu op\rw1........,.U...... in een \otal. polari••Ues\ructuur v.... ""

_.-
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gebied. ve.nn"X' we __ beperken tot ev8Zlvîjdige en lo~cbt. richUngell, en

Un polariteit per .chaalniv...., clan kan u polariIllLU...hucrtwu' ,,"oor drie

achaalniveaull in het Hm'O\l4l.,gtrte ,.val bl!yoorb..lcl. de volgende yo.-en _

ll.eaen:

polariaaU.nruc1u.ren van polarihiten op drie willekeurige niveauIl P. q, r.

--)p - --

q ~(-. )
t""evoudig oontr_ orlhl>

--- --- --)
- I

I
en e,yn-polair

In de werkelijkheid trerten wij ult.raa~ v••l oaaplexere polari••ti••truo

t,....a MD. doordat de aaD«I'ijpllg1JPW1ten ." ricMi.agen varilren, en bet e.antal

polariteit.1! per echeelniv..l,l nht tot IA'" beperlct. hoeN h blijnn.

Nu blijtt nog de vraaa hoe pol&l'ihiten van Un ecbaalniveau onderllng kunnen

vorden geordend.

BiJlDfIIl Ull .ob.aalniv.... ("intr..cal.ir~) sijD tal van polarilllLti.~tl'ODen

domkbur di" te herleiden eij:! tot ...ier ÇGIldprincipee, _rvUi. er t_ bolt

....t yoorlr;a.en:

OI'ODdprinoipee van de intr••cal"ir" poh.riseUe.tructuur van polariteiten.

tep"4luteld pricht plijk pricbt

......~ (
)( -:~)=~-tl

) ~

Het VlrllcbU va.n de begrippen "tege"8"lIteld gericht" en "gelijkpricht" ••t

cOI1trapollLriteit .n IO'npolaritllit 111 gelegen in het feit dat d. ene pollLrI_

hit niet b1.nn.. d. aDd.... 111 gela,pn (inh....cal.ir), ..... nUat of i<:hbr

dil .d.ra (1Jlt .....cal-.ir).

Van d. hi.r ,pnoe.cl.. p-Cll'dpr1Jlclpa. ko..n d. "&eM.r .llr:aar, t.ge"8"atald

gerIchte" en d .....aa.t elJcaar, gelijk gerIchte" vOnnen het ,"lIIIst vOOr.

Dit laumll:D VII de .,...tr1ech. pol.rlllat1evo~nn_n.

~ai.n .en gebeuNn in het alfe«ebI.d van d..... pol.rit.it een pot.lltlllla

.tori..ll« 1nbowl voor een gebflllJ"llll in hat "t-«"bied van HD n....tll.c&e:nd. po

IlLriteU, v.naaran d. voord.l... v.... de ~.tr1llch. pollLr1eaU. in dit op

dcht haar f ...ltwanh... vOOrko.en.

•

1lII aç.oaith vU alf....n bU...pbladen

_""" oI~"~ "'~"'~

---

~tr1ech

J'
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De '"I'Iaa1!l\ elkaar, tegtlngesteld pricbte~ polarisahevonl kat .. <ln.lCd.

reden zelden yoor.

Het duidelijkste (.aar alh..1.ast fIl:lige) voorbeeld van ~triache en
...,..tri..che polarisati.stru~urenVall polariteiten van lMotMltde
...h"ln1veau. i" de ordenirl& v... _~n .....r bun lon,ri:twiinale ...
laterale polarltei\ (polariteiten op rtIBPectievelijk &- en o-rl1v,,_):

PolariAUeortruotW'eD " ... lonptw1inale .... l"uNl" wollin«POlarheHen

'.
.' :.

., , .. , .
'.. .'
. .. -. .

, ,. 'J '.,
~

8'V"l'"trbeh

.' .
": '. :..

i, .
. '., .., . .

. .. .... .
.. ' I

u;y.."trisch qJllMtriaeh

polarlsathstructuur op d-niv• ." polarisaU...tnletuur op o-niveau

De 100&""",",,," strokenvertaYlllinc ia ..owel 1I.a&l'I'\.- al. achteT .~ ge
lijkgericht, de l<ln«1tudin&l. polariteit van do won~ ia daar uy_e
tri.eh &"ordend U. d" richtinc VNI d.e pijlen. Een ~tTbcbe ordening
van de larl4itudjnah polariteitllD l ....rt bijvoorbeeld een bouWl~......
kavel1l2g op.
'oI<l!I.1nDlattegr<:nl..,o klmnen al or "i"t ~gel5Piegeld" .tjn, dat vU negen,
do laterale _înQolariteiun kwlDell al ot niet ~tr1ach ,;eerde"'"
djn. In do gIlspi"t!I"'ld" _1llcPl.tte~~.... do alt__•• VlID t ....
polarihH'll aaD e1.kear, en det heert bouvtec!mî.che vl1Ord.len..

701 hi.Moe heb ik .ij intrue.lair bepe~ '01 Un polari••U.r1ob:U"6, -...ar

uit het oogpunt v....orColoc1.ch••UiwdUCe:rtlfttiaUe, en _t bet COC op de

u1t_rkiftg v... deze pruoipe. op d. hoge:rtl .cbaallliv , ie juht het optN-

den van venchillen<ie polarhaU.richUng.n uh:rtl ':

Variatie in poleriea1ierichting:

\,~./

I 1«\/? ",i)'
-? 0( <- <--(3-.

/'1'\ ./ f'"
conver&'l'nt ut rove rt. .~tr...ert Iiivergent

-
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Bij var1t.tie in polariaatierichting zijn twee grondprinoipe. te onder

aQheiden: de convergente en de divergente polarhaUl!struct\l\lr.

De tua••nVOr- die bie.. d. grldllde ovarpng Vall oonvergent n_r divergent

v.rt~_nl.ict, toont duidelijk aan dat .... de convergente bnt het b~t .....

• Ui.,. -.er ruwte hntt dan het alt_ih.u, cle bulotu ....vin,g ia hier

rijlter "lrtegenllOord.1«d dan d. open ~gevina". reden GO dit deel ie benOtIllen

.et de t.~ ~introv.rte"·ord.ning, en 0lIl ll/lalogl redenen het andere deel,
al. "extravert.. " ordening.

Al. voorlle<llld ~en we nog eena de atrsat: bij elke bocht vertonen
&iell _~n _t een naclNlt op het alf...(d-).iliell (extraverte wo
nineen) en - aan de cwerb.nt - _ineen .. t ..n~ op het "ta
(cl-).Lliw (introverte woningen). De etNctlll"ele dif'rerenUaU. die
bia.. ontlJtaat l.QIl concruent Ialnnen stjn _t de functionele clirfen!D
U.ti. (vinlteh in de .rtT.vert. woningen, of - leb.' OfI«enllollnoeerd
erlraVllrte Men..n in de enr..... rt. woningen, intl"OVflrte ••neen in de
introverte woningen).
Eon ander voorb..ld vomt de tegenetelling tuuen de klaeei'lke Griek
•• tempel z.t de zuilencalerij &an de buitenkant, en de Chrietelijke
hrll:'ln uit lat.re e....wen _t de KUU.ngal.rij aan de binnenkant.
In wesen betreft bet bi.r d. 'bealh.iJIg ..Ur _n iJl d. bou"'ltNetuur
d. wanden WOII...t en de bealetenheid oppett: binnen ot buHen.
De Uri.kse te.pel beeft ..n diverrent. polariaatie.tructullr, d.
Otrhtelijke k'lrII: Mn conv.rgent., &f1c....tig uit de R".inee bouwstiJl
'nn d. buUiea. ot hie!" eprake ie "'en een cena-nl.f!nHe ed d. runcU.
(de Grieloen ..ren een ertravert handelevelk., de Il...einen kwallltln voort
uit een intrO'VeMe landbouWfluC\lltuur) ie een ePtlculaHer cu.lt\lur
theeretisch vraagtltuk.
Een&.ltde teren.telling vindt .en in dtl woenhui~n .et t1t1n atri~,

••n binnenplaat. _t zuUtlnga.1erij, en de woonhuizen ... t een veranda
er leegta, ..n uitwendi.«e zuilen,ph:rij.
De COIlYtlrrent. ord.ning h..ft .g1lt.r d. pa:ra4eI&le .i.«en.chap dat het
"Open" elf_Hieu ie l .....aloten. Dez. iJl«eelot.nheid kan 'len int.....
pret.ren al. be.lotenheid op Mn b6ger echaalniveeu, ..n beelotenheid
'I'aA ..n .adere orde cI.an bij...oo:rb..ld het el or niet ontbreken van
lfUlÓerl.

De difr.rentiati. van de pelari..U.atNetllur nUl' richt in« kan varvelpn.

Doe cp t_ bijaODdere .... i.ren plaat. vlnden.

In d...nt. plaat. boert a. hoofdrichting ....,. d. poluiteit niet ...çht

lijnig te 'lijn, reboe-o polarit.it•• 8ije ook .~lijk.

111

..~ polarit'lU

. .

ex./--",«
P' )«,

dh..r ....t. _tledl.ac

J
•
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In d. twe.de plaate, en dat h _t het oog op d.. d.i.CCere"tille :-,e1i...U.

van groot belang, k&n _" beelotenhe~i."tdi.. uit vueohlllend•

• ilieuv.ri.bele" is samengeeteld, vol,.ns .." scherpe hoek ontleed worden

overeel'lk..sti& groepen vah .Ui_variabele, ~t bet Nlt.Uhu .,tob.

ditCeTe"U'ferl naar verechiU.Dd.e VOnten van beslot..JJheid, oC bet alt...

lIilieu~ vertlchillende vOnlen van openheid. De ..nb VOnl ie een COD

v.rgant. onthd.in,ll:, de t""ed. een diverganie.

Bij de convergente ontleding .oei t.r wille van de bUa-ditterenUeUe

.eer ~t. voor Nlt~ilieue dan voor e1t.Uieus beschikbear UjD, bij

de div.rgente ODtledl.ng ligt dat QIl88keerd.

De hoek w&eronder ontleed wordt _oet bij voorkeur echeIO' aijn, ..dat de

ond.recheid.n .ilieuverhbelen elkaAr andere teg.mwe~, 'liod.ei niveUering

eer het gevolg ie van diCr.rtInHaHe, ot cadet een sterke polerUeU door

ontleding in feite vordt gesplit et 1n twe. zwakke polariiaiten.

6.4 De toePllasi!l/lj van polariteUen bij planvonnine.

Voordet ik nu de N!eks uitp~ 6.2 voorh.. t Mer de hogertl sohael

nive.ue, wil ik een voorbeeld geven v .... dUterentiUe rtIa1i ...tie op wijk

niveau (B-niv..au) .. bet voorgunde t. rtI1etiveren en het volger:de beçij

peliJkel" te I...ken. aet getonaalie.. rde verecb.ijnslll poleriteit krijgt hier

een I'.lbjectieve c ...ponent doordat het ODt""ro-atig, en niet uitaluiter:d

analytisch _rdt gtohan1:eerd.

Cesteld nu dat we ee" bot..-t_t.nc-PlllD _ten aalten voor ..... etedelijke

IlHbreidu>« op _n 1:erreill. UIl de rand Van d. rlad ....... ca. 1 ~ 2 bo l1aee...

e." IbJke""C en _n brede v...:rt. De taakstelling vOOr dit pbied ie OL

) 000 woningen op 2 bo2, dat wU "",," ca. 25 ....ni.ll«e... per heotaN bl"ll.to,

..et d ........" t""A"'Voegd enkele voorsienJ..r:«tm van etedelijk nivelW, di. lied..

beste.d 'tijn voor soortgelijke wijken ..... de ooet-, midooet- en suidkant

van het gebied.

Op basi 3 Vlln deu gegevene \runnen we Al een etlmroudige etructurele analJ'ee

V<ll'l d. eHaatte maken.

De eflute pot....itelt die vij in het gebied herkennen ligt al b.doten 1n de

zlnl:l'led.....an de rand Van de et/l.l1": de bedoten kant ia hier de Ited zelf,

de open kant wordt gevormd door het buitengebied. Het betrett hi.r een exo

~ne polariteit, en ik codeer halr ••t "DM, OIIdet zij i3 ft..enge.teld uit

variabelon die ik in pa""&"T"&t 4.2 bij het D-niv..... heb &"noeood.

, ...

,
I
~

t,
••
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..erkelijk. tOlllltand polarhat illachaa

Ben tweede polariteit, ,;ecodeerd ..t "C", ia oOlltrapolai:r- aan de ..rste.

n. c-polarihit beN," hier vooral op de variabelen centralihit en .........

....dp inf'raetnlow.W'. Het noordelijke gedeelte van het gebied ia perifeer

en. DOf!: ontoe~.lijk. het BuideUjb gedeelte ia al b"..oOlld, Uardoor

oentraler, toegar.keUjlter en due in ander opzicht ""pener".

!en derde polariteit ie .en aan de grootte van het gebied lleer eigen

poll..riteH, en daal'Ul gecodeerd ad "Elft. Deze polariteit ia cl. pola.Tit"it,
tu.... vaart en. riJ","g, ge~._rd op een. ,ndillnt van d,y1l.aIIielt (rijk_.:

dnUl:j vaart.: lUIIt.~). di" door ditterentiU. reali..ri.Jl.& sekoppeld kan wor
den __ eeD l'"'1iklt van t~lijkbeid (rijk8V&«' ope.D, toepnblijk;

vaart: bealotllJ1, pt_leerd).

!en ...i.ri. polari..Uevol"M ia hier _r,ngoeven. al" .e.. aantal A-polarihi_

hn. Ilu. vol,... niet zonder ...r uit de hbl' ppven situaU., ~ eoeten

door c1.e ontwe~r ontwikkeld worden uit door h... te selegte...n .UieuvlU"i~

beIen en in aansluittng <;lpide ditte...nti~le reelisering van polariteiten

op d. hOlt'Ore niv.lUlS. Ze zijn hier uit een OOlPWlt van etruoturele dii'fe

renUati. loodrecbt ("ortb<;lpolaJ,r"') op de pobritei t van b.t ~niv.'" go

telcend. en ~....rPJlt «oordem ...anuit ee.n vue voom_n op dit /tiv.... ee.n

..tnce.loten openheid"' te reeJ.i..ren. ll&6r blI..n. _.rgente nrdu.Û14 h..t.

~ dinrpnt k1mnea sijn •

la d......m. ua1J'.. be«int bet .1pnlijke Ofttwrpen. Ik ki.. els baai~

doebtelll.q: (boe kM het and....) d. 4l.tt.renUsU. van blot .Uieu.

we ltIWUln, uitp.ancl.. VaD het polarbaU...ab_e, d. 4e.ar1n voorloplg get,YP.......

d••ili.ue (openhetd en beelot.nheid in versohillenda betekeni••en, ••t ver

.oh1l1.nd.. 1nho\lden), variati.....brengen in richtingen en riohtingWflrande-

ri"«ll". variaUe door onUedinc en e_netelling Vall varillbel n polaritei-

t_. door toed..ltng aen d. structureel v-...gbUhnda .iHeua ven cbillen-

.. . -
,
J
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de functies. De polariteiten worden daardoor een ontwerpkundige kapstok voor

inhoudelijke, morfologische, structurele en functionele differentiatie, maar

stellen haar niet volledig vast. I

Allereerst wil ik de D-polariteit naar inhoud en vorm differenti~ren.

Daartoe ontleed ik haar divergent naar twee vormen van (landschappelijke)

openheid: openheid door water (<<1) en openheid door grasland (<<2)' terwijl

de beslotenheid in de eerste plaats door dichtheid van bebouwing tot stand

komt. Deze beslotenheid is in onderstaande figuur gevisualiseerd door stip-'

pen van honderd woningen (in het onbebouwde gebied zijn dat er volgens de

taakstelling 50), de dichtste plek is de bèta-zone van de polariteit ('1).
Een kleine convergente zijtak van deze C-polariteit in het buitengebied zorgt

voor afscherming van de rijksweg door bebossirig (P2).

Differentiatie van D-, C- en B-polariteiten van een stadsrandgebied.

_?f--

- -

gedifferenti~erde D-polariteit gedifferenti~erde CB-polariteit

Ten aanzien van de C- en de B-polariteit doe ik hier iets ongebruikelijks:

ik combineer ze! tot êên "CB-polariteit" om een krachtige polariteit als

"ruggegraat" van het door mij in te richten gebied te formeren.

Deze manipulatie valt ook als volgt te interpreteren: ik buig deC-polariteit

uit het polarisatieschema (samengesteld uit onder andere de variabelen ?entra

liteit en infrastructuur) af naar het oosten eh de B-polariteit (dynamiek en

toegankelijkheid) náar het zuiden, zodat ze samen vallen.

De "open" (alfa-) kant van deze samengestelde CB-polariteit kan de voor-
"

zieningen van stedelijk niveau huisvesten (gestippeld zijn in bovenstaande

figuur mijn gedachten omtrent gelijksoortige polariteiten van aangrenzende

wijken die op hetzelfde centrum geori~nteerd zijn), terwijl de "besloten"

(bèta-) kant de buurtvoorzieningen kan herbergen. Tussen beide in situeer ik

de voorzieningen van het wijkniveau, zodat de structurele gradi~nt tegel~jker

tijd een functionele gradi~nt is.

,,,
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Hier komt de ware aard van het begrip polariteit duidelijk tot zijn recht.
Achter de indifferente begrippen "open" en "besloten", die van puur
structurele aard zijn (zij hebben immers uitsluiténd betrekking op de
verhouding tussen de delen en het geheel: de communicatie en isolatie
van de delen ten opzichte van elkaar en v~ het geheel ten opzichte van
zijn omgeving), gaan zowel morfologische áls functionele implicaties
schuil, die nog niet dwingend zijn, maar zich wél lenen om stap voor

.I

stap door overleg met belanghebbenden te worden uitgewerkt in toenemend
duidelijke richtlijnen met betrekking tot vorm ep functie van de deel-
milieus in het gehele gebied. -

Hoe moet~n wij nu de getekende pijlen in dit stadium een concrete beteke
nis geven, zonder expliciet de functies te noemen die de polariteit nader
zullen realiseren, of de vorm van het gebied geh~el vast te leg~en? _
Het be.grip "polariteit" is tot dusverre abstract gebleven, maar'door
de differentiëren~e ingrepen die hierboven zijn beschreven kunnen we het
nu de inhoud geven van een denkbeeldige route door het toekomstige ge
bied, w~rlangs het hele arsenaal van alle waarden die de in de polariteit
betrokken milieuvariabelen sucpessievelijk van plek tot plek kunnen aan
nemen, vertegenwoordigd zijn. De pijl geeft daardoor ,de lijn van maxima
le verscheidenheid in milieuvariabelen en daardoor aangenomen ,waarden aan.

Wanneer wij bijvoorbeeld de D-polariteit uit de figuur op 'de vorige pa
gina samengesteld achten uit de variabelen "bodem".. "bedekking", ''Verti
caliteit", "infrastructurele werken" en "centraliteit", zoals op pagina
54 voor het 'D-niveau is voorgesteld, dan geeft de pijl die in de figuur
met "D" gecodeerd is een denkbeeldige route aan waarin zoveel mogelijk
alle waarden tussen "zand en veen", tussen "bebouwde kom en vlak land",
tussen ''torens en onbebouwd gebied", tussen ''Veel en weinig kunstwerken",
tussen (''werk- en woonsteden (of hun equivalE;IDten voor een kleiilere schaal)"
successievelijk gerealiseerd worden in een gradiënt die als resultante van
al deze variabelen een duidelijke polariteit oplevert tussen "besloten"
en "open".

Dat b~tekent nog niet dat wij voor het gehele gebied een morfologische
keuze doen voor de gradiënt, slechts het door de pijl bedekte oppervlak
vertegenwoordigt in principe een gradi~nt, voor de rest van het gebied
kunnen scherpe grenzen, contrasten, en alle vormen van spreiding nog voor
komen, maar door het tekenen van de pijl is tenminste één route in het
gebied aangegeven Waarin á1le waarden vertegenwoordigd zijn, zodat een
minimale inhoudelijke,; morfologische en structurele differentiatie ver-
zekerd. is. I I ,

Dit eenmaal vastgesteld hebbend als principe, kan hiervan vervolgens
(.eveneens uit het oogpunt van milieudifferentiatie) weer worden~geweken

door in de pijlen hiat~n op te nemen die délen van deze "ruggegraat
gradiënt",~Jvrije interpretatie prijsgeven.

De opdracht aan de ontwerper is hier in de eerste plaats de variabelen
te selecteren waarmee hij de polariteit wil realiseren, en vervolgens de
waarden te bepalen die elke variabele zijns inziens in dit gebied moeten
kunnen aann~J;llen.

Zo zal hi,j misschien de variabele ''Verticalitei t" in dit gebied niet álle
-wà.ard.~n 'tussen "torens" en -"onbebouwd gebied" willen laten. aannemen, maar
~enl\'eeks d,iscrete waarden vaststellen van bouwhoogten die op de "rugge
gráaigradiënt" successievelijk, en elders in een nader te bepalen verband,
kunnen worden ~realiseerd.

Hehelfd.e' geldt voor de andere variabelen waarmee hij. de polariteit wil
re~iBeren.

I
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liet het aanb~n van bullrl-, wijk- aD riad_oorsieni..llgen ia de eB-pol....iteit

lIit ona vooTbeeld. heb ik in r.it. het gebied VaD de $\l.ber nruaturele dif

terentiatie verlaten: hier bec1nt d.e f\ulaUonele differentiatie.

De functionele differentiatie _t eclrhr niet chrorr.ol~boh in het OIl.tverp

procu nl de eh'Ucturele dtrr'Nlntiatb gezien warde. De vooMdlhl,g Tan

uJ<en die ik hier geer h aleehh een logische vol«o~ van toen-ndll ~

plu:heit, ten einde het ontvelllProc::e. in zijn onderdelelI h an~ren.

De functionele d1rr.",n11ot h pat dikwijls genoeg aan de .huoturela vooraf:

_ hebben t-mertl "rei: gllBllroken 'TaIl een "1;aakstllll~"voor het pbied <1.&1;

118 als voorbeeld kozen.

liet de etnlct\ll"f!lO!l dit'ferenUaUe werden de potentie. van het gebied weerge

geven en ontwerpmati& Ilitgebreid, en daaraan 1II000t de (p_nete) funotionele

dlfferenUat Le voortdurend vorden getoetst, en daarmee de intentie.

Svent.o moeten aan de etrooture1e ditr'I'$ntiatie voortdurend. de lllorfologiaohe

differentiatie en de inhoud vOrden getoeht.

De functie lt8n niet volgfIn uit de VO:l'l:l, lIlaar de vonn kan ook niet lijfU'$ob.t

volgen uit de functie (het lutete beet "functionali_", en bet eerste zou

"en "lIorfologi"",e" kunnen noemen). Het gebied. kan illmers bij nadere be.~ering

nieuwe potentiee tonen die on. ertoeb~ de taakstelling en on" oorlJProD

kehjke intenties te herzien.

Zo onhta..t vOor elke ontverpverll:zaaaheid een visael_rltinc-odel dat in da

plllats hoort te kc.en van eell.sijd1&" aorfologi_ of t'u.notiOl.l.ali••:

liet Cflll.trale begrip ie bier ..ltl"llctuur".

POlanteU als stl"llctuurbegrip ie geen YOJ"a, het iaplicUrt vo.... we_in ie

het functie, al vllrvij.t het ""1 nas.r funç-tiee.

l)e"e aiddenpoeUi.. aaaJct, h.t begrip pols.rUeit tot belancwekkend 1net~1;

voor het Nîatelîjk ontwerpen, vaDt bit .taat ook centr&a1 tussen inhoud (holt

"MogeliJke") en intentie (h.t· "wen••lijk....).

In de tekllnin«en op de volgende bladzijde zijn enkele ..pecten weerpgevfID

VIUI vcno en fUnctie in het gegev.n gebied aan de rand van een etad.

Ah vonoall....ct ia oreergege'hn de spreiding van water en h.bOllWiu,g, al. funotie

)apect d. pleats van. buurt.., wtjk- en atedeUjke voorzi.niu,g.n (reapeotievelijk

'\le "b", "v".n .....).
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Xorfolopeche en tunetionde reallaatie. nn de CB-polarHeit

.o~

--------

•

Orer t,.l vaD arulere aapecten I/'&ll vom en !\motie daD hier _:rpgevllUl,
•

• oet bij een OIl.t_rpprooell uite~ -.. uitspTNk wOrden~ 1D bet

Ç&lIllingsveld tu..ell. inhou.d en inten-tie, lIogeUjkheid en wenllaUjkheid.

Ten Blotte k\mnlln we on8 ..t'vr~n wat de inhoud k-.. zijn van d. A-polari

teUen die zich in dit geheel moeten .ohil:ken.

Op pagina 51 heb ik &18 ..lHeuvari.belen van het .A-niveau d. graden van

bedekking in de va", van beva.terillg, begroeii.q:, begaanbaarheid en be

hOl1WÎJlg, en verder 4. greDIIYOnl811, de OIltsluitinBsgrud en de ce.ntralUeU

s-n~. .l1 deH varillbelen en Doe ...ele andere ltwIDen op vencbUlende

.~hren ,.oMan _agen_ eD "·'lui.erd in A-polariteiten Vllft ven.cbU

lWllÛl ..N.
Due polariteiten kImDen op lIlULloge wijze worden pdiff'el"llDtllerd en gere_

1in'rIl in eeD lIortoloCbche eD fUnctionele differentiatie s<)a1. hiervoor is

p1.l1ulltreerd aan de band van ..n CB-polarUeU.

aet A-niveau ie het eerste nivlltu waannee ik de reek. die in paragraaf 6.2

werd begonnen, kan voortzetten, zodat ik ~aan niet hiel", Ilur in de vol

pnd.e paragra.at uit_rking s&l .."n.

Botl~ in ca .,.od~ paragraaf d. crorulPolari....U.1II1 op 0-, C-, ~ u A-ni....u
al .~ari.ch lUlft d. orde n-... , wil ik hi.r al. vervol&, op dil reek. die

op peciJla 106 _rd atBObroku. d. polarieatievonHn iD de hocere echaal

nb.aIle, beginnend bij he, A-ntv..u., lN we.r op w.t _er algu...e wijze

ondersoeken.

CW het A-niv.au vindel1 we vrijwel altijd een gr.,l.i~nt tlUlsen jJl'08n en steen,

eeD çedi1l.ll.t di. beruet op vartati. 1D oppervlût.bed.kItiD&, (&i. pa,g. 51).

:D... çedi..t bil. aleb O"I'8r kort. en lUI«" at.~d realiseren, .CUlt"" en

.act' cnn- opl......... t\Ul•• bedU\e ... onbedekt. Fand•

I
J
I
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ü. in een WOODbuurt bijvoorbeeld là bedekk.ings,graad (~groea,,-...teen·) r.ieb

a-eenschappe.lijk o:-ilnteeM (Zich •.....oei""rt ..) _t de oataluUingsgraad

(woonpad-lIOOD.tr....t-buurtstraat-b\lll.I"tv.rhlllelweg) I dan anht..t een chlid..

lijke polariteit op buurtniveau. De "open" kant wordt bepaald door deen en

verz8tllelwgen, de "besloten" kant dool' çoen en "oonpaden.

!I<l1.\l polt>rUeU kan convergent zijn (groen en voonpllden aan de buUenkant,

eteen en buurtverzamelwegen ln het oentl'llJ>.), of divergent (.teen en vena.

mslwagen ILIUI de buitenkant, groen en woonpaden in het OllDtrwa). De diver

gentie of convergentie van de polarlllaUeetru.otuur kan bepaald WONen door

polariteiten van hoger niV81W. (convergente buurten aan de buitenkant van de

acglQlll8rati., divergente buurten aan de b1nnenkant).

De va... waarin de .1l1euvarillbelen zich realieerfllll b.D tu.au opU.nhopl..D& en

spreiding uit.lttlopen.

Zo k.... het groen go:oheel geconcentl"Mrd uJI1 in Uil r.tlne, çadu.eel (PIer
gaan in bet llteen of gelijb.t~ gupreid zijn onr de buurt.
De gradi1nt-oplossing tab in de vam YI:LlI I'IlÎllteUju gelediDg es1he
tisch h~ige cootrall'ten opleveren doordat lI'tenen elttmlmten ilI
het groa en groene el_enten in het .teen zo_l het groen al. het
steen ilItene1veren.

Zo lcunnen woon- en buurtstraten l.n de reeks ontbreken, waardoor woon
paden direkt op de buurtverzamel..gen ui tkllOllen (op66nhoping), lllo
we.arden kunnen vertegenwoordip;d zi:ln (grs.di~nt) of elechte 6én waarde
van de variabele "ontsluttingegraad", bijvoorbeeld de buurtatrs.at, 11
overll aanwzig (spreiding).

De functie (bijvoorbeeld woningen voor alloenlltunden verws ...-tl.Dgen voor

gezinnen, of VOlItncen als zodani.c versus winkels en kleine bllJ.U"'tvoorsientncen)

kan op verachUle.Ae aanieren aan de structm.>r, de gefor-eenl.e grondpolari

teit word.... gekoppeld, ast ande.... voorden, de polariteit k&D op ve....chilled.

aaDi.reI1 functioneel vorden gerealiseerd..

Het ie bijvoorbeeld een belançiJ);e OIlt_J1Ikundt.ee beslis.ing of d.
vool"2'ien~ in het groen ot in het eteen gee1tuMni. worden.
In het ..rata geval on·ht....t .en oOllt ....polartte1t, s .. ocmtrtl.lJtwerldnc:
wanneer aen w1nItele en ande .... buurlvoorzienin«en al. "open" elementen
op d-ntvsa>.4 beechouwt en woningen op dat niveau ale "'bo8doten" el_ten
(alf-.1 • bUs-Ai bllts-d • alt...A).
In h!lt tweed!l geval zullen de bewoners van d!l buurt zich in prinoipe van
het gr~ velVijderen als ze hun dagtllijkse boodechappen doen ot hun
buurtschool bezoeken.
Door funotionele differentiatie ltan ..en zowel het 661'1 als het and.r t ....
geliJkertijd toepas.en.

In. d!l A-polariteit, die op de... wiju door de .ilieuvarisbel.. bedell:lt1.ll.P-
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en OI'l"taluiti.ng8Ç&&d. ie BWllflngellteld, Qn de variatie in dichtheid van woon

bebouwin&" zich &8lls1uiten.

Het meest logisch lijkt het groen te aSBool'6ren. met "onbebouw", en steen

met "bebouwd", dat ls ook in het onderorls8I:lde schema &1s ~ali8atie VIUl de

A-polariteit weergegeven•

• Wanneer lIIen echter niet meer op de B8IIIenstellendll variabelen ZO&l1l bedek

k1ng8Ç'&&d. en ontsluitingIlgraad afzonderlijk let, maar op de stro.otuur als

geheel in de VOIlll van bun resultante. een polariteit tUBsen openheid en be

slotenheid, <len le een andere koppeling ook mogelijk. Door de voonbebouwiJlg

n&8.r de b~ta-lt8llt toe te verdichten, ont8taat in de lllargo:! en in de alfa

zone hier en daar ruimte voor een pleiJtachtige l'Uiarte, terwijl de baBIaten

heid van de bebouving via een steegaehtig milieu k8n OVIlrga>m in de bado

1;enheid van het groen.

Polariteiten op het A-niveIW. en op het B-niveau, aamenatellende variabelen.

'îêlr"r\
(groen)

jlJULL ex:
:)fu~é'lC~_.1:JJ7.- o<.~

. .. .
-~ - - --_.-

f'
A

A

• 1·~.,L~l>
[" ol

(n.uit) ~ ; l..... -: (·onrust)

r'i:F·
.

l~"i~{l i0(
.

•
elk<! stip is 10 woningen

(woonpad buurlverzMlelweg)
elke Iltip is een ....oorziening..

(oppervlakken _ lijnen - pWlten)

ZOale ik vOOr het A-niveau de bedekk1n6sgraad en de ontllluitin8sgraad als

belangt'ijke polariteit-foI'lllerends miH8IlVari..belen heb genoemd, wU ik op

het B-niveau "dynMliek" en "dimenllionaliteit" als pr1meirs oOlllponenten van

polariteiten. noemen (zie ook pag. 52).

Dyn8llliek ie een t'undsmente1e oeooloa-isohs variabele die uit zichzelf al

een relatie liet beslotenheid heeft: openheid l~rt meer kanllen op onrullt

dan beslotenheid, belliotenheid lIesr kanll81l op rust dan op<lnhsid.

Oit de vegetatieblnde ie echter ook bat cagsk:eerde bekend, hoog gedif_

fllrenUllerde, in een olimutoestand tot "rust" gekOlllIlll. ~OOayBt_n kunnen

zich afsluiten van de buitenwe...ld, dllt wil zeggen, in Bulke ~allen levert

rust .eer kazlllen op btlalotenheid dan ClU'Ust, on.ruet IIlssr kanllen op openheid

dan ru-t;. Oorsaalr: en gevolg zijn hier vllnt"bseld..

In de lIl8.ll.aelijke Illl/llenlev1ng wordt bewust ingegrepen UI onrustige eituaUu



0IIl _ althans gedeeltel1jk - de Nat te herstellen, roodst daar "ocapen8lltle

verschijn8fllen" de n.lst-mruri polariteit ll:u.tmen c.kartID (veelbolatie 1D

onnastige gebiedeft, weini« isolatie 1D J'WIti~ gebieden).

Ab de cOIIIpenlllltievef'$chijnnlen zich ecbter op een lacer echeelnivetlll

voordoen (bIjvoorbeeld door de "ieolaUew8llrde" van woningen at te st_en

op de onruetgradil!nt in de wijk) d.lI.n het Wtlrkniveau van de gradi'6nt tuaeen

rust en onnllrt, kan der.e toch een .atl'\\atureel dlN'erentUirende .Uiewaria

bele blijvl!f1 in de polariteit tussen openheid Cl beslotenheid op bet ~nivellll.

wanneer :ik nu bijvoorbeeld 1D een vijk aan de OII.rwJtÇ*dilint ..... ~.t..o

nal1te1tBgradl~t"koppel, dan krijgt de wijk "strucrtuur" door de resul:t...

rende polariteit tusBen "open" (Cl:l.ruetlc + routee, lIl&rkente punten en Icnoop

punten) en "'besloten" (rustic. randen, opperdakken; districten).

De varitlhele "diaensionaliteit" heb :ik op~ 52 laten vsrll!l"en van
'"punten" via "lijnen" tot "oppervlakken", .et de bedoeliJlc <:taar.....
elementen van de "City I.age": ps.tb.e, ed,ge., distriat., nodes Cl lUl.d
mark. (L,ynch, 1960) als "wll.arden" uit een geordende reeks te kunnen
intell'retllren.

De onruatige "open" b.nt van de hier hertende ~polariteit lulIl. in eerst. in

stentte gevo'" vordl!f1 door de aanwesl.cbeid van een verteersvll'; (soa,llI de

riJksveg in het voorbeeld op Paf:. 113), m~ ook doo.. de aenVllsipid Vatl

voor:ne:umg.n. Voorr.ien~ r.ijn al••in of mee.. bekende "adre••en" op te

vatten B18 "landmark_" voor d. plaat..lijk. bevolkina'. het lIijn '"punten"

waarheen men langs routes ("pathll", "lijnen") uit de periferie (d. _buur

ten, oppervlakken, "lI.Î1rtricts") op weg gaat en VUl.vaar men teru,p:eert.

DIt prooes, gekoppeld aan het patroon VlI1l. de "City r.1llö"" tunn .iA ot .....

va.sc gelden"tirioeerde oppervlakken, via route. naar duidelijk bertlll1ba.rs

punten vtndt plaate over een afstlU1d van 0,1 tot 10 kUOIIIeter.

Boven de 10 kilOlIIeter kan ieb soortgelijke plaats vinden, ..aar de
route waarlange van identificeerbare gebieden naar duidelijk berll:e
bare punten en teN,g ,;arei.cl. wordt, b OIl..-venr'llll.ic groot pvorden ten
opzichte v&n d. c.rvaD6 der identifiCllllrbN'll "PJHu.,lU;ke:n lII1 beriten.b...
re punten wal. die door J.,ynch sijn bedoeld. Er ia ....n "ijl. atlll....
(Croenman, 1960) OIl.htaan die door de reu1t;er niet beleetd vordt.
Deze sene ie in mijn tensinolo,;ie een OII.lIVenredic lang Ilite-rekte
alt_bU_a..ge tl18111111 een altazone en een bUallOll.. die ..61 op het
A-nivllt.u grijpb.... :ijn, en ook 001 dit niveau de orillntatie van de
r\l1/Iltepbruik.er in Hn polariteit beverkiJ\.llict.

liet dn b.t0"C vil ik all..mllln be........ dat aan de "t...lulIl.t YN1 de ht. ..

bBdodd. ~polari18it ce- Mlitenb&l"ll pwo.t.. &oud_ (1lOpIl) sijn, of __ de
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alfa-kMi; geen identificeerbare oppervlakken.

In 1egendeel, het ''woonadNlS'' van een individu da-t naar de voorzie
ningen op buurt- wijk- or etadeniveau op weg gaat I of dllB.lV8n tenlg
keet, is voor hém een "landm&rk.", terwijl het centl'Ulll een identifi
ceerbaar oppeIVlak ken zijn zodra bij er niet mesr verkeert. De indi
viduele beleving Van de polariteit ken tijdelijk tegengoesteld g.lricht
zijn aan de colleotieve beleving van de polariteit, en daarvoor zijn
routes en landlllarlte in de eigen woonbuurt, evenals idenhf1ceerbare
oppervle.kken en pathe in holt centrum van eIIlinent belang.

za"",l in de alfa- ale in de bl!lta-zone zijn pWlten, lijnen en identificeeI'

ba.re opper"llakken gewenst, meer al ... men met de variabele "dimenoiona1iteit"

een bijdrage "il leveren aan de polariteit op het Jl-niveau, moet de dicht

heid van dna elelllenten, de dichtheid V811 oppervlakken, de dichtheid van

lijnen en d... dichtheid van herkenbare punten in de richting van de polari

teit varil!ren, en ten opzichte van elkaar niet overal gelljk zijn.

Een Illilieuvariabele die ik hier ale realisstor van de B-polariteit vOOr

woonwijken in het bijzonder wil noemen, omdat deze ll8l\ de otructure1e di.!'

!erent1atie van het stadsbeeld een enorllle bijdr&gfl zou kunnen leveren, io

de ioolatiewaarde van de woningen.

Door deze te laten t'oensmen met de d,yn8llliek in het lIilieu, door systematisch

_r "'besloten" woningen in de "open", onrustige ..brie ven de B-polariteit te

realieeren, en lll8er "open" wonill6'en in de "besloten", rustige zOne, ontstaat

een oontrepolariteit die door h&ar compenoeronde karakter op een veel l&gflr

schaaln1veau lIl8t de onrustgrllliil!nt kan oontrasteren en deannee de polariteit

op B-niveau juist veroterken en realioeren.

De "ioolatiewaarlie" van oen voningtype (in volgorde van toenelDBllde isolatie

waarde) zou /Mln als volgt kunnen dofinil!ren:

1 Vrije stand.
Een vr1jst ......de woninS biedt de lll8ute IIIOgelijkheden tot contact llIet
de Olf\gflVing, heert derhalve een relatie! lsge ioolatiewlUU"de. Een
wonill6' wordt ale vrijstaand beschouwd. wanneer ha&r vertikale grene
vlak op lJ'len enkd punt met een belendend bouwwerk samenvalt.

2 'l'wee-onde...... een ksp, echakelbungalow.
'l'ot deze oat8,rorie 11184 een wonin6 worden gerekend, Wanll8er minder
d8l1 3510 ven b.&ar vertika1e grettsvlalt samenvalt Ill8t een belendend
bOllwwe.rk.

3 Lage voorgevel, doorlopend cakvlak.
Tot deze oate,rorie llIBg e<ln woning worden IJ'lrekend, wanneer minder
dan 40 ." van het buitenoppervlalt vertilcaal io, all mUr dan 60 ." tot
.hs.'- dakVlek pNkeDd kan WOniM.

I
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4 Rijenwoning.

Tot deze categorie mag gerekend voTden een lIOrling waalVan Mer d.azI.
60 ~ van b.ll.ar verhule grensvhk IUIIIIe:lv&1t _t dat VaD beltndende
bouwwerken. (!:en hoekw<ming b due iD dese siD géén rijCl_ing, Cl
zou, _ te~inlrle dezelfde holahe-.rde te be....iken alll de naaat
liggende iD.ges1oten riJ8lIwoniDg, bijvoorbeeld nog een lage voorpvel
of doorlopend dakvlak lDOeten hebben.)

5 Voortuin-lIMlt-BchulU'.
Tot deze eetegorie behoren de won~ die door een erf "",10 op.tal
len VIIIn de openbare ~ gelIcheide djn.
Het erf _t, vlSIlar de _g gerekend, WIlsen peroeelgren. en TOOr~
vel llinoJten. 6 11 llijn. en de oplrlallen _tllD hn.iDlJie 65 ~ VaD d.
breedte tuaallD da f,ijdsl inpe psroeelpoenf,en tot MD hoogta VIlZl

/llinimaal 2,10 meter boven het maaiveld bedaan.

6 Patiowoning.
Tot deze oategorie ltAn men rekenen aen woning lIIet aan tot tenJllins1;e
2,10 ""'ter boven het lIIII.&iveld geheel _t _teen OIIl&lot.en buiteD.nl.iate
van .iniaul 25 /ll2, vaaIVlln de grenf,en. voor teruoin.te 60 ~ beetaan
uit. bet bIlit ....geveloppe!'Vlak VIIZl deH won~ (lineair geIlIIt_).

7 Gealot.en achterterreiD.
Een woning wordt beeehouvd te liggen aan een gesloten achterterreiD,
en behoort deaI'mee tot deze oategorie, wsnn.er hllJllinate 15 ~ van
hut, vertikale grensvlak ia gelegen aan een terMlin van tanminete
1500 ",2 IIIlIt ala kenmerken:

voor lIinder d.azI. 7 ~ (oppervlak) openhaar toegank.lijk;
behouden. ten hoogate twee toe~ van "'xi'''] 1,3:1 _ter breed,
tot t.enai.D.t.e 3.40 _ter boven bet. aaaiveld geheel -..lotelI door.
gebCIWf&D, ui1elw.tend belftem al_ woni.ll(en.

8 Souterrain of eplitlllVel.
'1'0\ deze oa1egQrie worden gerekend, woningetl die, voor zover zij niet
tot de eahgorieiln 9, 10 en 11 behoren, aan de zijd. van de openbare
weg geen v.rt....kk.n hebben, waarvan h.t vloerpeil lIinder dim 1,30 _
ter v.rschilt met bet. trottoirpeil.

9 Drive-in-woning.
Wanneer de woning aan de djde vu de openbare ""B ter hOO«t. van ut
troUoirpail geen andere vertrekken hed't. d.azI. eell IWtober~l..tB "..
eventueel een v.r1rek ven ten hoogste 2. tO ..t.er breadt.e (prekend.
evenwijdig aan de •• van de weg), en wanneer het vloerpeil VaD de
andere vertrekken neh t.elllllinBt.. 2,10 .... ter boven het trottoimiveau
bevinden, dan klll\ deze wonin&, vool" zov.r zij niet tot dil categori_
en 10 en 11 behoren, ale dr1v_in-woning beechouvd word"...

10 stedelijk dak.
Indien de gehele woning unainste 2,60 .ner boven het -....in1d ge
e1tueerd ie, en _r dan 50 ~ vu de begaDegr<md openbaar toe~
lijk, dan wordt d. _~ tot deu categorie gel"ekend.

11 Etagewoning /!let. n1et.-woonbeeteam1ng op d. bep.ne grond.
Indien de gehele woning ieDlllinllte 2,60 ...ter boven h.t IDIl.IÛveld ~
Bitueerd ia. en van dil begane grand. eWer den 15 ~ openbaar toegaD
kehjk, dan wordt d."", _ing &la .tage_ing be.choo.vd.

12 saalle, diepe -in«.
Indi.... d. gevll1breadte aan de sijd. van de opeDbare ""« .1Dder dan

•• S
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40 "b~ .aD de tobl. diept. van d. WOIl:wg, ge_hn loodNch'\
op de .. van cle weg~ dan kan dne _inC al. _alle, diepe woning
MeobOllwd warden.

Door oo::.binatie ,,_ b""elllrhand. d~.chap~, di. de woniD,g in toen_ende

_'&8 YaD de trIlitenwereld holeren, k\wlan __~ _1; h~" bol...

t1.~ _tviklallflll. al. we bet re.ncn......r al....t voor de bolaUe

we.a.rd. n_. bijToorbell1d 4 + 1 • 12 .. 23. dat vil zeggen, een _alle,

diepe rlj\ja.-u.g _t glluoten a4hhrterrein, o~ 3 + 4 + 1 .. 14. 4&t wil

aeaPJ1, .... rijtje. _in« _t 1.... voorpvel en voortu.in Hi echuUT.

Door nu bijvoorbeeld in een glob-.J beat_ingap18l1 zone. Vall gelijke
lIJn_iak t. _d.racheiden, kan aan de onl"ll8\-wa4rde voor elle. zon.
een vel"t1ate bolaUevaarde van de in d1e zone te bouwen woningen
vorden gekoppeld, zodat er een etru.otuMlllt aamenha:l& zal zijn tus8en
da .Uieuvariabela 4,ynaaiek en helaUevaarde VIUl de woning.
leD kan bijvoorbeeld zeven r;bn.lJ onderllchelden waarin won~n g&

bouwd .ogen vorden Ht iaolaU.waarden van r8Bpeotievehjk oa. 4. 7.
10, 13, 16, 19 en 22 of me.r. Ven deze waarden lIlag den bijvoorbeeld
ten hoogde 3 eenheden worden a1'pwelten, zodat in de eerste zone ho
latiewaarden VIUl 1 tfm 1, in de tlleede VIUl 4 t/lll 10 enzovoort Illogen
...oorkl*en.

Het ie duilidijl< ~t door dergelijke realhatievo:naen Van de &-polariteit

in a....bang ..t de polariteiten op andeNl niveau., de pbruibr van de

...u.te db de oorrel..t1e VIll1 varhbd in U.n richt:ing, hwl gelIIeenechap-

p.lijn orUmtaUe, lwe« herkend, P beter porimteerd raMt in eeD

polari_Uanructuur die e.nersijda de elgen lichaaelijke polariteit, _der

.ijcb de _wegiJl« aD doelprichtheid van de pbruiker lIiet oac-oeicl laten,

soala _ atruotuurlooa .Ui..... waar "kop noch at-noo ..... te herkenn........lt
•

"'1 SOlI cloeD.

De o-pol..ritait die ik hier vil baaprekeD valt at' te leiden uit dive"" .0
o1aal-eoolQgiaoha .oclell811 van atruct~la diffarenti.tie op atedalijk ni

va_: bat oa.:l.oantrbche aodd van Bllrpaa (1927). bat secto:naoclel van Ro,yt

(1939) aa bat po~uola.ire .ocld van Rarria" Ullaan (1945).

De.. aodallaJ:l ,",en de J'Uilatelijita apraidinc, de aerf'ologie war van vari.

balen scala sooiala atatu., gr<md.prijun, çoadgebruik, eriainalUeit, patho

lOCh enzovoort, pd.eelblijk in hwl Olldarl:inga .....enhalIg, en daa:naae

in bIm "atruotuur".

De o<lnoantrhoba, ..ot:oriU. ell po1y:Duolaaira vemen sijn in de temen van

pa,iDe 85 Illl 89 raapeotieval1jk radiala, hna-'ltilih en polyalocl..h 'PI"4l1

dt.ne-voNen.

;
I
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Uit aorfologiBch oogpunt - en .i...chien ook uit hiriorieeh oogpunt - .ijn

dUo" spreidingsvomen nadia VIUI toenlllllend. differentiatie door n>Walijke

~ledill8 &I'l excentrioiteit.

De 8oci,..].-eeologiachfl school, di" ia Chieaeo Z1.JD ooMJProDg ." groot
ste bloei 1tOPd. Ba derplijb .odel1en opl....erde, fuJ.d. echter in
:lijn opzet sociale hl .aterillie variabelen I populatie liD b&!:'Uat een
gelijkwaardige plaatlS t. pvlln in de rludill van "~itia.".

De lIociale variabelen kregen d. overhand, all. het begrip "habitat" ve:r
lOOT djn c.vaitende oeoologillohe bet~enis van "levensçand." lIlet eisen
variabelen, en versd>ra&ld.. dN.rdoor tot een begrip dat niet veel andeN
weergaf' dM een ablJtracte Niate wu.riA eeD populaUe sieb ditterel:l.ti
eerde.
De geografie en de IIIltropolog1e bleken tr«lweDB een:roelfde lot be.choNn
tOlln de kloot tunen 800i.1o en tysische geoçatie, 1'fIepeQtillveUjk
cultlU'elll en fyllische antropologie onwerbnl4rbaar p_rden wall.
Voor lI'tedeboulkUndigt'lll ie bet t .. hoplll:l dat te :r;ijnar tijd., wanneer
beid. richtingen :lleb in !Dm diseipliDdre beperkiJla: voldOftllde hebben
lII1tvikkeld, populatie ell. habita\ ~illWf in db perspeeUef' bmDell.

vorde:n bedwieel'd itonda:r- :r-e.veedee naa:r- "nsijdi4r deteminidhdle be
8Cbouwî.Dgen, in ha\ beaat dat da at:ruetlU"ttle ve:r-acbeide:nheid van de etad
juht ~in ia rlegen, dat nd Hn! de habitat de populatie bepaalt,
dán weer de populaUe de habitat, dat hiér de fyabehe vuiabele:n, de
Middelm, bilt beeld be~e:n. err. dá!l' de aociale vuiahelen. dil doel
einden. w.ard1ll1 llI1 wen..lijkheden, U.&I' dat sij nooH loe nn alkaar
gesien _ogen wOrden.
Dikwijls bepaalt de 80cialll kluae waarlce _ behooM, bilt achu.itjll
wurin mlln :tit, bij dil hogere inkomen a lijken ilmlare doeleinden, waaZ'den
en wenselijkheden de ameh.ndiglleden te bepalen, maar bij de l~re in-
k..en. vindt de OOIlf'rontatie Met de t)8ieke noodsaak. hllt gedeh.~ineard

vordllD. docr de tydelte _.tIlDd.i&:beden plaah.

Jlet de vuiabala "sociale wtatus" vui&M de ..til waarin het riadaded VOOl"

namelijk door t,yBieke of' door eoeiaal-culturele variabelen bepaald wordt.

Hs\ deter.iniatiache verbend tusllen ontwatering en soeiale etatua van de

be_era, ie al dikvijls object van dillClls.ie ge_Irt: dil "heh:r- gedtueard."

'l'ouden hoog en droeS op de hogere VUlden VOIll.en. dil .inde:r- bedeelden op de

lagere sronden (Raa.rl.... Dan Ha..g, Utrecht).

Maar wat te doen met dit verband, wanneer de mindllr bedeelden in een histo

rhch pro<:ell opklt..en tot Douveaux richaa. terwijl de oude ditll8 in Vllr'V~

raken'?

Het IDOfIraaaig AIIIetel"dam _rd een Middelpunt ven djkd... en draineerde
ujn grond met grachten, de in see gedt'even VenetilrIl D&IlIlD huD benar
de poe1Ue ale u1tg&n«spunt voor een ontv:Uckelin& naar tabelachtige
.acht en rlJkol.c..

Man Ma« het d.et....inieh.ch varband, ja. Uk deter.iniaUech varb8Dd tw._

.ocial. an tyeieke .Uill\lVuiabelen ve..-rpen. dat kc.t het bap1.p voor de
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struoturele verscheidenheid in milieus alleen maar ten goede (waar hié1' een

positief verband tllBBen twee lIIilieuva.rillbelen &8Jlwezig ie, kan dü.r een ne

gatief verband bsatsan) maar men lIlost daarbij het verband zélf, de ...i8881

werking tUBsen mllne Bil. ll.atuur, niet uit het oog verliezen, h6e grillig en

indetenninhtisch dat zich dan ook in de roimts kan manifesteren.

Het komt mij voor, dat een dialectische beschouwing de meeste vruchten zal

afwerpen: gedu",nde de gehele evolutie is de natuur dominant geweest over

de lIlertB, nu domineert de mene zijn omgeving, mBa.r de oecologieche orisis

ia een voorbode van een nieuwe maohtswisseling.

Niet alleen de temporele dialeotiek ken OI1S van de determinisne-volW'1tarilllllB

di8cus8ie v<'lrlo8ssn, ook de Nimtelijke dialeotiek: op grote echs&l wordt de

IllenB door de natuur gfldaninesrd, op kleine achaal is dat IUIderllOlll,

Een dialeotieche beechouwing toont ons hoe de artefacten van de mene als

toonbeelden van zijn almacht, in een later etadium njn fysieke vrljheid in

toenemende mate INnrum beperken, hoe de soeiB1e procBe8en in een Iltad8Ver-

nieuwÎft8egebied kunnen etegner8n, doordat zij de randvooniaarden van een

hietorieohe bebouwing bereiken. De geoohiedenie verschijnt hier ale een

fy.iek gegeven, een geheel van lIIaterillle beperltîn,ti:en zoale eerder de natuur

lijke habitat dat wu.

Het etadsvernieuwîn,ti:BproOBe fI,YIlIbolieeert op, treffende wijze de ,hale~

tieohe c.B1ag van gedomineerd w6rden naar eigen dominantie. Het ~b~
1;reeBrt hoe lIlBllBBn tBlkenB opnieuw hulI dominantie over fyeieke r"ot~

ren moetBn bewijzen OlIldat de geeohiedenh hen die ongemerkt ontneelllt.
Bet qmbolheBrt hoe beperlct de mBlleelijke dOlllinantie, het teohniBoh
en eoonomisoh venaogen is: meneen lnu:\nen niet overal tegehJk hun lIil
aaD de fyeiekll .truotuur, de habitat (historieoh of natuurliJk) opleg
gen, he aaDpaBaen aaD eigen behoetten, ala zij hUr hulI dOlllinantie
willen bewijzen, mouten aij zioh elder. in de ry.ieke ometandigheden
Bohikken.
~t ie .en traciBche en Bohandali.ge geBohiedenie dat lIij "hier" een an
d.rot kl.eu MnB8n hebben gehuillVeet dan "elder.".

Ale b.elevarlebele voor de o-polariteit die ik hier wil bespreken (en er

eijn tal van andere polariteiten te bedenken) ki.e ik hier de "hietoriciteit"

(eie ook pag. 53) van bat lIlilleu.

o..teld, dat (al. voorbeeld ven d......t .envoudip va.. van eted.lIJk. grOUl)

d. hi~oriaite1t rs4ie.a1 vari••rt van "boa," iA het O8I1t,..., nur "laac" i.rl

d. periferie <_ hietariecM lIinr1B1l.-t.,l. tepnO'l"er n.i ....wbcu....1Jk.n iA d. perl

t.rie). lIe ~" tu_ beid. n-t O'I".reen ••t d. "trane1U."<lrle" 'l'an

eu.r 'l'elt tu_ " "Wal" BIl bet "echlp" ven d. centrale llu1Al en

_l ~rlj••
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Historiciteit is op dit nive_ dikvij18 door het prooell van "conden••tie"

rondo. een eerste kem een oorq);elijke variebele voor OIIntralttelt, oentra

liteit op haar beurt weer voor vU'iatie in grondprija, en beide laahte

k\mnll!!ll. de :ruiatelijke variatie in eociale status vaD een .hdelijke bflvol

kine' bepalflll..

lede al. gevole' van ver-echilleD in ltOoiale status treden v.r-echUlen in

waarde-orillntatie en leernijl op, en dne drukken weer bwI et..pel op ver

schillende llIbdadel_ (....tipatiseriDB..).

Al deze _nhangende variabelen vo~ llll.Il polariteit vaD "op_" (hbto

r1ech, eentreal, hoge grcm.dprije, alleenetaandlll'l, orillntatie op levllDdit

heid, c,-=iaatie, cOlllJUjllptie) n.ae.r "beslOtM" (niet-historhch, perireer,

lage grcm.dprijo, gezinnen, ori\lntatie op privo§-leven, gezin).

Op P&6'ina 83 heb ik deze polariteit al eens a8/llengevat in het tu.n.d.....nte1e

ondersoheid tussen ":ruiDltelijke "(rijheid" en ''temporele vrijheid".

ln elk aooiaal-ecologhch lIodel is deze pclariteit op "n or andere wijze

veI"l'at in een polariaatieetructll.lU'. De uilllpele convorgente polariaatiestruo

tuur Il:Qllt <:r'I'ereen met het model van Burgeell en ia hiarondar weergepven.

Er kunnen achter ook polariutieatNotu.ren optreden. van. polariteit... die een

verschillende inhoud hebben, die ten opzichte van elkaar uit andere .ili80

variabelen zijn samengeeteld.
, .

Een bel&nÇijlte opdracht aan de etedebouwk.undil;en van de toelr.c.st ie, op

Fond van deze indehtm polari..Ue.t"lCtu.ren te OIlt_rpen waarin de pola

riteiten niet lIleer ged"meerd wordlll'l door sociale etetue, .aar door C1dere

variabtIlen, s.o&1l1 bijvoorbeeld l_reUjl, lID niettol.l.D ellD beetaaDde etruo

tur.le dtrref'llntiatilo tao behouden en zo aogelijk uit tao bou_.
Conversente m divergente polarieatilostructuren op t.t ~ ... D- ain_

\ -'
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sen zonering van de etad een zoneriDB van de a,ggl..eratie

Het pol,)'nucleaire lIedel van HarTh & Ul1lllan kan ged_ vorden ale een~
>

pUe van convergente polarhatieet:ruotunm op C-nive_ naar bet D-11ivelW..
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De tlssllI'ltie van het D-niV8!11l in een geurb811iseerd gebied, io echter het al

of niet lUIIl.elkaar-gegroeid Z1jn (llg-glomeratie) van stedeliJke gebieden, en

één van de meest dui~lijke polar~teiten op dit niveau ie de polariteit tus

sen "open" buiten:ruio:tten en "besloten", a&nééngesloten stedelijk gebied•
•

Deze polariteit heef't alle mogelijlal implicaties die ik hier niet nader vil

onderzoeken. Zij kan oontrapolair geordend zijn ten opzichte van de o-pola

riteit (e"l1 convergente C-polarîteit versus een divergBnte D-polariteit),

maar het zou de moeite lonen de mogelijkheden van een orthopolaire ordening

te onderzoeken.

Op de hoogste niVe8ll8 lopen tal VILIl verschillende polariteiten door elkaar

die diepgaand bestudeerd zouden moeten wOrden. Een dergelijk onderzoek gaat

ech1;llr bet kader V811 dit onderzoek ver te buiten. Ik wil mij hier nog slechts

tot enkele opmerkina'en beperken.

Op het E-nivellU valt allereerst de convergente polariteit op ale gevolg van

de tijdruimtelijke toegankelijkheid, zij verdeelt het gewest in een sub

urbllJ18 (bl!lta-) en IlEln centrale (alfa-) zone met da.artu&sen een lIVergtlllge

gebied (alfa-bllta). Deze polariteit i8 verwant aan de C-polariteit die ik

hiervoor uitgebreid beeproken heb. Beide verdelen de roimte in ZoneB die

reepeotievelijk meBr temporele of meer ruimtelijke vrijheid bieden, en ver

dienen een uitgebreid onderzoek in de VOrm van tijd-roimte-bud8et studies.

Vervolgens echter zijn op dit nive811 dikwijle as;ymmetrie"én te herkomnen die

ale polariteit kunnen. worden opgevat tU8sen - bijvoorbeeld - uitgebreide

haven- en. industriegebieden aap de ene kent Vll.l'l een agglomeratie, en exclu

sieve woon- en I'<lore&tiegebieden &8lI de andeI'<l kant. Zo vinden we in het

stadlli'l'lftIst Mlsterd"", een polariteit tussen HilverlJUlll en IJlII\liden, en lJ\ het

stadllB"lftIst Rotterd8lll een polariteit tUBBen de llaasvlakte enerzijda en de

Alblallller-- en XriJllpener waard anderdjdB. Ook deze polaritsit 1B verwant aan
•

bepaalde o-polariteiten die op attrllCtie en repulaie b'"'Ilsten (Alnsterdem-Z•.nd

en Rotterot-Noord zijn"beide gebieden van beter geBitueerden op wie de

llalren-activiteiten een repulsieve IftIrkin8 had, zodat op deze steden het

seotor--.odel v-n Ho,yt v-n t08paaaing kan zijn), llaar andeI'<l lJlbouden voor

eeD B-polariteit aoud.en zeer wel denkbaar zijn (bijvoorbeeld lan.dbou_

Yae'teeld eoale t\Lea&ll de Haarl_al"lllMr 8D waterland).

Of d..e polIU'iteit8ll doorbroken 110gen vorden, of behoudan &oaten blijven, zIJn

plenalQlieoba baa11e.1ncec Yen grote betekeni••

, .
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Door dergelijke polariteiten k_t 1n de hier gen~. gevallen ftll aul
MraU. in de _arge te liggoen, en den i. da&rdlXlr poriantHrd.

OrUl:Iltatie ia voor de bewoGen VaD Hn aarge eeD bel_arijll: dit't'enmti

erend gegeven, en niet alleen op dit l:J.iveau, -.&r op all' lIcba'JninllU.lI,

~zien het - zoals eerder pup - eon l"Iliatelijkll "Maling h VllI:I. de

doelgerichtheid van bet incliridu. Orilntatie ordent de alternatieven l'Ili.-/

hlijk.

Polariteiten op &-, P- en ~ivllau.

~tragewllatelijke polarttett

/ •
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Polariteiten op intergeWI:Illhlijk nivlIl"", worden in ons land. itI hoge ...te

be'Phld door bodftO&llllteldbeid en Vflratedel1jki.n,tl:, hoogtaligcinl' eD de loop

VaD rivieren. "!let \IIla1 ..... de. land.' en de overil>'" landedden vo~ een

divergente polariteit di, vervant ia a&l1 de eerder ge=-'.e D-polariteit.

Overal \er wereld i. de pogratbcbll o-po1&riteit te herkennen , .....U

"batpbieden' .... "binnoml*>1den", niet in de laatate plaats 0Qjr; in .1Ider-,,....
6.6 5tnlct\nu' en f'Unctie.

!fu Ut het begrip "structuur" en de ahvcturele dittllrel1U..ti. op Yllr1Jdti.llom

de a.,b..lnivlIsulI een Vllft inhoud en '1'01"11 te onder.cheidu "bewunb heb PP'"""

ven (Un van de vele lI068lijlce beteunbeen), om aet bat vooruibiob:t op lHlIl

cmdenoelc naar de tuIlotie en de tuIlotionele ditteromtaUe 'I1Il1 IIUieu.e in' de

drie volgende hootdetuklcen, wil ik de YfIrhoudin,g tunen etruotuur en. tuDoUe

nog eene aan een onder$oelc onderwerpen. Sluiten de$e begrippen aan bij het

b8Bt~nde pbruiJc in de wielclmde, de biologie en d. socioloCi.? Ik eal in deze

pa.ra,gn.at tracht.n aan t. ton.n d.t zij daa.rbij inder<Ul.ad u.r n.uw aanaluiten,

oole al hebben zij eOn voor d. ruiJntelijlee orde ontwiklcelde inhOlld.

Op pa.gina 66 heb ik geoonclwiaerd d.t "etlUctuur" oole pd.tinl"rd lou lcunnen

word., ale "het geheel van t'unoU•• tu..... geseveP variebel.Il-, al••an .et
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"tunatie" het zeer algemene begrip ''Wllrkina''' van de eDe variabele op de

Md,," bedoelt. Zo 18 in dit hoofdstuk het begrip stro.otuur dan oClk. opgevat.

Hoe kanen wij nu van dit etructuurbegrip naar het algemene otructuurbegrip:

de wijn ltUrop IIII11l1l'morlellende delen eeD. geheel vormen?

VllI'iabelen Io.umen concrete "waarden" aannemen die eveneens deze ''WtIrkingen''

ondergaan. en op IlIldere waarden uitoefenen, hetgeen blijkt zodra DIen een ge

concretiseerde vaarde weer tracht te wijzigen.

De variabele "bebouwingsgraad." kan varil!ren van "bebouwd" tot "onbebouwd".
wanneer in een stedelijke alIgeving bijvoorbeeld de bebouwingsgrMd een
be~lde oonorete waarde heeft ~omen. oefent deze vaarde een ">rer
king" uit op de oorresponderende conorete waarden die door andere milieu
vsriahelen worden MllgftDomen, bijvoorbeeld door de "begroeiingegrllad"
in de VOnJI van een hoeveelheid banen en andere beplanting.
Deze werking wordt zichtbaar doordat daar, waar bebouwing ie gerealiseerd,
géén beplanting aanwel'.ig kan l'.ijn, en doordat iJl veel gevallen uitbI'fli
ding V8ll. gebouwen een venniJldering van de hoeveelheid begroeid oppervlak
betekent.
Beboulling en beplanting üjn de "d.r..gere n VSll de conCI'flte w",.relen die
de variahelen beboUllingu,graad en begroeiingu,graad kunnen. aannemen..

De dragerll van deze Wll&relen etaan daardoor met elkae.r iJl een verband dat be

hoort tot wat iJl: nu nconcI'flte etrllOtuur" IIil nOellleJl: de wijl'.e waarop e1lll1en

IItellende "delen" (de dragers) een "geheel" vonnen.

Ket "abetracte Iltructuur" bedoel ik d8ll. de substitutie van "Vsrü.belen" voor

"delen" in de oono:retll etruotuur: dil wijl'.Il waarop eamenetllilendll variäbll1en

een "geheel" vormen. Het begrip "geheel" in del'.e dllfinitill kan men dllag<llllmet

interpreteren ale "lIlodel".

Rilt orul........c.heid tWII.en dit abetract ... IItIUOtuurbegrip ( ... en structuur die be

waard blijft 66k bij llaardeveranderingen in de .._nstellende variabelen)

en bet mathematische NJ1ctiebegrip. ligt in lult begrip "geheel ot.

In het ..athfllllatisch. t\moUebegrip en :tijn toepallaÎllgiln in tal van wetenschap

pelijkB diaciplin.,., gaat het er niet <»I, totalUéiten weer te geven, maar

om oorrtllatiea tUll"en énkele door "ana-Iyse" uit dat grotere verband "10_

88lllaakte" .,,,riabelen door .. iddel van een l'.orgvuldig bewaakt "oeterie paribue n

("!lolt overige gelijk") op het spoor te kom....

Da:te correlaties tracht lI"n veelal te vinden door lIl1k"le uit d" totale atruo

tuur plll01eerd.a varl.ablllllll te vari~ren en lIndere tegll1ijkertijd te meten.

De vari-balen die men opzettllUjil: vernert noemt men de ÓIlafhankll1ijk v&l'ie

belen, de variabelen die aan teglllijkertijd ....10 de áf'hanJceUjk v&l'illbelen.

• •I In het al~en belSchouvt Mil du.rbij Un athankeUjk v&l'iabele (":y n) "al"
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f\metie VM" een aantal 6natb.&nkelijlt vlU'iabelen (xl' %2' ••• );

'7 - (x" %2' ••• )".

De aandacht 11'1111 de onderzoebr h in hite priaaü op 6b vartabeb a
rieM, de lthanltelijke variabele ('"7"). el!. zijD kva.1UeU al. oad"nClebr

bl1JIc't vooral uH het venaocen iJl d. totale structuur di' varhbd8ll t.

herkennen, waal"lan dez" 6n. variabel. in het bijr.gp.er atbanlteUjlr;: b, ..t

.....dere vo,rden, uit bet. "" ...ogen de juine b;rpotbeaen te at.Uel.

Vervolgens _t de onderZOeker d. Urd van de" artlankel1j)theid (podtiet',

negatier, ....erdim....donaal) vut_tellen, de ....cr. van de tuDoU....

ll'll weteDschapatheorethohe voorondersteUinB die aan dit eoort ODdenoek

ten grondslag liKt. ia, dat lleI1 door voortge..ande "":pIor,,th van t'lmoUo

neh verllllllden in een lltnlctUur, u;ymptotiBch nadert tot een begrip VIUl de

toUle lltruotuur (88%'lIt de abstraot••truotuur, en daarmee van &118r1.1

concrete etr..lotllren).

NI! hN,hert "el! in de biologie vanouds een 8-truOtUIU'- en tIlnoUebegrlp, dat

in het kort hierop neerkOlllt: "Elk geheel (orge.an, org>mi••) be.rt Dur

binnen een structuur, en near bdU.n .eD t'I1ncti.".

In tegenstelling tot het hiervOOr beechreven t'I1ncti.begrip, ie hier d.

f'WIche dl13 gMn ond.rd.el VlID d••tructuur, .aar li.&t orbl1it.: rKen _

cn:ierBcheid te .aken tuesen tAter... en 'rloroe t'unctiee.

Toch v.rschUt dit t'uncti.begrip niet VlLll het bierb""... b..chrevl!llD t'wlcUe

begrIp, wanneer...., d. erte~ t'uDctie _1' in een gr6ter pheel, .en _

tem. =::tructUl1r" plaatet. De nrhoud.ÎD8 tunen f'unctie .." etnlCtIlur iA d.

bl010«i. I. tAteracalair, vindt plaats tunen t_ nbe."e van beachco.lwiJl4f,

het Un blnnen het geh."d (orgaan, orpni_) dat -.1 ODd.raoek\, en N"t

ander ef'bdtten.

Het enige ve:"Bchll ut _n tWl.en bet blologieche en bet _thoe.-aU..che

f'unctlebegrip eillllchien "'1 kllll ....."ijzen is, dat het biolOCleche t'wlcU...

bet;rlp niet zoseer de ahatracta betekenia Van .....rlting" tu• .- variabelen.

Illowtl de conCJ'I!te oatakenie van "Verrichtingen" tueun orlanen en or.....

nunon heeft.

DIl varhoudl.nl tussen hat cO''':ll'i!ta en hat abetrecte tunoUebeçip te .chter

volk.OIIIen ,,":lIoog lt."" het ondenohdd dat iJc tuaaen oonoret••n Iobltracte

atructu...n heb ge...aIct.. Een Iob.treet t'uDcUebeçip h derhalve ook 111 d.

b~olog.. denkbaar, wanneer d. concrete ~r. VlUl de t'wloUo beltOhcuwd

..orlen in een Il"0rd.end.....k. van eógelijke dragere vu d.8"ltdo tImeti.,
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De erleme f\lnc"t1s han1;eert men iJl de biologie om het simpele feit, dat Or

gllnlln en organiflllOIl ("in vivo") niet Illeer (volledig) funotioneren, WlIllneBr

milD ze ("in vitra") in delen uit ellta&r halLlt om de interne etructulU'

("811atcaie") te best\lderen. En uit de levenloze anatomie blijkt nu lleMIaal

niet genoeg van de fw:lctiee der delen, de fYsiologie.

Men ken het funotioneren van de etrtlCtuur dlUl slechb B.8J1 uitwendige gege

vllne, de input en de output vaetst<'lllen, en dAt zijn onderdelen van de

Ilrteme functie.

»&t heen aan het funotiehegrip geheel hn QJ\filchte een m68r dyn.... ische

OOlUl.O'h.till gegeven dan het begrip "struotuur", Dat iB ten onrechte, omdat

Uk wetenachçpelijk ond.8rzOflk er op uit ie b11~vendll relatiell te vinden

tUIleen <Nllrigena van aard of inhoud wheelende delen of variabelen, of men

deze relaties nu in BBD fWlctie of in een structuur (in een enkelvoud4; of

in een alomvattend verband) wil üen.

Er zijn dUB eV"llllgOl,ld relatief dyn.... ische ala statiache Iltructuren, ZOalll Ilr

ook evllnfl'Oed relatie! d,yn8lllil!lche als 8tati8ch8 functies zijn.

H8t biologische begrip van de enem8 funotie ie de baeie geworden van het

behaviori_ lID de algsmene l\Yoteemtheorie. Beide richtingen, de ét1n in de

pl\Ychologie lIIl l'looiologie, de ander in de biologie, techniek en 800isle

wetenachappen, trachten de interne otructuur uitsluitend af te leiden uit

de eneme funotie van een "geheel".

Dit geechiedt in het weteneohap"theoretiech bese! dat het "geheel" Illeer i8

dM een wUl..keurtge eom dar delen, en derhalve nooit begrepen kan worden
,

uit d.. BOlII der inte:me funoties, zol'l1s gepOBtul.... rd in d.. kl&llsiBlcB "ana-

l.1tischs" wetenachapsopvatttns met ..en "oeter1s paribue" vooronderstelling.

De qatflllllltheor1e en het behavior11lf1le raken ..chter opnielUl in een analytisohe

villie ver.o:eUd, zodra zij moeten oODstat"nm dat de ene...,.. functie deel is

van een grotere etruot=, waervM ook de onderzOOlker deel ie, en. dat de

enerne f\w.otie VIlD hebelfde objeot binnen de ene structuur ánders is dM

binnCl de andere structuu.r.

Dit geldt voorel voor de onderzoeksrs in de eooiale wstenechappen, die met

het functiebegrip nu eene de interne, dan weer de enerne fWlctls bedoelen,

nu eene spreken van een functie in, dan weer van een functie VM een etruo-

"'=.
Een beluoçijke handicap VOOr de sociologie, om tot een eenduidig tunctie

begrip te komen, 1& de llbstractheid van haar object, zoo-t de begrippen

•
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~intem" en "e:rl,,",," niet Olllllidd.lII11ijk 'Preken, en d-.ardoor bet onderscheid

tussen interne en externe functie niet aUijd duidelijk is.

Vat bedodt lIell bijvoorbeeld lIIet de intezne en erhrne t'unoUe van "het
-'leiale IQ'ne_"?
0IIII as:> deze telllMlD in <iU verband. betekenis t. klmnen geven, .oet men
eem de delen -..ruit dat lIJste. bestaat d.tiDi'ren, c. v'rrolgen.
de wi.sel_~ tUlle. die delen _t "interne f'lmatte... te k\zmltlll
betitelen. Vervolgens aoet _en bet grotere geheel loten waal"I't.n het
sociale IIO"Jteell dMl is lIIet andere delen, 011 de viseel_rtc:izlflep tUll.-:t:l
dhe delen ah "neme f'unetiu van het eoçial. 10'111:_ te lcwmen sien.
Er :tijn dUB drie niveaulSl de 8\lbllO'n_en, de Q'n_en en het lJlIgel'

ll;)'8teelll. Oe interne funoties zijn dan de wi8lUllwerldng8!l tu....en sub
s,ylltemen, de externe t\lnctieB de wiBeel_rkingen tussen de -.;yehlllen
(waa.rv8ll. het lIlooiale IQ'IIte8ll er 66n is) binnen het superll,Yete_.
Nu ia "het loeiale qyn_" een ablJ'tracrt, niet-1'\l.iIIItelijk beçip, het
ie eigenlijk niet eell lV,te_ wu..ru.n men een binnenkant en een buite.D
kant kan heritenneD in de ruiatelijke sin des vocmla, ....ar vel in de
16giscb-lIT*tlNla'ti.che sin des woor1b. In de dbcnade ven d. aenawten
~pen _t d......r op de l'\l.ivte porillPteerde diecipliDee aoet dit
onderecheid, l»t ondenoo.id tussen IIIlbll1st__ en aepeClt.,.et__,
nauwlettend. in het oog gehouden worden.

In de sociologie, die zich voor de taak gestild zag, Mor objcc1 VIID
studie, "liet aooiale lQ'etelllll", ar te grenzen van dat VM snd.re disoi
plines zoele van de biologie en de PlllYehologie, van de gellchiedenb en
de aardrljksleunde, lag het voor de hand, ala "erleme functiu" Vell het
eociale IIlYsteem te beechouweD, zijn relatiea liet "het biologhche .,_
te...., "het pereOODlij~idslllY.te.", "het (overgeleverde) ouJ:turele
lIlYetelNl" en "'het 17sieke omgevinp.,.et_ ...
De "interne f'Il.neUe." VIID het socill1e ll1eteea sijD. dan de relaties w
a«l zijn ....b.,.ate.en.
Par:eons (o.a. 1911) beschouwt als lNb.,ste.en ven het sooiale .,ate.
het .,con_bche, het politieke wh,.,.et_, en de INbllJ'et_ die hij
<»Iechrijrt aet "lIIaintenance ot inat1t",tional Cl.Üt\Ire.l paUems" lIIl
"eooietal e~it:r". Tussen deze IIIlblllYetelllell kM lIen dan VIID interne
functies spreken van bet aocials lQ'ateem. Het wperlQ'ste... waaIVan het
sOCIale lQ'eteelEl zelf' onderdeel is, vordt bij Pareon. al. "general aotion
1IY.t..... huohreven, en beetaat uit d•••rd.r genoeD:l.. I!\:Yst...u.

Door het (overgeleverde) "culturele .,.ete_" en bet "f'yeieks -,;evi..Dge
qst"".... (bet object van de S"'Sch1.,;lClie en de aardrijkskwlde) als
"u:te=e 'O'st_.. te beacb<>uwen, verd het eocWe qet•• UI. dit per
epectiet ellft abstnoct, ...-historisch, on-ruiat.lijk. en .isaohien _1
on_selijk ~c.pt.

!fieU_in Iutll dese inddl..n&" tal VM tenll4happelijk interessaDt.
vrsagetukken op heldere ..ijse tolWUlsrell in t~a's als "pena<mlijkbeid
en cultuur", "econ""'i. sn politiek".
Zo beschouwt .icheleon (1910) op beldsre wij... de relaties tU"fIIl het
f'yaieke amgevinglley.teem en het oultUrtll&-, het pereoonlijkhe1d..... , het
biologische_ en het .oc1ale IIYsteee, door onder lIeer de tunot1ee van
waarden, leetatijlen, dllllograti~ fsctoren en en van de ditfenmtia-
tie naar aociale kl....en, in bet ~inaelQ'.t_ \e ondeuoekllll•

••t ~f\l1Iction.l. M"~::C· vol'dt in de eoc1010pe b.,;l~ld, !let oa4.raoek .naar
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de {al of niet tot sociale integratie leidende, dwz. eu- of d,ysfunotionels,

al of niet bs~st nagestreefde, dWZ. manifeste of latente) werkingen van

elementen, gebeurtenissen or variabelen op andere elementen, gebeurtenissen

of variabelen, of op de IItructUur als geheel (dat laatste kan met etructu

reel-funotionalil3lll6 benoemd worden).

Het onderscheid tussen elementen en variabelen brengt weer een onder
soheid tusaen conorete en abstracte funoties met zich mes.
ZOdra een ele.ment gezien kan worden in een (denkbeeldige) geordende
reeks van elementen, waaraan een corresponderende geordende reeks Van
v&&rden kan worden toegekend, kan men spreken van een variabele, en
zich beperlcen tot funoties t\1888n abstracte waarden.

Ven de wijze waarop men de struotuur definiäert waarbinnen deze werkingen

plaats vinden ("het sociale '>Ysteem", "d.. groep", I "<1e stad") hangt af of de

gllvonden functionele rel!lties als interne of als erteme functies beschouwd

Inoeten WONIm.

Eén element of varill.bele kan verechillende funoties hebben (Yl'Y2 ..... f(x)),

en daze funoties bmnen gedeeltelijk intern, gedeeltelijk e.1:tem :!lijn, mll.lU'

0011: gedeeltelijk hun effeot in het hedlm en gedeeltelijk in de toekcxnst

oogsten (daarop kom ik nader te1"U8).

,us afhankelijk variabele kiest nu de funotionalistische sooioloog
dikwijls de stabiliteit van de structuur waarin het element of de vari
!lbele zich realiseert.
Dsze opstelling staat bekend als het "structur<lel-functionalillllle" in de
1I0ciologie. De IItructureel-funetionalist glL8t na, wellte functia elemen
ten, gebeurtenissen of vari.abelen hebben voor het voortbestaan von de
structuur waarbinnen deze verechijn..elen zich voordoen.
De d..finitie VM d.." .. structuur is daarbij van groot belang, want een
zelfde verschijnsel Itan zich tegelijkerhjd in verllchillende structuren
voordoen, en terwijl het de stabiliteit van de ene structuur (71")
bevestigt, de stabiliteit VM ds Mdere structuur ("Y2") in gevaar
brengen. De integratie ven bepaalde groepen kM de desintegratie van
de lIut ..chappij &1s geheel tot gevolg hebben.

Behalve door de keuze voor één speoifieke afhankeliJk varill.bele (or
6nkele) onderscheidt zich de struot\U"t!el-functionalist van andere fune
tion&lieten door een andere belangrijke stap. Hij relll.teert twee niveaus
van beeohouwirIg aan elltaar: die ven het deel, het lIubllYllteem, en die
Vllll het gsheel, het 'O'Btelllll. Hij besç}\ouwt daarmee (de variabelen Vllll)
het deel als funotie Vllll (de stabilitolit ven) het geheel, dat wil zeg
gen: zijn f'unotiebegrip ie niet Illeer intra-ecalair, het is inUrscaleir.
let "deel" kan een individuele aotiYiteit, een institutie or waorden
stel.el bedoeld vorden, lid "geheel" de groep waarin deze elementen gfl
eU_rel !lijn, de IU&.taob.appij als gehael, of "het 1I0cia1e 'O'.teem".

VUIll"r niet alleen ••er het f'unotiOl1eel verblNld t ...se:n elementO!ll van gfllijk

nive~ (lI;\l'W!1st_en OIlderl~ of IQ'et_ OIl.derll.nc), ..aar ook tUll8&n elfllllen-
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ten ot variabelen van vIlNlch1l1end niveau (tusesl1 lNbll1st_ en lIO',t_,
tUBBen deel l!In geheel) worden onderaocht, ontri..t een geheel nieuw

functiebegrip dat ik hier het "inhrscalaiNl" funotiebegrip zal noemen.

Er si~ n\l twee t'UD.u.enteel vlIrachillende interecala1.re runDtiebeçi~

pen .<>gIllljk:

_. _ 4

,.,

a.. Het e.nesçopiooh funotitbegrip:
b. Het katallDopîsoh functiebegrlp:

,eheel • t(delen)
delen. f'(pheel)

Het bt&IJÇopillCh funotiebegrlp beechouwt de lIM1enehllende delen al.

fwIcth van ~t geheel, en word'" bijvoorbeeld iIl boet .tlUCtureel-functio

n..lî8lll1l phlmteerd. Het 8lIaeCOpillch tuDoUebegrip beschouwt bet gebeel al.

t'lUu;tie van haar delen.

Voor "deel" en "geheel", IIIl&" lIen ook leun: variabelen die be1;reltlti.D&" hebbl!ll

6p deel en gebefll, ~oor wordt bet COll.Drete funcUebeçip weer e." ab

stract functiebegrip.

Ot men het d.eel of het geheel al. onafhankelijk variabele beillchouvt, wordt

bepaald door een opvatting ...treat de (socWe) werkelijkheld die Hoer

radicaal versehll t Val:l. haar tegMdeel.

Voegen de delen zich (ale atbankelijll: vlIMUlderlijken) in he\ geheel (al.

ons.fhankelijk veranderlijke), or voegt deh het geheel (al. atbankelijk ver

anderlijlte) zich naar de delen (ala onatbanlteUjlt verenderl1jken)?

0. ltlein8t.e delen VaD een lIoci-..J. 1Q'.t.- or groep sijn de iJll1.1Tiduen,
en het. ..oet. duidelijk :lijn cat. hier het uH.... ' gevoelige en ltl..aielte
d1acualliepunt. aan de ord.. ie, or de indi...iduen de ....t.echappij IIl1ken,
or de maahchappij de individuen ("etruot.uralilllle").

Het. onderscheid t.ullIIen an.aecopi.che ." ltat.uoopieche t\moti.. leidt. t.ot t.wee

«eh_I v .....chilleDde ooaeept.en van I'ulictionele difrerent.iatie.

Tot hier zijn de _hiet.orieohe tlmetiebesrippen behandeld, die indifferent

ziJn ten IWlde.n van oorzakelijkheid om doelgerioht.haid.

Zodra echt.er t.u&8en t.wee e1.-ent.en or vuiabel." ...... tlmcU.eel _rbaDd

bfurtaat., waarin de onathanlteUjlr. vuiabele ~6... t. vui••rt, lIIl ...~6Iaen.

de a.t'hsnkeUjk varbhele, spreken we van een oorzakelijk or 0fW8a&1 .........

band (het. n8 elltafLr opt.reden van gebeurtenis.en or variatie. impliGe.rt. op

dch /lOen c.".... ' verband, ~ al. bBt. na elkaar optroeden pp&&rd. ,...t aan

.... f'u.netion.el verbend, ........ OOrsakel1jkheid. aann_).

Wanneer de vuiat.i. v ... d. UhaDkelijlr. vuiu.le b<w.ndi... voorsillIl ie, lIIl

met het oeg daart>p de Oll&than.kdijlt variabele wordt. gevar1\1erd, kunnen we
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spreken VIUl een doelgericht, tflleologiech verband, een "intentionele functie".

Zo wordt de "variabele", "geoefendheid in het vioolspelen" 661'ot g&

vari1erd opdat te zijner tijd de variabele "HUCC8S op het podiUlll" zich
ten gunste van de vioolspeler &a1 wijzigen, totdat deze een waarde
bereikt heeft die een optreden rechtva.aJ'liigt.
Een concept V8ll dat succes moet echter aan de Illoeite, gewijd aan de
eerete variabele vooráfg&an, de afhankelijk variabele Illoet in zekere
zin aan de onafhankelijk variabele voorMgaan ("omgekeerde cBuaa1iteit",
zie PIl.g. 40) om het cllUllale v8rband in gang te zetten, en vervolgens
in gang te houden door een denkbeeldig v!L1'ilSren V!U1 de tweede varia
bds: de ''Verwachting" van h"t HUooee.

Het teleologiBoh-:l'unotioneel verband is bij de bestudering van het gedrag

bij _"nUM van enorlll belang, omdat mensen over het vermogen be8chikken, een

réêke van h8l:ldeli.ngen te overzien, waarvan alleen de eerate direct uitvoer

baar ia, en alleen de laahte direkte bevrediging echenkt (HlU'rieOn c.e. 1964).

Het intentionele functiebegrip ligt ten grondelag aan One alledaagse gebru1.k

van hst _ord "funotie", en kan alleen begrepen worden in het perspectief

van varisbelen die nu nog niet vari"éren, maar in de toekOlllst ~ouden kdnnen

varHlren (de doelvariabelen) als gevOlg van variabelen die nu onmiddellijk

varillerbaar ~ijn (de lDiddelenvariabelen).

Het begrip "taak" i. nu een reeks intentionele concrete funoties, een reeke

intentionele verrichtingen.

Waarden, normen en verwachtingen zijn toenemend enwte tll8kOlllSchrijvingen in

de vorm Vllll een toenl:lJllend herkenbaar "ale lI: dan Y''-voorschrift.

Een doeleinde is de laahte verrichting van een taak, een .... idolel" élin van

de overige verrichtingen.

Door tae.kdeling kunnen de doeleinden van het ene taakdeel de middelen van

het endere taakda.. l worden, en op deze wijze ontstaat een doeleinde-<Diddll1en

reeks.

Het "doel" Vllll een ta&lc is de etructuur (waarbinnen de verrichtingen hebben

pla.ah geh&d) , 110ale de~e ie ontataan na het bereiken van hat doeleinde.

Na deu uitlién~etting over da vonnen WIlll.rin het functi_ en atructuurbegrip

in de lIillkunda, biologie en eociologie kunnen verschijnen, wil ik terugkeren

tot het onderscheid tueeen etruoturele en funotionele milieudifferentilltie,

en eijs gebru.i.k van da begrippen struotut,lr en functie van het sociaal-ro.im

t<l11jk Vd_ dat struoture<ll en funotioneel differenti~ert.

De riro.oturele eU1w:"'recheidenheid die ik in dit hoofdstuk aan da orde

heb ...iald.• buuatte op de versoheidenheid ven VOnlle!l lIa..!lrin Jlilieuvariab_
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len in het totale milieu (de structuur) ten opzichte van ellcliAr (functioneel)

geordend zijn (bijv66rbeeld door een gemeenschappelijke ori'éntatis, de orde

ning in polariteiten).

Ik heb mij daarbij niet op analytische wijze tot één enkele milieuvariahele

beperkt, dat zou îmn:erll een "fWlctionele lUlalyee" opgeleverd hebben. Het be

toog "'Bil voorturend op het geMé1, de totalitéit van het - al of niet door

mensen bepaalde - llIilieu gericht, en vanuit olêze blik werden variabelen

"ingevuld", "gerealiseerd", ten einde begrip te krijgen van de eh'llaturele

en p6tenti1!le milieudiffe....ntiatie.

In dit hoofd"'llk Wilrd dUB met "de etructuur van het milieu" bedoeld, dOl wijze

waarop 88111enetellende milieuv!U'iabelen een geheel vonnen.

In de dris volgende hoofdstukken gaat het om "de functie van het milieun,

dat wil zeggen, de ....ijze waarop het milieu ale geheel gerelateerd ie aan 'én

variebele, met l18IIle de oecologieche e811we:tigheid ve,n meneen.

De vraag is hier: wslke functiee heeft het milieu voor mensen (individuen,

gMepen, samenlevingen, maar ook voor el1tegorie~, groeperingen Bte.), en

hoe groeperen zich deze functies in verschillende milieua (de "tunctionele

milieudifferentutie") .

Het is duidelijk dat dit slechts "n van de vele functies is, die "het milieu"

ten a.anz.ien var. allerlei samenstellende varhbelen kan hebben.

Ik zou bijvoorbeeld ook de functies van het milieu voor "de oecologisahe
aanwezigheid V811 de paardebloem" lrun.ll.en analyseren.

Nu doet zich de complicatie voor, dat de oeoologische aanwezigheid Van de

mens, "" van de belangrijkste variabslen is, dis de struotuur ven het milisu

bep&.l ..n.

BiJ de functionele snal,yse van het milieu, zoals ik mij die hier voorstel,

zal het dUB vocrkomen det ik de relatie moet onderzoeken tusen de oecol0

gische aanlfBzigheid van de 'oe mens met die V811 de il\dere lIIens, voor zover

die e.r.der tot zijn "milisu" gerekend kan worden.

Daarmee vermijdt ik het dwaalspoor dat mensen niet tot het Ilili,eu van andOlre

mensen gerekend zouden kunnen worden &!men lIlet de biotisohe en abiotische

factoren in dat milisu. Het volkomen abstracte milieu zonder mennen, ie niet

het milieu dat ik hier wil onderzoeken, De mens maakt d6H uit VlID zijn milieu,

en t6ch kunnen we evengoed 8preken van d8 tunct ies Van het milieu voor de

mens, als we inzien dat tal van t'uncti8n door dOl ándere .I1en8 in een ni.,-t nader

te specii'iceNlIl. wiBsel .... l'l!:ing met biotische en abiotieche factoren worden

vervuld.
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DIlt wil zeggen, dat bij de functionele 8JI&1yee van het milieu duidelijk

gedefini'éllrd moet wOrden ten aanzien van "'Ika mensen, ten aanzien van w61ke

populatie wij de tunctiee onderzoeken van het abiotische, biotische én so

oiaal-culturele ....Uieu...

Peet de&e f'uno1;ie-opvathng nu in het funotiebegrip t.oale dat zijn mathe

ma"Ueohe, biologisohe en eooiologlsche vorm heeft gekregen?

In de eerste plaats voldoet deze funotieopvatting aan het mathematische

tunotiebegrip: ik varil!er :illImerB het milieu, en "meet" (zij het in de meest

primitieve, """rblL1s" betekenis VILIl het begrip ""'eten"), de werking daarvan

op de oeool081eche aan......zigheid Van de mons; en OlIlgekeerd: ik vari'éer de

oecologillohe aanV9zigheid van de men.. en "mIl!Qt" de werking daarvan op het

milieu.

Het enige verschil met het kb.adelte funotiebegrip, is misschien, dat ik nog

geen onderscheid 1Il8.Ok tUIlsen een &f'hankelijk- en een on!Lfhankelijk verander

lijke (met ande.... woorden: de werking van het milieu op de mens en de werking

van de mene op het milieu, neem ik samen tot een 'll'ieselwerk1ng tussen beide).

In de h·eede plaat. kan deze opvatting gezien worden :in het perspectief v911

het biologische functiebegrip, als wij de gedefinHlerde "populatis" ten a.an

zien waaIVlll1 wij de fWlcti8ll van het milieu analyseren, om logiech-!dla.lytische

redenen ale "extern" aan <4t milieu (de "hahitet") beochouwen, ookal maakt

deze populatie ahuotureel dêêl uit van die habitat.

In de derde pl....t. kunnen wij de functies van het milieu in sociologi..ch

perspectief plaat.en door hen voor verllohUI.lDde groepen mensen te analyeeren.

De funoties Vlll1 het milieu. voor een individu, voor een actiegroep, vOOr een

organhetie en voor de llIaatechappij als gehesl, zijn verech1l1ende functies,

en daarin bohen de bel8ll8'Bl' tueeen deze oet"'goriel!n: elk milieu he...f't eu

t\mcti... .-oor sOllllllige, d,yefunc1ies voor andere groepen. Ook de begrippen manl

flllt ... en la10811te !UDoUe VIUl. het milieu kunnen in llIijn f'unoUeopvatting ge

vonden worden.

Zo wOrden de fUnoties van het natuurlijk llIilieu (een eepeohysteelll ven
het totale milieu) eerst nu manif<'lot, nadat zij lengt'! tijd over het
boofd gedfll:l. zijn, en derhalve "latent" waren.
Ook nu nog ie het niet ODW&B1"schijnlijlt dat wij sen eental fUnoties
vlSZl het lUltuurlijk milieu over het hoofd zien, zoah wellioht de voor
dein« in voor de lIenselijke p;ezondheid noodzakelijke spore-elementen
in de atlloefeer.

t
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Belllrt4fllnhgenutelli:tcm doen zich altijd. 'TOOT in eeD II1rucluur die !lil een.

de belan&'8Jl van Bonn~, dan _er de belangen van anderen weerepieplt.

Elke belangentegenll'ielling lIoet derhalve gezien worden in het perllpeotief

van de funoties Vll.ll het geheel ten opzichte van de delen (811IlBCOphoh

functiebegrip) of de funotiea van de delen voor ht geheel (kata.cophch

t'unctiebeçip).

Zo beert ook het Ililieu zowel functie. voor de llaahcbappeliJu "d..lllll~

al. tImeti•• voor bet. "gebed", db nrijd1& kunne zijn.

Daar_ kan ik .ij niet beperken tot een et:ruotureal-1'w:lotionalilrth0h8

beschouwing, en d.&anlee to\ cl. ka:t.uoophche f\motiooele ditterenU.U.,

al erken ik het bll1anc van deze an.al:tllll valledi«.

De ul. lIij ook lOo.rten bezig houd6l1 aet de !Ulascopieobe tunctiODBh ditf..

rentilltill, QIII ten "loUe uit de syntheu van beide de totale funotionele

milieu-d.ffBrentiatiB til ~en begrijpen.

Het lI<let nu duidelijk lijn dat aijn 1'wloti(H)pvaUin« ook in unBluitin!

op de lloclologiache !'Iu>crUebegrippen kan vorden ploten, zoals de ..tbeaa

tillche ." blologi.d>e t\ul.e-tiebegripP«l .raan til!! grondahg lfl6"ll.

AAngezien in alle opvattingen ~struot>mr~ ltaD word_ ~.chOllwd al. lwt ~

heel van ond.rlinge vsrlr;~, fUnctie., tu.sen de delen or variabel-.

afzonderlijk, valt de bijr.OPde..., uitvsrk1ng van het b.grip ..atrue-tuur"

die in d1\ hDofstuk ,.88ven ia, Di.t buUen het a1,-en weteneohappalijk

sprtlaktlebruik.

De vijle vaarop lI.8n het functiebe.vip in deze par~rw verllchill.nde b.te

kenisaen lijn herkend, 18 in belangrijke ,"ate 881.llaplreerd door Hotetra

(1946) .n in .inde..., .ate door GOddijn (1963).

Uiteraard ver.chillen d. objecten .-..rop de begrippen atruct=r en ~oti.

in ..ijn onderzoek ven toepaaeing lijn, de varUhelen di. ik kie., YaD di.

in d. sociologie, De variabelen dia 1lt kie. :lijn bijYoorbeeld nid de int....

gratie ot stabilit.it VIUl de lS"IIlenl...·tng Bne"ijd:l BIl d. lI\lbvst_an YaD

die ....nleving anderdjds (al Boet dat ook aan da orde lt_). Mot :lijD

in de .. rsta plaata "'de oacologisc:ha eanwedgheid van B.....an" ener'lijd.,

en "hun .. ilieu" andsrr.ijds •

•••



7 De oeC01'ZfisChe aan
wezighe· van mensen
in hun milieu

7.1 Inleiding.

Individuen, groepen, samenlevingen realiaeren de lUlmnn;igheid in hun milieu,

doordat zij ruimte innemen, doordat hun activiteit verschilt V8lI de activi

teit van hun milieu, doordat zij naar binnen een zekeN! samenhang en naar

buiten .."n begrenz~ ontwikkelen en doordat zij met dat milieu een uitvia

Beling van materiaal, energie en informatie ond.. rhouden.

Deze kenlllerlten. van aanwezigheid, gecodeerd met de woorden ruimte, tijd,

cohesie, repu.l81e, interactie, noem Ut de "abiotische baBisconditiee" van de

oecologieche aanwezigheid van meneen.

In deze bl:LsiBoondttiu verBchillflnl individuen, groepen, 881llenlevi.ngen niet

van abiotiache 8,Yetelo...n zoals de zee, een rivier, Mn st&d, een gebouw of

een machine, en d.aa.rom no... ik ze "abiotische" condities.

Behalve abiotische c<)nditiee wil ik in dit hoofdstuk ook biotische en con

oeptueel-cu1tlU"<lle condities onderscheiden.

Het begrip "conditie" houdt hier het juillte midden tussen de hetekenis
sen "VOorwaarde", "eis", "Vereiste", "'toestand", "OIletandigheid",
"UitV$lldige bepaaldheid", "geconditioneerdheid", zodat ik niet in Un
zijdJ.gbedom hoef te ve:nrallen als "'behoetten" enerzijds, en '1llilieu
determinanten" anderzijds.

Al deze condities waarin ds variabele "oeoologische aanwezigheid van mensen"

("occupatie") zich verwerkelijkt in een .ilieu, kOlDen tot atand in een vis

selwerking tussen mensen (individuen, groepen) en hun omgeving, op verschil

lende niveaus en in verschillende "legen" (zie pag. 39 - 43),

mensen

A de abiotische voorwaarden
het inwendige

B de biotische vereisten
u·telijkheid
de GOD8ll/lIent

C de c=eptuele behoetten_.-
d,peleinde.n
.....r ......

hun omgeving

de abiotische conterl A
het uitwendige

de oecologische omutandigheden B
....Uieu..

de producent

de technische mogelijkheden C
cultureel milieu

.iddelen
"aanbod"
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In d.esa wial'lelverll:ing kM nu eenB een doainantill van het aenllllUjk dreven

(1), dan weer van de beptrk.inc'en iJl de oqeving 0) op\rede.a, a-.ar dikwijls

blijft de .-trijd onbedilrt (2): eeneen be'1nvloeden bu.n a111ft, bet aUieu

belnVlolld:t de aeI::l'lel1, al ot niet i.n een dialectisch proo...

Al dil" verkÎII,geD ".t ik ..en in bet begrip "'_JJoeeolociache tIm,;rHe", d!t.t

vil "ggen: de tlmoUe vara het aUieu ten a>msiom van d. "04lcolopeahe aan

vezigheid van aenaen" 'Ill <ag$keerd.

In dezo (tot-.le) lIen",oecolo,hchll tImetie kunnen verschillend••Uieu.l'l een

verschillende (deel-) l'wlctie vervullen (functionele aiheu.ditterenUaUe).

a.. deze vllnlcheidllnheid aan tlmoUell van verschillende eilihll te kwlnen her

klIMen, mOeten wij de lIeneoeoologillche tImotie ontleden tot haar el_aten,

de "baBioconditiea".

Elk milieu geeft plaats aan een speoifieke oombinatie van. ba.i$oondiUell.

Deze oombinaUe is dan de fUnotie van dat milieu voor de oecologhche a.&ll

lIulgheid van llIensen.

Een eerlJ\lI analyslI VlUl de lIIenlloeoologieche runciie ie het ooder,eheid in

lIbiotiecbe. biotiacile en oonceptuele ..lager. ... VIl&riD de wieeelverldng tuaeen

_en.en eD hun <:lIDgeVing plaat. vindt. De:r.e le«en v66ronde.,.1;elleD elkaar,

aarl4t8deD .r geen conceptuele vie.elverkiDg tot etend. ll:lat al. niet 1lD!.ger

••t. In de biologillChe ocadiUe. ie ,",oorsten, en deH op bwl beur1 kuDnu

niet tot .tand ll:_n al. niet eniger-ate in de abioU.dl.e ooad!tie. 1(1 yoor

zieD. Dit priDcipe, dat vi..elverkinglln tlUlaeD aensom en bwl ~riJlg niet

tot .tlUld kunnen k_ al. nie1 ".,.1; een aan1al end.re vt..elverkin,geD hebben

pl"h gehad, vil ik al. "Prepot.nti.priDcipe" 8Rnhden.

Ik kin dit woord op çond Vflll de latijnae beteken.ia "fIll p......potent
(voor-ach1ic), _aar ontleen het begrip aan het artikel vu lINJ.ow
( 19(3), VIl&riD d. "Prepotenq" VfIll t)aiologiache - boven v.Uicb.1d.....
behoetten, VfIll v.Ui.&heid.bebOflrten boven atteoU..... , "en atfeotillVa
boven p.....tigebeboerten 8lI van deze l ....tate boven zeltv.NflrkeliJking.....
b.hoerten aan de orde ge.teid vordt.

Een tweede enalyee ven de ..neoecologieche runctie ie het OIIderllobeid In

"ra.en", zoale iD da earate alinea voor de abiotiache la.ac ie aaD«'Ilf"VilIZI;

n1Î111te, hjd, cohesie, repuleie, interactie. Soortlf"lijke te_ in de bio

tbche en conceptuele l/l6Gn zeI ik in de re.t ven dit hoofdstuk ondtlr.oheiden.

Ook hhr gddt een pl'tlpotentieprinoipe.

De prichte iDteraçUe tlls..n een a,yateeM en djn o.gevin&" (input en
cutpu.t) kan niet ph.t. vinden al. er niet " ....t een a,yet._ ie oot
"taan dat dcb ...... di. CIlCeYing beert atpzonderd (repu!eie: begrens1Dg).



7.1 lag.1n "" fasen

Begrenzina' ie immers eeD wezenlijk kelllZlerk van llY8tfl.lZlen, ook van opeJl
llYotemen, aangezien zonder begrenzing niet kan vorden vBstgelJteld wat
wel en wat niet tot het "Ystee.m behoort.
Begrenzing, nrepulQis" van llYsteemvr<lemde elementen, i .. echter ondenk
baar zonder dat er reedl!' sprake ie van een integratie van oubllYstemen I

een e"tructuur, samenhang, "oohell1,," op grond van één of andere vo:rm VILll
attractie.
Ook dit begrip ligt al in de aard van het begrip "ll,Ysteem" ("s8Illen
stel") OO1l10t80.
Cohesie is een" oonditie, een elementaire VOl'lll waarin de .... isselwerking
tUBsen llYsteem en QIlgeving tot stand komt, omdat de attractieve krach
ten die een systeem bijéénhouden e180MB vooJ'etelbae.r zijn in het tijd
nlwtelijk8 bestel waarbinnen zij werkzaam zijn, en dat op deze cohesie
(V811 buitenaf) een integrerende of desintegrerende werking kan hebben.
Cohesie is vervolgens slechte denkbaar door werkingen tU8sen su.bs;yste
men die VlUl een andere procel;llllLtige orde zijn dan de werkingen buiten
het ooherente s,yeteem. Het verschil in verander~n en veranderlijkheid
binnen en buiten het s,ysteelll kan SOIDS vorden weerge~en met het begrip
entropie.
Oade.t verechil in veranderingen onze enige kenbron ie voor de tijd, 00
deer ik deze a&D de oohesie-<:onditie voorafgaande basisoonditie met
"tijd".
Ten slotte vooronderstelt verschil in verenderil189n vereohil zonder
mMr, en Vllrechil ia on"e enige kenbron voor de ruimte, "Oliet ik de"e
allereerl!lte baeieconditie voor s,yetfllllen met "ruimte" oodeer.

ReflWllerend is dus de redenering waarin het prepotentieprinoipe bij de
lIhiotische baeisoandities tot uitdrukking kOlllt als volgt.
Zonder vereobil ("ruimte") is geen verschil tussen intern en extern,
tuesen interne en externe veranderingen, of tussen interne en externe
prooel,lllatige orde denkbaar ("tijd").
Zonder versohil in interne en externe veranderlijkheid is geen bijzond..re
aUraoti....."rking of oohesie op eeD bepaalde plaate in de mi.mte denkbaar.
Zonder oohesie ia geen begrensd IlYstflfllll (repulsie) denkbaar en zonder
begrenad IlYllteem hebben de begrippen input 811 output ("interaotie") geen
betekenis.

ZOwel de eersts analyss van de msnsosoologische funoties in "lagen" als ds

tweed.. analyllf! in "fasen", en d.. daarbij behorends prepotentie-onderstelli.ng'ln,

zijn wetensohappelijk riskant, maar teohniaoh (waar h.. t gaat om inzicht in

processen van funotiesplitsing en funotieOOlllbinatie) buitel189woon nuttig, en

daarom le~ (zie vOOr d11; pragmatisch uitgangspu.nt pafl'. 32 s.v.).

Dat implio..ert echtsr ook, dat de menso..oologisch.. funotie evengoed in andere

cOlllponenten zou kunnen worden OI'ltleed, en dat ik dez.. analyees 8V<ln legaal

acht als de mijne, ale zij evenvB8l nut a1"werpen.

Ieder btt1;oog OII'er de funotionele ..iliewl.if'ferentiatie voOronderetel t 'liD of

andere opv..ttiD8 OIDtrent de elllBlenten WB.llnlit de oecologischs !hnotie bestaat.

In dit hoofdstuk wil lk de implioiet<! voorOl'ld....st<!lliJl&en die 11< huldig e:z

plioiet meken, ho...... l ik ..ij bewuet ben dat ik ..ij daarmee op glad ijs begeef,
,

en het verwijt riskesr de zoveelste millew1eterllinanten- of behoet'tenhi\!rlLl"""
"ohie te hebben opgesteld.
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De aDalJ1l8 in 3 la,ge;n van elk 5 rallCl VaD de menaoeoolO(i.ebe tImeti. in

dit hoof'cbtuk, "lIr'U1der.-teU een gelijkvo..igheicl in d. at'wia.elinc: van fa

een op elke laag.

Alvore.na aeIl een "O'S'te_ "IQ'Bt.e." km nO......lD, Boet &aD de abioUlK:ha baai.8

conditie. die ik ...t "Niate", "tijd", "COhesie", "repû.i." en "interactie"

heb pçeodeei'll, worden voldMn.

Alvorens men Vl!Irvolgenll een qat.... al. "'biotisch QY8te." kaD bellCbou.wen,

Boet a&ll. een gelijk600rlip reek. van "biotische" baaisoonditiea, die ik

e.t "IIateriaal", "Veiliabeid", ",oortgeDoten", "terrltori... " In ,""ooM:plan

tin(" heb gecodeerd, worden voldaan.

Alvorens IIltln ten Blotte'een lQ'Bteelll ale "conoeptu"el-çU].tureel q.t••" kan

b8llchouwen, moet a&ll. een gelijk_oortige reeks van "oonoeptulle b••i8oondHies"

die 1k met "informatitl", "zekerheid", "affectie", "identU.it" en "invloed"

heb gecodeerd", WOrdIlIl voldaanl

'... tase 1 f.~ 2 talie 3 fase 4 flUe 5, ruimte "j4 oohesie repuleie interactie

• Ilateriaal veiligheid BooM:genoten tllrritoriU&l voortplan"t1l:l8

C inronu.Ue r.e);"rheid a.treoUe identiteit invloed

Het h, alsor op d" bioUeche la&&" het repertoire VNI de eb10tisch" la&&" nog

een. in az:dere tezwen wordt overgoeda.al!, en alsor op d. oon.oepweel-ow:turel..

laa,g opnitl11>l op dat repertoire ..ordt voortgebou.wd.

De h~n. in dit .eh_ sijn al..ehte btldoeld al. cod.eri.ngeft en al. sodan1g

nht,,:r.egge>Ui. De beçippen di...nchter gedacllt sijn, $ijn eb..tr-açte en ele

.mtaire vO:rwen VNI wi.selwrlr;iI1& tulleen -..nsen en hu,n e.csVÛl&", die ik :in

d. volgend.. ~en uitvoert« sal toelichten.

, ,
• 0

• •
3
••

2,...
•••
C. •

Voor de lIlalltschappij ..18 geheel h....rt
dit .11ieu ..çhter e.n totaal andere
tuncti.. (bijvoorbe..ld tijdb....paring),
• n vanuit d6z.. tuncti. wordt in h.. t
algemeen de .1:ruotuur van dit .UitIU bepaald.

'!'och vU ik hi..r even vooru.i tlopen op de toep...ing VaD dit .eh... in
d.. t\lnotion..le anal,y... van .Ui..,•• Ven eU: .ili.., kan aen dob nu a.t
vragen in welke _t.. '-t voor&i..t in de verschUlende h..hooodiUe...
Zo ltel'I ..en bejaardeDverpleeg!:IlU" VOOr een gegeven 1.Ddividu gedurend..
een gegeven period.. voorden in de abioU..chs conditie. Niah en tijd,
d" biotische conditie. ven. voeding, buiElI7"..ting en kl"ding, en d" con-,
c"ptuele conditie van tI.xerhe1d, 1laaI' v..zvolgen.. h40vt« t ..kort ..chieten
in d.. voorziening in d. oonceptuel.. conditi.... van att.otie, identit..it
en invlo..d, terwijl d.. orgen1s..ti.. indiff..rent ie ten. aansien van de
andllre baeisconditi... : ....n tunotion.h analJ'....

van ....n bejearden verpleelr
b.uie:

•
•



· --

? 1

Door .-n CIrlU~ VaD cle eeneoec:olo&,bche t'unoUe in baar aeen el_Dh.ire

OIlderd..len (hier "baahcondiU••-). b.D ... de flmeUe VaD een willûeuri«

aUieu teD ••1I;1s1:1. "'lID een wlc-.lJChreven in4i.1chI ot groep tracel'al.

De t'WIcU. " ... het aUi_ VOOr d. en'",roep k.aD tegeD«"'lIteld sijD &llZl de

tontti. van dah,ltde aUieu 'TOOT de .den &TOep. Een onderacheid u.ar

anucopiaebe ... ltatucoptac:he t'lmeti•• eehept hier veelal heldeTheid, ...

bflida lamnec word_ uitpdl'ulct in de bad.conditie. die in die tuneU.. djn

verteeeawoordisd·

~oor individuen B"lden alle b.eieoandiU.. , voor groepen kunnen llaar ee1anc

de aard van dll groep een ILlllItal baeiacondiU•• uit het IIchflllla (bijvoorbeeld

de oonollptueel-eu.l t1:lre18 condi Uu, 1Ii,,"1werlc:i.ngen met het lIIil ieu van de

groep) wegvallen.

Groepen kunnen ~dllllltlllijk ah "lIIilieu" VM indwiduen optreden, bijvoorbeeld

waar bet gaat llIII de voorzieniJl,g in soortgenoten, &ffllche en idllntHlIit.

SMlllnlllV1ngen kwlnen op hun beuM lila .Uieu van groepen optreden, maar ten

.lotte kan alleen het oecollYlIhem _rode al••ilieu van de totale ..rdbevolking

optreden. 0. fUngUe van dit l ....tete .Uieu h ~amifuncti<>neel~, dat wil

segen= vO)(lrsist in alle baehcondiUee tuaeen populatie en habitat •

• iliaua die reapeoUavelijk in veel of alacht. in ,en baahcondith voorden

Il._ ... reçectie..elijk .ulU- en WlitunoUoll.eel.

Bal "'oorbeeld ..... ..,." .u.l Ut\mcUODeel e11ieu tB de _in«. "Het VOllen"
tB e. fUnotie die in 'lTij...l alle b..hoandiUea tu..e.o be_er ...
lijn ~rlnc bil vooMlien. 8Iot biedt de bewoner J"Ilwh, tijd, de ..en
h.In&" VNl bott huiahow:l...., d. arveer··"'an .-ree1lCia el_nten ... de basis
'1'OOr itlte~Ue _t d. o.,p'YiJI«.
In de -iJl« ia 1'Qedinc, kladi.Dc' en and.r .at.riaa.l si•• de -iJl«
biedt _il1&baid. ael.pnheid _ .00rll'8ll.0tan t. OII", ten. Mt biedt
d.a bewoner _ territori_. Mn pl..ta yoor H%\Mlle d. o~
YOedinc VaD k1Aderom.
:De -in« biedt de ba_ar da allad.al.p -.raU., de info ti. die 11._
..oor ...:rveUnc behoedt, --.ar ook d rbotid van .... b.kend "in••
en _Hr d... _binati. coed. h. kan d. be_.r .-_eht raltall. ....
djll. -iJl« (at'f.oU.) lift dch .nI" identificeren (tel'ritorW. id.nti
teit). Mt ie ten NOtte de plaata WIooU'Op hij lIijll. inYloed ..oUdi. kan
doen ..lden.
Sen yoorbHld VaD .... u.nifUnotiOll.al .Ui.1I. h Nn aut_C. dit M.n 11'1
prkoipa .laoht. de (kntuoopholla) t\ul.oU. (11. ~. 134) ..en voor
ai_1I1, 111 de oohed..._ •• aooiu.l-Nwtalijk geh.al. of d. ( ......00
phoha) flmoUe ..an voorsi4lllUlc 111 da 'b&ahoOGdiUe v_ int.~tie tu..
een de ~n- van dit pheel ... hwl ..geytnc.

JM lluJ..-dtti.a .1,11l. niat .t:ra.ll: bepwled. dj lopen door d. t._ &ol l..-n

itl eu...- 'onr al. de "1ak1~.. _ "f'Imoti.apaot~· ~La de ..nr

-oo1ac;t .... tlaotie -' wo~ ..UMd _ Ui .....lbaid nn ._mp.talel.•

lll~ (.Ut.ef'aoU..) .. ) en Mcrij,.a.
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1.2 De abioUBchB cond.J.tiu, voorwaarden en cont.rtude beperkingen.

A 1 Ruiate

De eente voorw.&l'de voor het bestaan van welk qstee.. dM ook is rut.h,

roiat.1ijkheid, niet alleen ia de zin van uitgebreidheid, .aar ook als

podtie-hn-op..icht....,M, lIrI d.rhalv. OIld• ...,cheid, venchil-van-pl...h.

Als ..od.lulilf h d. NUih ook de dn«er van variaUe en intoPlatie
(Cl), bet ...at.ri....l .. van conceptu.le IIl;Yst_n, de..., zijn __ia
ah het ....at.riaal" van bioUeche vat_en (Bl), de bou_ en brend
stoffen, buiten de ruiate denkbsar.

BiJ de beperkÎJ'llf "gebrek aan nlimte" vervallen all. mogelijkheden van een

IQ'steem.

Ru~te is in de loop der tijden schaarl!l.r geworden, en de..., aoha.ant. h

een prt_ure bedre~ing geworden voor het ...inUi_ areaal" vaD poplllaUee

en .oolQ'nt_en.

Gebrek ...... ru.Uiu bel_rl STOei, ditt.rentiatie en bewe«inB, ui'tbrei.d.1n6

en verplaahing.

Wat bedoelen we echter met "gebrek aan ruimte"?

Wanneer we ons afvragen, zonditl' in abatraotiee or concret1l1111en te
vervallen, hoe de ruUit. aan Ol'lfl verschijnt, dan lloeten we in laa'hte
inntantie oonstateren dat de ruwte zich elechta door hul' crenzen,
in de vo~ van verschillen kan _ilesteren.
Het beçip veracbil is niet alleen no""ukelijk v.rb<:mden __ de c0n

ditie vUt ruiateli.Jkh-id, lIfl&r ook ~keerd.; de ruiate is niat dllGk
b...... "011der verschillen. De lelf8 ruiate ie ell..n denkbaar binnen
haar lfreuen, al .. ar.tand, dIlt w11 uggen: verechU VlUl pl...h.
"ht..nd kunnen .... ge"llearworden en .lieten door een lIaterilU. vergelij
kUlglllDaahtat of door haar in een beweging .r te leggen.
Het begrip bewegin& .,11 ik hier nog buiten beeohou"in8 laten, andat
het verschljnB.l van de be....gin« al een twe.de oonditi. voorond.r.telt;
de hjd,

Ve,..,.chil VUt ph.ah ia noodzakelijk verbond.n aan .aterie, niet alben
doordat da at.tand zich alleen kan .....1l••t.ren door bet -.41_ .,.an d.
-.:aterie, -.ar ook doordat at.tand 81ecbte kan verachijne ia becren.J.nc.
Da ruwte vordt belf"ned ot atgebakend door uitlf'lbreidbed... '....11 een
""d.re, VfIr&e;:b1Uende aard dM de lep I'U..!.-t. nlt , llIl aOllder den
..aelI. 'a, obj.cten, baken. ot lf!'8Il- i. de ruillte gHn ru.iate, aaar een
ire\Ue, onintereasante leegt., di. nlte niet ..erechijnt 81. bet (Int-
b ....ken van ietll, een niet.,
Da ruUite etrekt .. ich ni.t lI1\ "ondar ..eer, dj etrekt dob uit tot'An.
Het .b.trll.Oh begrip ruimh wordt dua geocmorethellrd in het beçip .,.er
achil, en i. "onder dit belfrip niet "denkbaar".
Dit h in logi.ch op..icht (niet in bhtorieoh opdoht) de .. rate crote
a .. be.lhende .t.p di. de O8colOOl v ... r-u.ven (1964) ia djn rel.U....
theorethche beltChD\lwtD,;en doet.
Zond.r dit -.rilf'll'. t. ezpliciterell oOl!oCZ'8ti...M. ....... x-..- (rieeda

7.'
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duidelijker in de loop van zijn publicaties ne 1964) de abstraote en
onbru.ikbare begrippen zuinlte en tijd tot de fenomene'Jl versohil en ver
andering.
Analoog aan de ru.imte ie ook de tijd ondenkbaar en onmeetbaar zonder
het begrip verandering (en: versohil in verandering): verandering is
het OonCl'fItUlll van de tijd. we kunnen sleohts tot lIen begrip van
tijd komen aan de hand VIUI veranderingen, zoals we 1l1echtll tot een be
grip van ruiJnte kunnen KOIllBn aan de hand van verschillen.

De t.".,ed" grote stap in de beschouwingen vlUl van Leeuwen, ie de "I'$le
tivering" van het geooncretiseerde IUimtebegrip. Er ie versohil in de
lilde van verllchil, en dat kan worden uitgflzet op een schaal van meer
en minder vere.chU, roet als duidelijk nulpunt de "gelijkheid",
Deze relativering gfl6chiedt ana100g bij het geconoretiseerde tijdbegrip,
de ver811dering, met ale nulpW'lt hier het gelijkblijven. Het relativum
van verschil wordt door van Leeuwen "ruurt&lijk& vari&ti&" genO!l'!l<i,
het relatiV\lDl van v&rand&ring "temporele variati&".
Met de ool1Cl'1ltisering en relativering van de abstrach begrippen ru.i.mte
&n tijd, zijn d&ze begrippen hanteerbaar geworden als variabelen, en
op basis daarvan kon van Leeuwen sp6ctaoul&ire reoultaten bereiken in
d& vegetatiekwlde.

Pas m&t d&Z& geoonor&tioeerde en gerelativeerde begrippen Val! ruimt&
en- tijd word&n bllid& opponeerbaar &n valt een positieve of negatieve
(omgekeerd evenredige, cOIllplementaire) rebtie (de "grondreb1ie") tU6"""
sen b&ide af t& l&iden.
Dat is d8ll de logische derde stap die van Leeuwen doet, maar hij io
lIlind&r &ssenti~el dan in het elgeme&n wordt aangenOlllen, V8lIt ook posi
tieve relati&e tuesen ruimtelijke en temporele variatie zijn denkbaar,
en in het perspectief van mili&w1ifferentiati& interessant.

Verschil is eltijd &an mat&riaal gebond&n, en aaD8'lzien nJ.imte aan
v&rschil gebonden ie, moeten we constateren dat d& ruimt& ten slotte
altijd geoonoretiS&erd ....ordt in de materie.
De oonoretistltlrbar.e ruimte heeft nu - zoals gezsgd - twee aspecten:
u1~breidheid an plaats (positie), en in beid& kan men zich verande
r~ voorst&llen.
Door de potll.Dti~le verschillen in uitgebreidheid en pleate biedt de
ruimte mogglijkheden tot groei en be\l9&ing, of l118er algemeen: verande
ring, tijd. Buiten de ruimte verliest het begrip tijd haar betekenis,
ruimte is due v66rvaarde vOor tijd en verandering

Gebrek aan ruimte v&ronder8tlll t materi1!le elementen buit&n het SiYsteem dat

dit "gebrek" onderpat, het veronderstelt due een materi"'!le omgeving vaar

.ee het e,ysteem in kweet ie een wisselwerking onderhoudt.

Dit vooronderstelt al conditiee zoals tijd, attractie, repuls1&, inhractie,

m....r ....IUIllHr we deze oondities nog even buiten haaltjes plaateen, dan blijft

ale bade v.... differentiatie (voortkomend uit een wis9tllwerking tuosen "be

hoefi:e" en "gebnk" lLSll ruimte) het onderscheid tuesen in- en uitwendighBid

over, het ondareoheid tUBl:len endogene en exogene variabelen.

»e ruimtelijka dialeotiek k~t hier in sijn meeat. eenvoudige gedaante naar

VOl'1lll: vermeerderi116 vaZl. inwendige :nlilllte betekent vermindering van uitwen

dige Nimte.
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10.2 Tijd

Tijd te een tIIeede eesfllltitlle voorwaarde voor het butaan van IlYIJt_en, en

lila zo4anig "lh veelal opgenQlen in de def'initie van het begrip syste_:

een "'llWlMl.Ull" __stel van el_ten.

Dl: stel bier de tijd nbt lIl1een op logiache &J"llooen H ...,rvlair &aD de
ruime, aasr ~ op li.ngv.istbche (eaaai.rer, 1927), ontwikb!~
PllYch"l~ache (Piqet ol Inhelder, 1948) e.a aelf's pqchopathologieohe
groaden (de JODf;-IIoole.a.aar, 1915; Sivsdon, 1965; Schilder, 19)6).
Ontwikkelinppqchologbch.oet .en·aenn_en det bij het kind. eeM
een ru1JD.tebelt8f' onhtut, &1vorel1e een tijdsbesef' tO't ontwikll:el~

kan kOlDen. PllYchopathologisch blijkt d1lc:wijls dat bij orl11ntatiestoor
nissen het tijdsbesef' het ..rilt wordt aangetall't, tm Hrst in een veel
latere f's.. bet rui..-tebe..t. In de PllJchotherapie wordt dan ook vel
van het noe aanwezige rut...tebeaef' eebru.i.k C.....kt la het tijdsb8llef'
te herll'tellen (Goldf'arb ollliDh, 1961).
Noeof'i.eb. lopen de .e.aiDgen nop.). u1tUn, aaar hier viJld 111: in el.Il:
pv&1 u.g.1 (18);), pan,çaaf' 2:54 - 261) aan _ijl! sijde.

JIuur is niet het enige 'lJPllot van de tijd, aasr ~, analoo« aan d, -..pacten

van de n1i.te, positie-i!l-d....Ujd. V.raMil in duur èn .c.eDt V01'l:lU ra'"

peetieve1ijk d. bssiB VIU'I veranderin& en volgorde, de energetieche en inf'or

••toriBche kaIlten van de tijd.

De grenzen V!lIl de d\llU' worden aangegeVeD door veranderin&en, terwijl we de

duur :telt slechte 8"Wll&T kwlnen worden door venchlll_ in ver8luleringen in

onuelf' of' eldere, bijvoorbeeld in de 8"beurluheen vaari!l. wij betrokken

djn of' i!I. een _..tinfl..-ent al, de klok.

Een samenstel b slechts duurza&ll ale bet slch kan verzetten teeen verend...

r~ in de Clm8"vin&, ale er dUR vereohU ie tueaen i!l.teme aD eneme ver

!lIlderlijkheid. Een qsts_ wordt bedreigd. door villekeurige exocene verand..

ri.n«en en kan den door endogeen tecenspel neutraliHren.

De" react ie _08t tot 1rt8lld. k_ v66rd.et de e%Ofr'!ll1e verenderinc de ...enheP4

van bet s;;rst_ aantut, bet II1ste__t <ha "tijd hebben" .. die iDteme

verllrlderlngeD tot etllJld te hr8ll«t'D~.. de exocene verandarin«"" lmDn_

worden weerstaan.

Dit bedoelen wij wenneer ... ze~n "ik heb geen tljd", het b _Mr al~een

de bede van de beperking "gebrek aan tijd".

Bij "gebrek aan tijd" verliest een q.te.. zijn slllllenhang v66rdat den s_no

hang zich daartesen kan .oh111aeren.

SMentlana: v66ronderste1t dus "~noeC tijd", niet tev"1 ver.chil !D !Dteme

en eneme verea4erlijll:beid, -.ar ia "61f' reede _ derde CODdiUe.
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A3 Cohesie, attractie

Een derdll abiotische conditie van elk II,Ys1;flem, ie BlilnenhBng, zowel in- ale

uitwemlig. Zonder l38llIenhang in zichzelf ot met één at andOlrt! omgeving, kM

men niet flens van systeem spreken.

De grondl'l1ag van 88lIIenhang ia attractie, de aanwezigheid van aantI'llkkende

krachten die eventuele aflltotende, in principe deaintegrerende, nachten

overheersen.

Samenhang is een fundamenteel andere categorie dM duurzaamheid.
Hoewel samenhang altijd gepaard gaat aan éên of Illlde..., vOrm van duur
zaamheid, hoeft duurzaamheid niet altijd B8lIlen te pan met 8Mlenhang.
Een onsamenhangend geheel kM ilrmers duurzll8lll zijn bij gebrek aan exO
gene dispergerende krachten.

Bij de oategorielm 881l1Snhang en ons8IIlenh8.:l8endheid, zou llIen ook kwmen den

ken aan de oBtegorle'én éênheid tegenover veelheid.

De ontwi.k.keling ttlUU' m"'''r samenhang in een systeem, kunnen we aanduiden met

het begrip integratie, hetgeen op zich de basis .m v66........arde is voor dif

ferentiatie in haar meeat eenvoudige vom

Funotionele differentiatie kan worden opgevat alll een eeleotieve de"...
integratie van ean otruotuur, die echter ondankbaar ia zonder ean voor
afgaande eamenhang.
Repu.leie ia dan de beais ven deze' seleotieve desintegratie en als zoda
nig hebben we ha!U' dan ook al in mijn vorige hoofdstuk leren leelUlan, de
grondpolariteit van een ~steeDl ontstaat doordat twee kanten van dat
~ate8111 elkaar afototen OIlUlat zij elkaars funotie storen.

De 0IIl8'IIVi.n6 van een ~steem ia - zoals gezegd - di.kwijh eeo bed'"tliging VOOr

de B8IIlenMng van dat ~steelll door haar nivellerende, disp<'lrtlie-bevorderende,

aUrao'ti_verbrekude karakter, voortvloeiud uit de tweede hoofdwet van de

thennodyn8llioa (de entropiewet) •

Elke eIogene d,yn/llllielt is aan bedreiging VOOr da s8lllenhang en werkt daarbin-

nan repulaief. DaaZlllE!e djn we gek.....n bij de beperking "gebrek aan B8IO.enhang".

In de spann!.n& t\l.llSB.l1 B8IIlenhang en versnippering, de afwiasel!.n& van integra

tie an desintegratia lIloet de differenti~rendewsarde van deze oonditie ge

zooht worden.

In djn niet-.ttraotieve a.fweer tegen.eIOgene bedreig~ herkennen we een

Vierde sbiotiache conditie; repulsie.

A4 Bepulsie

Repulsie is 'looals ik heb betoogd - een in principe dbintegrerende conditie,

en lIIOet dWl OIl.dergtlachikt zijn aan attraohe, maar is als zodanig noodzBltelijk



voor de af...... r tegen 1.n- en uitwendige ventoringen van q_t_i&eD C\inoUes

(blJVoorbedd dOO1" polarisatie bIj inwendiv verlltOriJl&'en. et! door begren

nng, bellchuthn«. arscheiding hIJ "UII'elld.ige verat.ol'lZIg'eD) ."~e tege

liJkertijd een plU'Slioxale b••cb6:n1liDg tecen desintegratie.

ReilUlue treedt VO:lral op aan in- of llitwer>dige gre<1S91U:ken (ot vomt de

oorualt van dUB grenun) I waar aUracUe veraengi.ng zou beverketelli«en.

P.eplllete beOltOrksteUîgt dUB ontaeDg:LDtl:. segregatie, individll.atill, begrenzing

van een ~st ..em.

ket de achijnbare tegenstelling d.t een (naar buiten) dee1.nteSt'erende kracht

(naar binnen) een integrerende werking heeft, Bmiten we opnieuw op het ver

IlchlJn~el van de N1IIIhhJke dialectiek, wat op het ene .chaalniveau geldt,

Bchijnt :neh op een hoger of la.ger Ilcha&lniveau in OIIIgekeerde

&in te mal'llfesteI'1ln (lJ'ItIlrllc&lll.ire Bplitlling van de algemene tI1nOtill 1.n BU

lUnche en dyBfunct.le).

wen:e beperking 1Zl000ten we on. nu bIj de repulsie vool'.teUen, II'Iet andere

woorden .....t bedoelen we nu met ~gebrek aen repuleie"?

De .-geVlng laat slechta zoveel repulaie toe als er aanleidincen djn 1.0t

afweer.

Waar <lne lLIUl1eldmge.."l ontbreken kan geen sprake ltijn vu repulaie, en de:r

h~1ve ook nlet van selectieve d.ai:ltegraUe or - al. geval, daarvan - tuno

ttonelc dlrrerentiaUe.

\:.el:cho·~..ing kan ook worden .-gekeerd: in een ovenutt,: att~tieve~

vlnlt verh.".t een IQ"ste_ SlJll ...enhan,g. Tenrille van aijll int84!:rati.

'"Verb.....~~ "en ~c:U'6Cl du:. In sUere zin een repuleieve c.gevinc.

"Gebrek a:\tl repulsie" is dAo. lQ"atee.bedre:i«end.

Ilo!c:ilItegratie door pbrek aen nopulaie is een ab10tueh tunotionee1
.,erb,,,,d lUs";;en vste_ en oa~ving. maar ltoBlt in da biothc:he en OQD

ceptnele d....hreren van de abiotische context (lilij btlt in een ~plex

.,ar!:IlnD vw. allerln andere verklarende ractonn) al even duidelijk
ne..r voren.
Zoals (blJ wiJ:!:e "l1li spreIten) een %outkri'I'tal ziJn ....enhan« verlieet
m ""n Utr""tl"v" waterige omgeving, verwiallelen bepaalde diarenkolo
Dlo~ hun oDci ...le IlIII\enhMg blJ gtlbrek aan vijanden voor Un .olitaire
lcerwql",
ZO.. b (1" ~t"r" ge'tnt.greerd. aNluurde middeleeulI8e atad. djn ."enhallB
ve~loren hc.. rt in de hedendaag.e agglDllleraUes, verUeet Mt Id!td. djn
ve,,"ogen "en lIigen karakter til vormen ala het teveel verwend wordt,
je P'Ychollllal:ytiaJ.a le Coultra (1972) besçhouwt MglIt al. a_ peraoon_
ilItagrarende faOtOT, "'lllcht re4en vOor 1.ll1da peTaOllIllUjkhedan c:.
n,..r gnllselfil"" t'l kijken,

--
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Be" 18 allenllinn .ijD be4otlli.l:J« _ ..t dn. voorbeeld_ een .taaltje
Yen l"Taarlijk lIUl. "'-re. oaceoorloo!d Malo&,iedenken ~ te p..-en.
D: wil alleen betoe- ut een ábetraot prorw.leerde abiothche bNb
o<lDditie betrokken _"" wOrd.. in de '-IUedinc van .eer oo:-p1lu ...r
ecbijDeal.. naar hIln ábiotbche, biotiephe e.D eo:noeptuele oc.poI18nten,
aodra dat lIa&l" lIUl.ic'aeina .ocelijk ia, dj liet zonder de pretentie "lil!

voll.~ verklaring (d. ook pag. 40 - 42) •

• et .Urecrtie en repll.1de zijn de voorwaarden pgeven voor lIen input en 8flll

output van ••n ~8te_•••n seleotieve interaotie met de omgevin,.

Het .oet nu duidelijk lijn dat des" interaoU...oonditie niet denkbaar ia

.onder een ru.iate UI tijd waoriD deze interaotie 1c&n plaata vinden, llVenain

ah 11j denkbaar i. sOlIder d••ttrao'tieve eD repuldeve coaditiea die de

we_u.-:rtc.l Taft elk q.t_. vono....

.l5 Intenc:tie

Int.~ti. aaakt dat lHlft qrte_ invloed. op djn capving heeft, d.at 81!lD

actie VaD het q8t:._ een "&cU. in de '*C'""in« t.e_Ib~, eJl ....keerd.

Inter'llCUe, "qibiliteU" "J"OIldeMelt el_enten iJl de cacevt.nc van hd

Iqn•• di. siob VOOr cl... int...acUe, UUviellelina". be1nvloedinC luel!.

D.- i1Il8racUe t_een crvedcens repulsieVOl .,.tt..en is een belangrijke

be_cr-dCl van t\VIoUonele ditterenUaUa. Door een into!racUe ..et zijn om

pvinc di...44r tB dan louhr attracti. en replllsie, dat wil z.ggen "n wie

eelweTk1ng tuee.n beide, een uitwisseling, kan het ayeteem een geriohtheid

ontwikkelen, een orillntaU., een polarit.it ot e.n speciali .... in een grotere

struot1aur.

~r 1t1allli uit d. c:.c-l.q: ontbreke!l, ot de -e-ing VOOT het .,..18_

OIlbe'l1l'doecl'ba.r ie, kcat de ... orlllntaUe ftiet tot et8lld, rl_in ale wanneer

er _ alta'tee-_...ue- onr-...t ...lUI sU_lIli en e,pbiliteit &BIIwaia" ia,

lfN.rdoor de gTIaUI_ "'lUI bott .,.st_ alzijdiC vene,pn U'Oder ..n epeciti'ke

pr1chthloid. op te l_ren.

:DIl -eerillc lenrl dIu ook bij dut oondiUe de heperk1ngeft die dtttel'anU...

tb .ocal1jlt .ek....

1)e abiothohe condiUe. eijn hier lodanig arppeTkt, dat ze ale t'\mcU.IIent

kunnen dien_ yoor soorteelijke rapertoiree in de bioUeche en oonceptuele

at~r•.D.- abiotische oondiU.e kImn.... (in antrQpCGIort.. b.woordinpn) geailln
,

word.en ale ot. "'-hoetten 1.D raleti. tot d••opUjkh.den" van abioUeche. . .
qat_. -.JO 1.D primlipe 'behorell. lij op eich ,...n ankal .eneBlijk ot bio

tillClb k.e.z:e);ter te hebben. Het .ija ..q.t_conditi.... in d....et al,..ene.....
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Il.. t begrlp ~u.YlIte_" zOU UIl de hand van de abiotiache ba.iaoondUie.
lIJ s volgT. ltur.nen vorden pd.etinillerd.
lAn IO'ste_ is een veMlchijn..l dat zich k_rlrt door esn Pfoh'Oca SIl
een proces (~nI"'te- en '''tljd''), dat wil "gen, v.l'Ileh1lt .,.. sijn
Cll:llgeVl.ng en ook op Andere wijze v.rand.rlijk is <Un die ~v1lLg, ••n
venchijnlel dat v.rvolgens,naar binnen ••n (aH",oUeve) _..enbang UI

n"ar buiten een (repulsieve) begrensing Mett, en ten slotte een ver
scl'l1jnsel dst door lnput sn output lllet zijn c.gevîng een (seleoUeve)
interactie onderhoudt.
A.13 die laahte conditie ontbreekt, :r.ouden we van een ~gealot.. IO'st_. e
INMen apreken, als ds luht.e t_ condiUs. onthreke.n, van een
"luuctUur", en als de lutste drie oonditie. ontbraken Yan .en "~
bsurtenlll" (-event"), terwiJl bij de uihlllilends lUlllwe:r.igbeid '7llll. ds
eerste conditie alleen nog lI~r V!lll "een pa1roon" sprake kan lijn.
We kunnen dus met de abiotieche basiscondities ook beschrijven "in
hoeverre" el' sprake is van een IO'stee....
Met de biotische buuconditiea lcunnen we d!lll toI'lllU1eren in hoeverre
er sprake !Is van een "biotisch IO'SU." en ..t de conceptuele b..i~
cond,ues in hoeverre .r sprake is VaD een -oonoeptu.el-eultureel
:l,)"ete.......
Us er ou een aili... t .. vinden _s l!.a1 in Ul. condh1ell kon \Ooors1_,
dM ::ou dat lIilieu slllll.n lIHIt de ~cologi.ehe aanwssi&beid van ......
een soci.aal-ruimt.hJk lIY.hem opleveren dat in 'Ue opzichten (abie
\lach, biotisch én conceptueel-cultureel) .en "l\Ysteetl'l" zou zijn.

I '" UI de '/olgende paragrat'en worden de biotische en conceptuele aoditic.Ue •

.,f .....erltlJ.l...~- ven d. abiotische conditi... nader ui~re~kt.

[1< C' er (::0&1:1 op pag. 39 - 43 uitvoerig i .. uiU6np:r.et) van uit dat bet

\.,y.,n uJn lIogehJkhed.n alleen binn.n het kader Vllll het levenloze, en het

·.,1P' ,h mensehJk. ujn lllogehjkheden alle.n binnen het kader van h.t leVan

j, ~~. y··.....,rkellJken.

ra l,t ,""vAl Itw\nen ~eehJlt. behoet'ten een v.rbijzondering, een '"V"eMa1l.q",

• ,.•en MAuth.b_jI;" djn van biologische ,",rei.ten, en d. biologiaoh.e ,",ratsten

••.., verblj",onderÎll4':, ~.rtAlin«" en "Au1'bebun«~ van abiotische .,.~~noaa.rden.

l~ b.spreek hier .chter geen vool'V8arden, vereisten en behoetten, .aar "eca

,htte"", dat "il zeggen ...n relati. van de",e el_.nten .et hUll bepe,r1dJlCen;

, .. ',bl'ltlBCh. oonten. de oecologiSCH o.ltandighiden &fl d. technieehe .op

1.JIch.d....

),a b.otu.che cOIldttiu, v.nisten en oecolo,iscll.. bep.u*in.....

~. ."t.n.....l
DI> un,h condH Ie voor lev.n~r.cbijn.. l .. is ..terts.l en enereie .,.oor

".t OOld.rl1oud VNl d.s lev.nstuneties: opboll_ eD verb.-dUop.wtt.. , .aar
,~ i-. dat 11et al _r l.I1 d.s Ireer v... de Wor-aUe) vu._u..., .u..ra.

: .... k.td7..tO..... VUl I}Mcltieb P~s... b "1. ore-1_.
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Ik ç~k ftU nht _r "IOn eeD on&iJd14 q.t._.•aar VIlD een orsani_.,

Toord. ''''ZI de c'*"ÜU •• di. abiotbche "8'_ voor huD bestaan en

n-.ntu..l tImeti. Dodi.. hebben, ....r oolr::: ..1; d. f1Ventue1e .,.,Tbija.oncl.arÎ!l«"n

...n deH ooaditiell db Tan bet .,ete_ eeD leve.nSV'eJ"8chijDsel '-en.

Het begrip llocaQlilll wOrdt door Jla.rx c."chreven ale d. etorwhaeling
bnen lIenll en t1atUlU' op lu.ateohappeltjk niveau. Zonder dh. lItot
IIheell..Dc op Un lijn t. ebUen lIIet de f:y8101ogie van een organlmne,
lI1dt ik me hierbij aan.
D... etotwisllll1in,s' h dan het mutBcbeppelijl< verlllllglltuk van de
individuele orgaDbche tyeiologill en ,h.at voor dezelfde problemen,
lij bet op een ande.. echatJ.niveau, voorshn van ander.oorlt,. .14-
del'Il, lln cl hid.end tot andereoorti,p oploeein«en en vo..-n van
dirt.relIU U •. Dat "n 'leggen: een biologisch begrlppomappa.re..at
(bijYooriHleld dat van de oeeoloeb) bD ...enU'II1.. bi~ !tv. ren
tot __ beçip TUI de !Joon_ie, -....r haal' llooit t:e~61 ..erltla.ren.
De behoet1e aan indlI.etrin. çondetotten, bou_toN'en en braad.tot
t_, hoort du. ooit ui\d.zuklr.elijk thuie in de.. baai1lCODditie, wlllllUMlr
boet Biet _r pat _ individuele 0rcani_n, ....... 0. coUeotivitei....

Bet is o:b1~lijll:: dat de.. oonditie Minteraotie" (15) v66ronderwteh, en

~e alle ed.", abiohech. c;:Q1d.ihee, .aar t.~lijkerhjd onderh6ddt

.eD etotvia..lîng deM abiotiach. oondUie••

zonder IJtotvteeeling sowl.en de N1pulelev. en attractieve krachten ("UI'

at.nd ... bouw) V&D lavend. en lnendragande IQ"Stemen het epoedig beseven,

soo.t .voei, difterentiatie en voortbeost&an op het epal zouden kOlll&n te,,_.
'foortbestaan, veiliBh.id, v66ronderste1t Hn eto(Yles.l!.ng, en ia
cher.ee Diat de ••rat., a ...... de t..-:l.e biotieche vereiate voor een
1.v8P4 ot lavendragmd creh•••
lat "1av_dra.pnd." qet_ bedoel 1It bijvoorbeeld sted_, _i1I«en,
aaboa._: ..brin. O\1lt~r1;b~l_di. in veel opsichhn
l~tlmDtiee","u11.. en ~oor &aD biotiacbe cret_ doen daD
ba, "'ttu.crt.. slj1l..

lle.t Û .....tariaalcoadiUe _ .,..rbijsar:dert.nc ia .an de behoette &aD COD

orew. ruiaw., blijlrt a.iet all_ uit de noodsaak .. bij opn_ 'Van ..tni

aal iA boat qeta. tepUjkartijd ru..iate "in te UjY..... , aaa.l' ook v.it d.

noo·heek VaD Hn "'in~ areaal" op het aardoppalVlak, ..-ruit de voor

het qne. iA kwlJti. ap80itiak noodzakelijk. lIat.rhlllll. aoeten vorden

,.,"Oll/lIJD.

112 Veil~ld

Ie. l'nbijsclI:lllerillc ~ Û UjdlloondiU. ia hat voortbntaan, \ie ",Ui&beid.

,



Ecoruaiaoh gelien b de". ccmdUie van ""er groot bellllllg, c.dat in
de ._..lijk. populatie heel het versakeri.llg_Hll, de ope.abare ".1
liBheid. d••UUa1re ÛlllpaMUlg, bet .edi.eh ~ijt op des. ver
eilrte geba''''''N ia, tIIIVij1 ook alle baaldrondip activiteit al. i_
lerend, beecha..-nd, beveUigelld kan vorden beBebouw.
Zonder gelc1i111etbeerde ruiaten ~r•• 1I0U bijvoorbeeld. bet voort.
beetaan van tal van artefacten, 0nIl papier, on. lIeubilair, .aar ook
tal van voortien1ngen en aotiviteiten op het _pel .han.
BescheI'lllende en oonserverend.. aotiviteit 1s ook .en belangrijk CC1der
deel van alle b8etuurlijke en juridiache activi1;8it in een e8llllenle
ving. Door .en geheel van verblllhnillsen, .Una.otieve en replll.eieve,
beechentende eu.tregelen wordt een .ociaal lO'llteelll r.odanig geregu
leerd, dat het voortbeetaan van dat ..,.de... ".Ui4r gesteld wordt.
Het is begrijpelijk, dat de herkenbare -.atachappel1jke verschijn
selen die bet. gevolg r.ijll van dUo. tweede bioU.ch. buisQCJllditie,
••t rede! ijk IlUcçell geanalys••rd. kwlnen worden, WlllUlMr.en hei:
voortbtinUli van hBt Il1ste_ siet ale funotie vaD alle 1I00i81e tei_
ten (het druotureel-tunctionalietieeh gedehtepwlt). Ik traeht hie:
echter te betogen, dat "Voortbeetaan" deeht. 6êll. vu de vele 000
diti.e •• d..U\mctiea, ia, waal'b eott worden ...oordeD, en Diet een.".11 'IlI.Il. de _eat priJllaire.

Dit voortb..taan, deR veUi.gheid, vonlt bevocht8D _t e8D enOIWe arbeid...

:Lnopanning die tegelijkertijd de beperk1ll.& vo:nat van de biotieohe "reine

ven veiligheid.

J.I'beidetijd lte:l. lIIen beechouwen ah "biotieche tijd": bet untal .anjann

dat in het tijd.budget beech:llcbaar ie Ol! het voortbeetaan veili8 te ateUen.

De verhoging Vlll:l. de productiviteit dool' tunotieepHtdng, taakdeling, ie

een vooI'beeld van een dift'entnti"rende :reactie op deze beperlting.

Een biologiech orgaDilllle ot ceooayet....taat voor hetultde prOble... ela

e .... lIociaal lIl7.te_: rieico'e te .,.rw;1jdell, toevel te elt.:LnentD (de "I'an

Leeuwen, 1'972). De .iddelen eebter sijn hier voor een behnçijll: deel van

geheel anoare (bijvoorbeeld c~iecb-hoeoeoetatiache)aard en ...oor een _

del' deel analOOC &all. de een.ceoolopachol eechani_ (b1j'1'oori>eeld 11101.

tie- en polari..tlevonaen).

DJ Soortgenoten

De behoef'te aan IlOortgenoten ale ve:rb1jsonderin« Vllll de .\tn.ctie" 0<lI1d1

tie uit dcb het dnidelijlc8t in de CJ'Ote concent....ti•• van een.en, in bet

butaan van eteden, agglOller"Ue., eetropolen (.<>gelijk gewonlen na het

doorbreken van allerlei ""pul.aieve oeoologieche beperkingen sOala de aan-'

wezigheid ot aanvoerbaarheid van Ilateriaal en energie). en d. bepeI'ld.nc' uit

dch in hu .~ aan relati.. dat op grcmd van b101ogieehe aD tij~

tel ijke bel_rinlC' tua.en 110ortgenoten lte:l. plaate ...1n4en.

De ~...slgbeid VIIll 8Oortgenotan ie de buie T&D "het _iele" en v1n4t

7.'
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zijn meest erlreme neerslag in het verbod tot doden.

De vereiste-kant van deze derde biotische oonditie valt te interpre
teren ale een eoonCllllieohe behoefte aan organîlllllen met dezelfde he
hoeften fID lI.ogelijkheden zodllt een bijzonder<J vorm VILll interactie,
al of niet eoonOllliscl11l uitwisseling, /Il0$'llijk is.
Het meest nijpend ie deze behoefte bij (nog) niet zelfvoorziende,
"onvolwaardige" organimen zoale kinderen, gehandicapten en ouden ven
dagen, maar ook .....olllllardige .. organi_n c.q, mensen zijn zonder de
"ander" niet in staat zich al ... individuen te ontplooien, OIIIdat de
op deze bssleconditie v61gende condities zo81o positie, voortplanting,
en de eonoeptuele oonditie8 zoele variatie, zekerheid, affectie, iden
titeit en invloed in hoge mete gebonden zijn aan Boortgenoten.

Het II.3JltaJ. relaties tUBuen gelijk8oort~ organismen is beperkt door de

bioloa-ilIche en tijdruiJntelijke beperkingen die aan het organi"",e zijn ge

steld. Een mens kali bijvoorbeeld sleohts een beperkt aantal relatiee ver

~rken. ltaesirioatie is in dit verband nivellerend en verwekt biologisohe

d;ysf'wl.cties zoals "orowding".

B4 Territorium

Dl! ":repulsievs" biotische vereiste, h el' Mn van individuatie van jonge

orgllDhmen, en de nood.nkelijke territOr1alll afzondering, de instandhouding

van een ooperaonal space" vaa.rdoor het eteene zioh kan uitatrekksn in de om

g1lv:iJl€ en verder van de verwerving vu ean ei~n e:>:oluahve poaitie in aD

oiaal verbud, en ds daarbij behoNmde e:J:01usievll rol die V'HUlIdigd wordt

zodra andeNm zich h_ tOdigenen.

Het terrUorium ia bij de mens nht maer allelIn het bezhten vllll een
e-bied, m~ ook bet bezitten van aigsndOlll of zeUII van exolueieve
voorreohten, eigensobappen, kelUlh. aet eigene is bij de Mns een mo
biel territorium sn wordt als ~ig verdedied.
Zelh eeD beoet'en~ van de wetanach&p hoedt zioh ervoor op -udel'll&ne
ter:relll" te komen, zozeer ie het -eigene" blj de IIl8ne in abatraotum
gelivolll88rd.

Het ie duidelijk dat deze r1Ipulsien t'aotor d.it't'erenhllrend werkt voor ZOVer

.. nog IIht ver1ltroohnd werkt, dat wil zsggsn de integrsrends kruohten

ovsrsohaduwt.

B5 VOOMp18l1U,ng

:De b41hoet'\e Nol!. voorlphnt1n«, r1Ipf'Od.ucUe, 'l'oortbrencUlc, wordt hier al.

nrbiJ801lderinc nn de -int.r8llUe" (A5), als winelwrkUlc van aUraoUeve

.. "P'll.isn t'801IOr8lll, -.r oot: al. nrd8" CIIltw1kllelinc 'U'" de bsboet'\a

... ui1lb"i4iDc 'hIl .11 ei&'Pa in de .......irlc (N) ,.d...

•
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Een bijna lethrlijke UlulrlraUa van da wijla vaarop de abloUache
condiUu van aUraoUe en repulaie (IJ,4) enerzijds "Yertaaldft wor
den in de biotische oonditiea van aoortgenohn en territoriUlll (B3,4),
anderzijdIl de OlMIponenten zijn van interaoth, respBoievelijk voort
plantina: (AS,B5), geeft '1'1nborgen (1965) 1913. p8€. 138):
"Bij da dried.oomip lrlû:elb~ die, zOBl. _ pJ:ien IMb'be.n, all.en
p.aa.r\ yoor da beonuchting en waarbij er geen .pnoke is van een indi
viduele band tU1l_ d. partners, yerloopt d. veranderq YlUl het ..
vankeHjk Yijancl.i«s naar het ~iV8r eet:suele eedrsB nitalnit.,d moar
invloed van het gaan overbeereen Yen de gsalec.htsdri1't over de B.gf"8'

shiteit.
De eerat. reaoUe van het llannetj. op een nad..rend wijfje, de II~"'"

dans, ia ...n uiting van twee in.Unoten. Elke lI1gzag begint met een
beweging van het wijfj. ar. Dit deel ia het bagin van .an auiver au
uuele reactie: het llwemmen nM.r het Doet, de enige plBBh waar het
_ennetje eieren kan bevruchten. Dit blijkt uit hat feit dat: 1. de
ftzigs- onder bapa.alde o.lrl&ll.dicheden kunnlll:D overga&D in het echt.
-laiden- al. het ll&nD.tj. hel_aal Daar het n••t doo"_t, 2. d.
-z1&ll- het duidelijket lijn al. de gsslachhc1r1f'1 op lijn aterat h.
De -zegs- lijn bewegingen naar het wijfje toe. In arl~ pnUlIll1
gaan SB ov.r in echh aanYallenj dit k_t voor als da ~8dzanc
op untocmbare wij .. e:nra .terk ia. :oe reaotie VllD het wijfje op de
zipagdanll van het lIlaIUletj. _rlI:1 al. een llterke prikkal voor de ge
dachtaclri!'t Vllll. het _annetje. Al. se zich nBBr h_ toa ltearl .taakt
hij het zigzaggen ot\IIllddollijk sn begint II.BBr het nelrl t. 1_.
De geh.le k.ten V&ll h.&ndol~ dia hi.rop volgt - naar h.t n••t
zwemmen, de neatingang tonen, sidderen en bevruchten - ia in hoofd
zaak "ek_el. Hier gut het gBllflll&de glldra&", de dgzegd.an., ov.r
in :miv.r .eksueel gedra.& vooral 08dat hat wijfje d.Dor haar reactie
op het I~ sen nieuwe sterk••ebrIld. pr1kkelin8 v.rsohat't db
de ballUl' van het lUlZU1elijlt gedra,r doet doorel.aD naar h.t niver
.ekmiele pdrag.
Als het wijfje haar at.ren Mart &teeset BIl het aannetj. SB heeN beo.
vnlCht valt hij direct tONg op .ijn BBnvalacadrag, hij j~ bat
wijfJe weC. Dit ltaIlt doordat .r twee dingen veranderd djn: in d.
eerste plaete va.. indaM zijn gaalachtallirirt ahrl< na. hst &tsetten
van het zaad zocia.t dez. niet langer met zijn aanvaladranc - dat al.
altiJd bijzonder at.rk 10 - ItBdi,tv.Mj in d. tweede plaat. heett het
wijfje na het a!'ntten van haar sieren gallll1 pZlIOllen buik aeer sodat
z.. ni.t langer bet signaal verscbaft dat blj Mt aann.tje een .Û:euela
reacU. opwalrt. ze prikkalt nU yooral tot BBnvallBll. ft

De vooMpl...t~ van hst .tekalbaaraje ia een bioti.çhe ooaditi. (ean
verehb + haar OBcolOCiacl>e bBpaerkin&, of .. h.t een. antropao.orf ta
negen "bahoene- • "technische beparltill&-) dia all...rdar bBeprokea
conditi•• voorond....telt.
In d...ret. plaata voorond.rstelt d.... _ditie ruwte BIl tijd (.1,2),
...... dez. condit18a lijn zO vanz.lfeprekend, dat wa n al. ocmditi•
......,tal over het hootd zien, v.rvolpn. attractie, oobeei., structuur
(AJ), d. ~oon-.tituti... Van het at.ltelbaar.j' die ov.riJ-ne in lijn
.00M en door zijn .oortpnoten (owiers) i. v88tplegd lBJ), BIl rapul
.i.. A4, dl. in bioloci.che VOl"ll v.rtaald "afweer- (B4) opl.....rl.
Interacti. (A5) ia eveneena 88Il bBlan,çijka voor-vaarda "oor de yooJ't
planti.npoondHia, .v..al. d. lIopl vanseltçreltand.e ooad.i tiaa vaIl
••tari..l en ".ilicbaid (Bl,2).

?
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He.l duidelijk ia dM in d1\ voorbeeld hoe de dialectiek tuII_. de
CIlllI1ebare çOIldiU•• van andere soortgenoten en Ben eigen territori...
ia het attractieve en repulsieve gedn.c van het Btekelbaaraje sijn
IQ'lItbe•• vindt in bet voorlplanhngsg-.!J'll&'. d.t de l_hh biotische
oondiU. (A5) ververblijlrl.

Voortplanting is dUII niet de '~Mlte biotillcbe conditie, l'<>&lll so dikwijle

be_rd wordt (en op erend _&IVan ..8n het eteriele muildier niet tot de

lllYensvlluohijneelen 1'0\l IIlDgen reltenen) ,lIlaar de laatste, cmdat dj l'ioh

&lleen kan verwerkelijken al. enîgenna\e aan de condities VM habitat, vei

ligheid, BooMigelloten en territoriUIII is voldaan.

Analoog un de vijze waarop i.It het beçip "qeteem" op pe.«i.Da ISO
heb gederini".rd, zou ik nU het baçip "biotisch qeh_" al. volgt
kwlnen d.rinilh-en.
BelI biotiBch 1l111't_ ie een "'O"lIt__" (clw:. een verschijn"1 ut in
d.e eerilte plaate Û abiotische condi:U", vertegenwoordigt), dat zich
ten..rlrt doordat bet apecitieke vOl'llen 'IaZl .ateriaal, energie llrl in
rOrll.th uit de ~viD.. OJlD_t .. d&al'iD _r at'rloot, clal daardoor
lijn eigen vooMbe.taan verwerll:elijlrl, dat stc:b anenij<b ori'eDteerl
op .oorlgeo.oteD, '&ar ~erlijda delea VaD de ~rins exel_ier op
I1chHlt betrekt (verdod~) en steh ten aloUe reproduoearl.
Dne opeenvolg1nc kan _r gerelaUveerd vorden door h çreken van
de .....h __rin" VaD een biohsc:b 'Vete. epraks ie. Als de l ....hta
coacHUe Q:ltb,,"lrl (1Ioorlplanting), dan zouden VII ven "lJteriele"
bicthche 'Vstemen lcwIIlen spreken, sls de laahte tvee eonditie.
ontbreken, van "gemeensehappen" (Il;)'etemen die niet "':pUdet eoort.
Il$Ujke (repulsief') atpsplihte 8,Ylltemen voortbrengen, velke op
b\lll beurt een dgen territori\llll bezetten, lIlaar op zieh wel uit ,ocrl
pncten beotaan, hWl eigen voortbeflt&M en etofwisseling v'rt.orgen).
Als de laatete drie conditillll ontbreken, souden VII van feed-baolt
lQ'at_n kunnen spnlklll\, en sls alleen d, eereh condihe vervuld is,
van ""ofwÎIIse1inC'IIIQ'et.m".

VooMphDtin« wordt bier <ha, ia afwijld.l:l« Vall bijvoorbeel<i "alo" (1943),

Diet prt.air ale t)"eiolociecbe "behoerte", aaar - _ in ....10wll te":Ulolo

cte te blijv_ - sl, ..U-ftrwerblijk..i.a&_oUUe pst_•

..u, sodBDle kan dj de biolocieche baaie sijD. "'NI de cor><:>eptuele bolhoette

-.eIl. t-'\'lood, potmUe, -.eht, BIl. in _er sl~ne sin van de boIb~tte l&Il.

v66rtb~, productie, nutU"...zijn, onlativite1t, II:I!-pree.ie ct utt.

dn>.kklnc, en zelfs de beheerte &en "geeateektnderen".

Al de.. "behoeften" kunnen u1teraerd elechh ..et f",ydol"6ische .iddelen ge

resliMerd worden, ..aar daaroa djn dj nog niet puur fyeiologiseh van &U'd,

daaroa sijn zij niet uitsluitend een ve~ van ,'etwisoeling.
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cOIl.diUee bestaat, ....1' ook v.U1.&beid~, territorila-, en bij de --.0.
tal "IUI oonOllpt\lllle ooa~.nt.n (variatie, arrecth, ldtrl\ih1t, indoed)
kan bebben.

Voortb~ing iB niet de "l...pt.~, "'1' de "'oopt.~ pwlr bioti~ cODditie,

en daarae" vil ik zeuen .ut hierin lle cODceptueh venaopne (denk allJ1 de

QIIbolbche interactie lnj het atekelb&lU"lllje) en dq ook de conoep1aMle e_

ditie. het verst zijn voorbereid.

Het proeea vsn de puur biolocuc.he z-.prodl,lÇtill ie een voor btolopeohe b...

gTipp..... v'rgaMde vona VlIZl intonaaUe-uUvheellnB. niet .11_ 1D de .1.D

VaD goenlln-uitvisseling. aaar ook in de zin van verrijnde orîlllnh.U. _ lIl)'D

chroniaatill tu.8sen de partneu ('r1.nbergen, 19b5). en van opvoeding eD. her

gedrag tUBsen ouders en kindel'ell. (ale onderdeel van het totale reprodWlUe

proo",).

Pa. in het r<lproduetieve gedrag heeft de intol'lllaUfl-uitwiualing t\Ul8en or

gonillllen een trap van ontwikkeling bereikt, die een behoefte a&Zl inl'o,..Ue

ale ;;0<1"118 ("prikkelhOllger~) Ilogehjk maakt. en dat h I ...en .et de COD

textue1e beperkingen de eerlte oonolptuele conditie.

1.4 De conceptuele conditie I. behoeften en techni.che beperld.npn.

Cl lnl'ol"llaUe

De eerde conceptu..le oonditi. n dl c_diti.. v..... info,...ti.. in dl ~.:lnc.

en du. variatie. v..nchiUln 01' v.randerinR"ll in dil ~viD&.

Det.e conditie uH zich in ni'''lIq'hripeic.spoirag Cl bet ophldea YaD ...r

veling hIJ ~ogeniteit 01' continulteit i.D die ~iI1s:.

!nl'one..ti.. is voor OOIICept"ee1 hlgaat'dl wezen" VM 1Iven."lallof, nilt alleen

...at de bevredi.Kfng van h1010ghche bebOllf'ten hij ben ...lal af'b.lIn,rt YID

b.t hit of ze _1 01' "iet "'ten vaar, _eer eD b6e dl'" b.bod'ten kumlen

worden bevred.i«d••a&r ook ...at ••n int'0.....tt..10u a.geviJIg alle ..m....
conc.ptuele cOllditie. OfIIIogeUjk, en hun pdrag inlll1f'riCllll'lt .aû:t, ni.t

door de arwezi6heid VM voed"1, v.Ui8beid 01' _t dM ook, ...... puur door

d. al'wezigb.td van into....ti•.

Het gebrek aan variati. in d. omgeving brengt het orpni8lll' in .." toe.tand

VUl ~8.n80'" d&privatie", Proefper&on&n onder e&n80re d.priv.til var toonden

len v&l'boogde motoriek, co"centr.ti&v&rlie8 en v18\1111 halluoin.. ti&8

(zie bijvoorbeeld ZUh&ck. 1969).

Dember (1966) wij.t op dl lir tisch. gevolgen Vllll I&n IfIbrek ...... _t-
wikkeling in efln int'Oftl..ti 1Uell en wijt zelfl dl dood YW1 __
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kinderen in sommige &iekenhuiz8!l, zoals gerapporteerd door Spitz (1945)
mede aan de toestand van sensors deprivatie waaraan zij weren bloot
gesteld.

Bij gebrek aan verscheidenheid in de omgeving van menSen kunnen we deze

conditie ale m&8at VOOr de hand liggend motief voor morfologische milieu

differflntietie beschouwen.

C2 Zekerheid

De conditie van zekerheid ie in zekere zin tegengesteld aan de vorige con

ditie, omdat zij een conditie van gelijkheden en continu'1tsiten le.

Bij een ovennaat aan versohillen en veranderingen zoekt de menselijke geest

naar het overeenkomstige en het blijvende en tracht de veelheid van indi

viduele verschijnselen en gflbeurteniss8l\ in concepten "8811180" te ''Vetten",

te be-grijpen (con-eipere).

wetenlleh&p til, ZOal8 in hoofdstuk) al ""rder uttééngezet, niet 8lldsrs dan

de pagina: plijkheden en continu1.teit8n te herkennen in een overigens zo

groot lIIogelijke verZ8lllelin$ hetero,sene verschijneelen en incidentele pbeur-

tenissen.

SllIIIen-vatten en her-kennen ~ijn de :ro.imtelijlce en temporele componenten van

het Ilenselijke be-grijpen, en de biologieche funotie van dit begrijpen is

het e11lllineren van toeval, het vergroten VM de veiligheid.

De behoefte aan &ekerheid ie gegrondvest in de biotische vereiBte vlUl vei

ligheid.

CJ lJfectie

De affectieve conditie, voor ~over die niet een puur biotische oonditie ven

soortgenoten, territorium of n~slacht inh<J.>dt, ie de attnwtieve conditie,

zich te hechten aan die elementen in de ompving die juiet zoveel Hi::emeid

bieden dat zij teplijkertijd niet ~ervelen".

Een hvenapartner die pen enkele V1lrrusing biedt ie even ongeschikt
alll een leveDlIp.artner die geen enkele zekerheid biedt, da&roaI kiellt
eeD menll vrienden die zowel "betrouw1>BlIr" als "fll.scinerend" zijn,
vri8lden die voldoende aan hem plijk zijn om onll.lll1gename verruIlingom
te voorkomen, maar ook voldoende VIIll h8111 v"rllchillen om de cOlIIllUl'IiCll.tie
gaande te kunnen houden.

5oortglltl.oten bieden reed" een gerantie van gelijkheid dcor hun gelijksoortig

heid, en een andere eexe biedt reeds een garantie ven verechil, m.... r ook an

d.ere objeotl!'l in de llIa8"ving dan eoortgenoten, le~end of levenloos, kunnen

object van atfecU" ZijD zodre zij het individu een optiaua tus"en vsrra_
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..... t de lên verrast, verrast de ander niet meer en wat de een verveelt, vel'

veelt jan ander nog nat, daarom ill het optu.um tuesen boge en lage 0IIIg&

v,nglly.natie zeer individueel bepaald en dUJWe8 h ook de al't'eeUeve voor

lU:l/.r voor bep&alde eh.llen1.en UI de c.geviDg ind.ividllflel be~d.

!l:It betekent, dat het individu in de penoonlijke attractiepunten die hij

UI UJn ~·/in.g esthetisch beleert (de esthetisch. beleving b hier beo

:3chou.wd ah een vorm Vll.l\ atrectieve behvin&). herkent vat aan heli gelijk.

lC en (ll!ll:"lljkertijd) onderecheidt wat aan hem veuchillend, wat hem vreemd

lil, l.n een weder:tîjds identificerende lIi ...lwerltin, (de ook KrappmanD,1915.

hrd"t. l).

wordt in de ~Nlt. twee condItie. de aandacht van het individ\1 gericht op

de '*v.evlng, blJ de derde conceptuele condUie wordt hij zeI! ah vaarderend

"""bJeet betrokken.

De "rrecheve conditie houdt den vervolgens ook bet geWPllrdeerd-worden iD,

een cJ-,cnt>"t\el pereoonlijithetd-vormend pro<:es waariD het individu sichzelt

I':'lw~"r-..ordt. een zelfconcept ontwikkelt al. voorstadi\lll VIlJl de idenUh!t

..ll'· .. la zadamg een volgende conditie h.

t:; l.lenu telt

; ,··•. ~.tl!lt hoat 'Zovel een (.u de udar) varschUlend-'Zijll (WlieihUaaepeot)

ti.• ',1,. een (.an nehzel!) ",hjk-blijven (continu'ltait...pec::t) •

... ·n ~nceptueel b.pd·d wezen blijft aan aichzelt geltjk doordat het een oon

c. pt "'.rI ~lchzelt heft (deela door zijn omgeving aanpreikt gekNIpn) en

, ,'''''''",r ZlJn gedrag kllll richten.

!l1\ zetrconcept kan elecht. _ ~ab geHad - in een atteohat pbeureD tot

"~..,,J kor.en 1!11 da ldentiteiuconditia kan dUll ~ worden preali_rd_r

J" .,,,,,..lUte VB:l affectia op enigerlei onju ..... d. orde 18 p_.t.

,.. con.htie VIM een eige pe'aoonlîjJcbeld. i ••chter op .feb peil .tt...oU....

.. '\lOr J ..... ,·.",t..pn aen Nlpu.lsiava c::ondtUa, en dat la bet Wl.ioitaita..pec::t VaD

10' IJentltalt.

Ihl NlplûCI.ve k.a.rak\flr uit 'Zich in aan Hlr.aNl ••ta Vall ieel.U. d.i. aan ct.

Ir.HvI.haua (blJvoorbMld v"" opço.1Blul. kiDct.rtln) .ipa. b, aD 41. ct.

b.Hlacl:. c::OC>dlti. v.. t.rritori_ en posiU. (114) ala b&a18 beert.

~lt u .... eb..""U. op _t,....t 1t.BIm.a viJ bet ".reclIi.)l.Ml _ MI

7.'
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kr1:tiBcba at,tand tU"llD .oeder ~ kind.
Iindflre:D blijven bij het lopen clikvijla achter en dwi.n4ren de Boedel'
so tot .UlBtMd wanneer de atstand te groot wordt om ,Cfectieve
oontrole te kunnen uitoefenen. WMn•• r de .eeder echter niet re...
",eM; .. doorloopt, sten we bet lc.i.rld in tv•••trljd de .oeder nakijken
lID bij O'I'e",-ehrijding VWI een krU,ische arstand in paniek raken.
Sivadon (1965) •• hecht gTOte vurde &aD de atstand tot da .oeder ot
haar lJIlbditute:n en .hi due in bod licht VaD een dialtctbch DO&!
b.aDkelijt:beid...tl'llveo; ....nabijheid .... roer......' veilicbeid, .ij hd
Illacht. in sonn-e dat dj afh.lkaUjkheid Ht zich .eebre~. vat
op haar beurt OII....U ieb_iel veroorsaaJrl. ~k..l'd ia ana!hMkel ijk_
heid, c.dat het at,tand wplica'ri en daardoor onveiUlheid veroor
laakt, HD tactor van vrijheid en autonomie, hoIItgeen veil1gtleid ver
oorzaakt. ".
In dit Ilpannin,gllV$ld IIxperilllent••rt bet kind, "'aar in principe ook
da regre..iave patitlnt." (de Jong-lCoolenaa.r, 1975)

llt; bepe~ Y&D ideDtitau. sijn duiddijk: .ueiticatie 11 een aallda,g

op 4e Im1.t:U.u..OQI~Oft', .o<:We "rander~ nj.D eeD aand'4 op d.

oonUllll'l,.it~porl_'.

Bet 1Ildivich1 (...1' ook d. çoep ot d. çoeperiDg) 'r.cht sich in dj.D af

veer ~egen dne kr.ch~eZl eerl PQlIiUe te verwerven .0 de nOOip preeUp•

.ue we "'Pree'lp~ een vona ven eJ:~M beveeUr1n4r, een vona ven ~i.mpre...

deve idllDtiteit" lcunnen noellen, den 11 de volpnde conditie een VOna v-.o

~n:pre..iev. ide:Dtiteit.. , 6ndogo:one heveeUgiDg door invloed Op die ~vl.nc.

CS Jndoed

De'luhte CQftOfIptuel. COIldHi. i. d. conditie van .Ip.....h, invloed, aacht

ill de ~'I'Ûl(. Deu coadiU. kali sic.h pe.e reeli_ren, el. er iete te p~

••hrtlll. val'. wann••r in de 1I'00rpand.. conditie eniprwaU 1.. voonien •

invloed elecll.'te pdrae-oUvenmd

d. invloed besr-n"D.

Zij 11

diU........
• obter 1l001t tot .wij,.,.,. t. bren,.m. o.dat dj nlet door ende ... oon

wordt pvolgd..

ie d. behoeth

De_ 'bep"~l~ oad.r _I' in d. aecht 1I'en and.reD, 'D .....",..1' .."

door _0...- onrhe.re't woroi't _'t de behoette ...... _obt .i.oh La ...d........

peo'tea y... d. c.c-YinC _UU_Hl """rk.UjUD.

Ne _'t_ daD ODclereobeid .ullll tv.eellll invloed op lIDdere "III.Hn, inYloed op

4e l.-zllle UWlu" .a indoed op dood ••hdMl.

Ie hitl"8ol"Clh1" ..ohteord_inc dab't 4e h.hoeth UIl ..obt nul' h_dllll:

_"I' _ door _oier- CN'tIrtr...re't wor4't. ~ _ .tJo behoett. _ ••obt

Dot' el." ltiJ .tja ...s.rpeohik'tea _r.wbUjaa.

..~~ ... 0. M111'U"dU' ~"'r, !161ft .... CIIIIIl..rpeollik'te -.û,..
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dM het niet-menselijk materiaal of (in militaire situatie,,) de vijand.

Dit verklaart bij soldaten in hun hi"éra.rchisc:h verband de wil tot doden,

b~j arbeiders de wil tot productie, voortbrenging, maar oole de wil tot

voortbre"8ing van kinderen bij vrouwen die leven in een Ilituatie van

masculina overheersing.

Xinderen bevinden zich in een hi'érsrohieoh 8'l0rdende samenleving
dikwijls in de pOaitie van de ondersi.e laag. en worden daardoor in
de opvoeding gevormd tot ideale "gepolariseerde" elementen (likken
D&a1' b<NeD, trappen naar beneden) voor het 8YSte8111 lf9.8rin deze p0

larisatie gevonnd is: zo houdt het hillrar<:hiache systeem zichzelf
in stand.

Werkeloosheid betekent in dit perspeotief het ontberen van invloed, ex

pressieve identiteit, vervreemding en machteloosheid.

Een hi"érarchische IDo.chtsordening is iets lUIdere dan de biotische dominan

tie-ordening, gebaseerd op territorillJll en voortplanting, al i8 zij daar

van een """rlB.ling", de hillrarchische machtsordening heeft een deet:nwUl:t

en productie-bevorderende werking. Productie gaat altijd s8lllen lllet destruo

ti", en ken slechts haar beperking vinden in de oecologisch.e crisis: het

aantasten van vrijwel alle voorgaande condities.

Zodra deze nieuwe beperkingen bereikt worden, zal de invloedsbehoeftfl

zich naar m..er subtiele, lrunstzinnige en arbeidsint..nsisve uitingen moeten

differentillren.

7.5 De functies VIll1 de woning en de ofros.

In de wOning centreert het individu die activiteiten en voorzieningen die

h~j n~"t kan (technisch, economisch) of wil (persoonlljk, politiek, cultu

reel) venruw.tschsppelijken. DB woning is een ooncentratie van behoeften

bevredigende middelen ("condities") voOr het individu of het 8'lzin•

.oeze individuele cOlldities lrunnen zich verm......techappelijken, zich afsplit

s'en van d.. afzonderlijke huishoudens en een deel Vllll deze vermaatschappe

lijkte behoeftenbevredigende middelen is verl\s.ndelb..e.r ue goederen en

dieneten.

Us multifunctionele sutarcieche hoeve Vllll weleer heeft in de loop der
tljden tal van functies zien vermaatschsppelijken, productiefuncties,
zekerheids (sesurlUltil:t-) en verzorgende f'unoti..e, eduostieve fu,noties,
culturele en religieuze functies (zie .~t~, 1955) hebben zich door
vermaatschappehJking van het oorspronk<l1ijke huiehouden sfgesplitet.

~et nBme tal VIUl stofwisse1inge- en ve1l1gheidscondities (B1,2) zijn eoo-
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nQlliuch hanteerbaar door de levering van goederen en diensten. De condi

ties VlIlI lIoortgenoten, positie en nagedacht (B3.4, en 5) zijn slechts

zlIsr ten dele eoonOlllisoh te he.nteren, maar wel in eBn VfI:nIl1I.8:tllchBppeliJkj;

verband.

Dit gtlldt minder voor de oonoeptuele oondities. Er ie uiterllard een

levendige b.sndel in intol'lllstie (nieUwgyoorziening) en zekerheid, en ook

&ffeotieve, presti.6e- en lIlachtsoondities kunnen buiten het eigen huishou

den vorden aaIl&'llboden, maar vooralenog kan alleen de woning vrijwel vol

1fIdig voorzien in deze oondities.

In zi;n voning b het individu alleenheerser sarnen met deg.men w&&rIIlSll

hij een pereoonlijke affeotieve "latis onderhoudt, de woning als terri

toriUlll vrijwaart hem van indringere (huisvredebreuk) en io de ruillltelijke

blluiu van zijn identiteit, een wereld van zekerheid die hij door en door

kent. Buiten de -1n8 h ziJn invloed beperkt, hij vindt er lIIinder varia

tie, lIinder zekerheid, lIIinder affectie en lIIind.er identiteit.

In het navolgende wil ik de fu.nctiee Vllll de wonins nos eene in het hiervoor

ontwikkelde ~stelllatieche verband pleateen.

1 Ru.imte, lIIateria&1, informatie

De woning biedt de huishouding en het individu dat dM.rloe beboort alle....

eeret l'\1U1te, leefruimte, "habitat".

Dne ruimte (1) h v66n.aarde voor de eanvezigheid van behoeftenb&
vredigende Illlt.terialen en middelen die hem (2) tijd sparen, voort
bestaan, veiligheid en zekerheid bieden, (3) voor de aanwezigheid
van soortsenoten in hun sa&lllhor:4l'heid., het (aUrllChef) bij6énbrengen
van die eleme.nten weannee hij een wederzijds identificerende wiuoel
verld.n« kan onderhouden, (4) voor de (repulsieve) &fPerking Vllll zijn
terrHoriUIII, het geple.atrrt-zijn ten opziohte van de buitenwereld en
de m....tsohappij, VOOr de uUbreidiD,ll' van het eigene in zijn OlIIgeVing,
zijn identiteit voor zover die op herkcnet, adree, terrHorium, po
eHie ie gebaeeerd, (S) voor de productieve interactie met zijn om
PVing, zijn eisen e:çreueie in der.e OlIIgeVin«, de voortbret"l8ing en
opvoediD,ll' Vllll Jdn;ieren, de e:çloratie van eigen invloed {hobbieo} en
de grenzen daarVan.

In een kleiDe woning 1110eten ane conditiee worden p1ntegreerd (_t niet

nU," elkaar kan moet n4 elkaar, er 1II0et lIeer seorge.nieeerd worden, IIIfIn

llloe1; _r ..et elkaar rekening houden), in een grote wOning kunnen zij zioh

door "8818Oti....e deuintegroatie" diff'erentillrtln.

In e_ te kleine woning moeten de t'unotiee worden ..arpperltt tot het hoopt

noodz~lijk" zO<àt de ODtplooiinj' v_ het individu wordt :Lngeperk1: •

•l'"

'""
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In een te grote woning verliezen de aotiviteiten va.n het individu hun eamen

hang, de integratie van de conditiee koet mBer tijd dan wat de behoeftenbe

vredigende middelen aan tijdsbesparing opleveren.

De hoeveelheid toevallige ontmoetina'en en gedwOOgw>. interaoties binnenabuia

vermindert bij venneerdering van ro.imte, zodat de behoefte aan eoortgenoten

("gezII1-ligheid"), de cohesie V!IIl de leden van het huiahouden, het gezin,

bij een teveel Mn ruimte expliciet georganiseerd moet vorden.

In een te grote woning kan een vervreemding optreden ten aanzien V811 mBneen

en dingen, die een ....derzîjde identificerende wisselwerking in de weg staat.

Men vindt zichzelf in het huis niet meer terua'. de grenzen van _t nog "Eligen"

ie, het territorium, vervagen: de bewoner weet zioh niet maar geplaatet en

heeft geen maoht mear over allee _t er in huis omgsat.

Wanneer differentiatie OIIlschreven kan worden als selectieva desintegra
tie (selectief-repulsieve cchesie), dBn is bij een teveel aan woonruim
te deze VOnD van desintegratie te ver voortgeschredIm aa nog als dif
ferentiatie te kunnen worden opsevat.
Daaruit blij Irt duidelljk dat niet de "behoeften" (hier de "behoel'te" aan
ru.imte) , of de contextuele "beperkingen" (hier de beperkte ru.imte) op
zich een differentillrende werking hebben, maar hWl wiseelwerking, de
"conditie" wa&rin beide elkaar ontmoeten.

Binnen de abiotische conditie van ruimte biedt de woning meestal ook de

biotische conditie van materisal, zoals levensmiddelen, kleding en ander..

ruwe of be""rkte materialen, en ten slott.. de cono..ptuOll .. oonditie van varia

ti.. , infonnatie in de vorm van een inrichting, l ..ctu=, radio en televisie,

kortom alles wat bedoeld ie 0IIl "veneling" te voorkomen.

Ook ten aanzien van dsze condities blijkt een teveel aan materiaal of varia-

t18 desintegNlrend te werken, al ligt het optim\1lD vOOr elke bewoner V"I'

schillend. S0llllll1gen houd..n van een leeg huis, anderen van een vol huis,

sommigen houden van een zeer gevarill .. rde inrichting, anderen van een "sobere"

inrichting.

2 Tijd, veiligheid, zeksrheid

Ale conoentratie van behoeftenbevredigende middelen bi..dt de woning ook tijd,

ve~ligheid, zekerheid.

BUlten de woning moet Ilen, om in zijn behoeften te voorzien n1..t alle..n tijd

rovende afstanden afieggen, ""ar bovendien is men nooit zeker van wat men

santreft. Deze zekerheid biedt de woning wel.

~en dergelijke zekerheid b~edt den vervolgens de mogelijkheid tot min
der genchte activiteit dan buiten de woning (aadat in principe elke
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w111ûellric opk_dt behoeM" bevredi.!d bil vordm:r.), tl.ll derhalve:
d••~1iJkh.id tot niet-pplande ClD.hpenning.

BinD_ de -in« lwnn_ "-poNl. wpe...Uev. worden cmtdok.,... 0. kowl.•

.I. bet duieter van de nacht be~rken niet l~t' de wen_Iijlu. VOnll_ ,,_

activiteit, klwatol04bche "bll.lva11~.t1 hebben _in~ invloed, c.clat

de inwendige .,ertlll.derlijlt:heid VIUI het s;rat_ ....oninS.. verschilt ven de uit

WI'U1dige verllDderlijkheid, en de behoeftenbevredigende middelen sijn niet

gebonden aan el\liUngII"Ujde" (ZOal8 een lunoh tunen 12.00 en 14.00 uur) <llIl

••"ultde :l'9d••

DIl -irIc v.r1;8«$l.woot'd~ een oontinu aanbod van "Iclll.8i.r voor de gebrui

ker UlIwsi«'l alddelen, een cont1.Au tliaaat. ult'beechikking _ dUII anat'

~.lijkhe14, veilipeid.

Zij h ~. de uit.,.leHn plaat. '1001' het her.tel van de lichaol"Ujke

cCllUliU., de nachtl'Ullt, ." ah sod.anig hutt .1j ook de au:hchappel1jke

t'tmcU. van reproductie van de arbeid.

veU1cMid en swrheid lijn leer IlIl1entUn. functies van de _q. en het

sou d. _it" 10ll.eD. _ te onder:r.Ollken ot de l~re 8oclal" Itlaa••n op «rond

van hun aaahohappelijil: rel.U.r onveilige posUh hun woning trsditionBler

(herkenbaarder, zuerd.r) inriàlten. dM. de hogere sooiale klafl8en, die deze

oonditi•• elders kunnen vinden.

J Coh..ie, aoortgenoten, atte<:tie

Dot -tne beett "n aUre.oUeve, integrerend. funcU. die .ellllBll en voor

lIi8lli.Jl&'en tot- _ bijel.1taar brenct.

!Ie -iDc biBidt de .oselijkh.id. YOOTlli8lliJlcen YaZl Her verechillend. u.rd

t_ opdchb 'nJI .en pe~ijk behOfltt&ll.a:peot~_t elkaar in tImoUon... l

v.rbaDd. t. b~, d.i. d_Un t. veTlloMolllen d.ie in een individ.u_l- af'

r.ati..... behoett. voorsi_ (bi,t.'oorbeeld. b!ftatvoorvupen, aouveninl), vrien

d._ t. on1;y~, inti_ ral.U... te v.NBrkalijk_, tal; "ft salroonCllpt

te koa_. :Da.. tImoU. ie ...en .n_tih! belanc ...oor ~iend. ldnderen.

De -tne ia ..n .atarillal-d.wiJ1«Md.a b..ia VBl1 aaaahori&beid 6t conniet in

HIl huiahoud._, ..-ooral e. klabla woning.

wann..r het tmiBhoudan uitUnvalt, soal. bij de .cheid.ing van oudare, treedt

een de.intesraUa van funoti•• op, die d. "buic tru.t" VlJl1 kind.ren BIl de

ontwiltloelinc VlIIl Hn in att.oUava, ved.eTllijds id.lllltit'icerend. lI'ieee1wa:rld.l'I41:

onbbBll. saltconlMlpt ...oor het leven kan achad.en.

,
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4 Repu.lde. t.errlt.orila. iot.nt.1teit.

De 1Qlin& heeM 00); een rtpuld• .,., etwe't-end. tuneti. die bu.it.en.hendef'8

duidelijk u.akt. "hoever lij bmDen pan": t.ot do voordeur. t.ot in de "hal".
tOt UI de yoorkMer ot tot in de acbterkaDer.

Dele "tomde- ot "Vertrouwdheica-" gradillnt. b &ertlat.Hrd &aD

de aat.e VlD1 int.iait.eit. yan de rtlatie die .en _t. de be_er heett:
bij Ultieme vriendan dringt .en 8 -);Ir.,lijk door tot d. ac:.hter- ot
'Ielte a1aa~er. bij OI1beblll.dflll. wordt a. bij de voordeur &aD de
praat gehouden. Dese gradi'lnt. ia door .l1eDllder O.I. ('1969) YOoral
UI yeru duidelijk <JIl.tdekt.. an daar in vanin&<Jl1tWfl~ t.oegepht.

Binnendringen in dit. territ.orilUll t.epn de zin van de bew<JIl.er ia bij de wet

verboden ale huiavredebreuk.

Door de uitbreid:ill6 ven het. eigene in zijn t.errUori\llll Qn de bedt.t.er

(bezet.t.er) '1ichzelt in zijn OlIlgeving herkennen. hetgeen de grondda« ie

van ~î.nIpree"ieve identiteit .. ,

Do wooUlg dwin€t. echter ook de bewondering, de erkenning YU een eigen plaats

at Vlm anderen, en oole 1n db :r;1n is dj een buis voor iJIIpresllieve ident.i

teit., prestige.

Het. repuleieve 1c&rftkter van de wonÛl€ aaakt de bewan.r t.ot. allHJl.heereer

op eigen tfIITein ....ert d. eocWe controle en h daaz-a.. d. grondal"B qJl

privac;y ,

5 llltenctie, voortplenting. iJldoed.

De woning b t.e alotte de p1Mh waar -en..... :r.ich YfIlWrlI:elijkm, bit eigeJl.e

f:çreaaief' in hun -«evil:& uit.brtidflll.. ook in de vom YlIZl -.oortp.not.en, na.
k_e1ingen.

Nergena ie de &fIII.. _r iJl d. phgenheid _lt de a..enlt.ell in« en lnriOht.in&:

van 'lijn oe&eving te bepal. al. in lijn e1«en _ing. de buh van e:lll....ai••

"huillVlijt.-, voortb"'Il4i.D,g. prodlWti•• <JIl.tvilt:keling.

Hi.r groeien d. k11ul.....n op, vindt. de .ocialiaati. en enoultuTaU. pl_h.

hier wordt de ei8'en gniJl80Ultuur <JIl.t.wülteld, van hieru.1t. wordt. erb.tdekracbt.

gellxport••rd.



7.'

Ma deu anal,ySB van de functies van de wonin« aan de hand van de in de

vor~ paragraaf onderscheiden baehoondiUss V811 de oeoologieche 1I.&llw&

zigheid van mensen, moeten we Ons afvragen waal'Olll mensen hun woning ver

18,t&l, _lke functies door de woning niet of niet meer kunnen worden ver-

vul'.
Alle ellende in de wereld, 8ldUB Pasoal (penslln, 136(139), Divertissement).

,
wordt daardoor veroorzll.8kt, dat mennen niet in hlUl eigen kamer kunnen

blijven.

Het hui8houden kan zioh echter 8l1.,u!ln in stand houden dank zij een aan

howiende in- en uitvoer van materiaal, energie en infonnaUe, en <U!.arom

komen de ..eneen hWl huizen ui~, verlaten zij hun ltamer, verkopen zij hun

arbeidBkracht en pan op v&kantie (dat zij daarbij vervolgens &llsrlei

eonditislI ook elders aantreffen en benutten, ie uitennets belangrijk, lIlaar

seoundair).

Kaar, ookal worden boodschappen, water, gas, electtioitllit, I\IIIUBetIlent
en atv&1 geruialoos aan- en af'geV~rd, zelfs diegenen die hun werk
aan huis hebben, 'verlangen er Une naar hun huie te verlaten, de
gr<lIl'l'en van hu.n territoir te ovtlrachrijden, op vakantie te gaan.

Dit verlangen naar 'den vreemde ia niet uitsluitend nieuwe-gierigbeid,
een eutonOOlll verlànt;en DlI.ar vlU'iatie, inforlllll.tie, afwiseeling, II.van
tuur, motoriek, het is ook een verlangen zich buiten het leven van
aUede,g te begeven, de geetelde grMzen te ovtlrachrijden (trane
oendere) •
Dit is een e%i~enti.le behoefte, het 'l'ijn lDet h~t niet-zijn, het in
wendir lIIet het uitwendige, de beelotenheid Dlet de openheid te COn

fronteren: ek-stase en e~eistentie zijn niet voor niets Grieks en
Latijn voor "erbuiten pan stll.&l1". De sct waarin wij onze woning ver
laten (al of niet "in overepannen toeehnd", zoll.1e journalilltieke taal
de grenssituatie van opperste vertwijfeling verwoordt) heeft in deze
zin een eesenU.le e;ymbolische funDtie, nUst de bl010g1eohe noodzaak
zich, op zoek Dll.&r voed881, een levenllpartner of informatie, buiten
zijn territorium te wagftn.

111 ukere 'l'in' is dit verlangen een uitvloeisel van de menselijke be
hoeft. aan een oonfrontatie liet d. grenzen van het bestH.an, waardoor
het heetaan zijn .xcludeve waard. krijgt, en in laatHte instantie
"n oonfrontati. aet d. dood, die laaht. keer dat ..en zijn woning
v.rlaat, SI. v&II.r&8D het leven zijn n,cluaiviteit ontl.ent.
SinlU ."me~ie h••tt de ..oma.lijk. ned.rz.tting plaatH ing&
ruiad. voor d. realisering van d.ze gren.ovtlreohrijdend. "lInifeataties:
do. eewijd. plek, de diJlgplaah en d.. markt zijn k1aaai.k. dlllllenten
VI!ID de oiko. di. ni.t in ..en atzond.rlijk huishouden kunneD vorden
,.,1.nhgrnrd., CliHiat ze daa.rdoor juiOJt hun 1rene-oendente ku'ak1.r
aouden v.rli.zen.
Dlue drie el-'lenten van CUHU.B, beetu.=!reohhpraak en handel, c0n

fronteren d. IIClS resptloUev..lijk ..et "het and"re" of d.. dood, lIlet
"<l.e. wui.ren" Cl ... t and.,......igend._en in ruil voor een verli.s
VM het .i6'ene,.

l ·1
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Deze drie elementen veMegenwoordipn het niet-alled&agBe in d. 110
tieven 0llI de VODi.Ilg, het ..vooe te verlaten. De alled.aa«ue lIoti8ven
zijn VIIoZl eoano.111Che, t')'aiolOgische aard, ~ hebben zich door lIOOiaal
lIaan.-bch_ tunetiesplitsq V8rr1gNoQd geditferenti'6erd.

Het huishouden behoelt _hriad, energie l!iI:l. iD!orwatie, ..nto.etiB 'I"NI het

land, het water of uit andere a.vançijke kapitaalgoederen die niet 1.D de

wonina' 1e integreren zijn en elechh 1n llIllahoheppelijlc: verband 8:çloUabel.

Naarmate <in., bo:modi&dheden eohMrBer worden - en zij worden IIch.a&ner bij

elke bevolk1ngatoeD_i.n4r, lloet lt8D lleer tijd investeren ca ze te ventervel:l,

lloet __ l&n&er bll.itenlShui. verkeren ca het hubhowlen lopmde te Jr::utInen

bou.den.

Zodra voor het ve:M/eIVen van ....tllriaal" voor 'In d.-g 1eYeZl, _'tr ~ '611

dag ubeid nodig h, wrdt e:zploHatie VIllI elellumtlln in de habitat die uit

eluitend. door ll8lllenwerking liet anderen kan worden ve .....zenUjkt, bittere

noodzaak. kaar al ""1 eerder ie -tll.8kwrdeli.llg, de:t wil z-aS- UjdbellParing

v&.selijk.

1'ijdnood l ..t BCtiYiteit_ en VOOrsillD~ die .....vanlr..Ujk in het WOIlCl

ge'1ntegreerd~ v8laaahchappel1jlten.

De f'unotiu die doh het e.rlt in eOOl1ll111hehe dn van het _en atllpli teen

zijn de produotietul1otiee en vervolgene de verzorgende en ..esurantie-tuno

ties. Dat zijll de vOl'lllen van venltlzenlijk.1ng van de eer.te twee biotillCh.

conditis. (Bl,2)~

Hoe_l bet door t&lllll1elin&" ,..eenllChaPJl'llijk _~.len en beverku "an

grond.totten in l ..tste iD..t_tie door tijdnood (.1.2) en voortbesban (B2)

af~dwongen wordt, koppelen ,1ob daar&ID OI1IIidd.1l1Jk tal van and.... oon

d~tiea (soortgenoten, BJ, en alle daarop volgende oondit1e.).

Tijdnood iD. biologi.e<::he zin b.n woJ'du &1',.1IzlI1 uit het aandeel van
de produciielr.q,ten in het totale energte..bl"llik Vlm een orpn1_.
su.t.lIleelijlte priaat... (zoale de çote .eD..pen), zijD veroordeeld
tot bet OI1ophoudehjk ""--el_ nn voe4eel, s.od..at bet e·nd..l der
prodw;:tieltoetlUl. hier <*. ~ nn het totale _rgie.... rtlNU: (en daar
toe behoort ook het b ..1_taboli.e Vllll het orgaD1_ in :nat) be.......
Voor men"en lWl de rand VIIl\ het b.etean.U1iau1l li8t het aarlot.el van
de pro<luchekoeten op 30 - 40~

Bij de aeut ettloillnh VOrlllen VM landbouw 18 8leobts c... 3f. V!aD de
v.rtlNikt..... rgi. nodig vOOr de prt....ire voecaelprodllOtie.
(W-.111.r iJl, HarrieOll 0.e.,(1964) 191011 peg. 137).

De _ ...t. YOra yan te.akdel illg ie di. -w._ ....ra-hSl _ be.,.:rt:_ .aD

grond.tot't... (priaaire .. eeCUDuu. _tor YIl1 _"leeM bedr1jYipid.).
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VN dit iJl. de pr1llliUeve jft«8re- en verUollle!aal'lloulturen voore.l de t&Ûde1ing

tuaeen IIlIlD en vrouw, in de landbou..cul turen _11 het d. tll&kdd ing tu.en

ltofT&I'bebe __bacllte1ijke becirijv1.ghdd, en in een nog later etadi_ de

t-..klaliu,g tU"l!!D .ta4 en la.r.d.

'l'ukddlJl.«' llpaart tijd, zoal. reed. door Ad_ SIIith (1776) werd ~rltt..

door: (1) de routine die _t de beperking van het aanhl w ....chillende
noodzabl1jke handelingen pil' individu gepaard gaat, (2l de ar..ulghud
VIIll de noodz&&k cml op tijdrovende viji. van VCIrk(plaah t. " ......haelen.
en () de ontw1klcei1ng van 811"01flek.e preedaohappen voor elk teakol.el,
in beh••r bij d. specialist •

.lllollCSaien twot untal ftrschUlend.. 800rten te "erUllle1en grond.torr"" ....el

kldner is daD bet pot8llti1!le aantal dau'Ilit door bewericing te verlcriJeen

proo!...cten. r1nc de t\mctiOllele differentiatie in de eecur.daire eector veel

....rdlll' daD in d. prt.aire sector.

Hoewel aanvankelijk d. _bachtelijke differentiatu pl!nt "'U op de II.&N d"r

revonnen grondetotttlll. (graan. vl.", leer, hout, ijur, werden re.pectie~

lijk 'Rnoeritt door d. aolenaar. alapr, l_doohr. \l..n"...an en _H) en

••l"YOl«'lD. ee4ete...1ne.r'd werd door opd.dlne .an elk lJP"chJl_ in tHllirlJr_

kol_en (.olanaar - bakkar, ..... rij - tt-raan), rlchUa d. v.rdel"tl d.ir_

t.renU.tie. toen "i_ \raneportald.delen bet atza\sebi ...d ftrcrootten. zich

.oonLl op d. "VrN,t-kazl.\ V&l\ de h realheren lIeneoecologiache condih.. ,

ao4&\ uit d. OOIIbin'U. van ve"chillende grOll.dlltotr.n l'In "",baohten een on

.indig Ç"Oot UlItal produchn kOD OD\a\a&Zl.

van _aoaco1ochoha OCtl,ll

-. ,.ba.l andel"tl 1.ûcNd

~ a1.\ Mld.all atrl,)-am.t=h"·.a••d.- 4SAo .,. 1MJTtAo'M, ,.ai.Drl••

tiet .. _ta ;1.... twIoU...

Speoialbning ~pt vedenijh. a.tb.anltelijkheid dl. haar ....\ CQO.OI"tl\.

u.itcb'aW"•• iD.d\ in d. haDd.el. onderd..l .1lD cle d.rde ..c\or van eGonc.hc:he

beclrijvip.eid. De haIl.del .al'b1nclt niet all.en het VIIr~l.n en bet hewrken.

het lam! Cl d. eteel ("oOll.\ribuU.~), IlIaar ook d.".. beide, d. procl.ucU., aet

de OOIl._pUe ("llietribuUe~).

Door de bMd.el tek..t doh ell;ll a\NCt=r at "lUl OIl.d.rliJlc'e I"tllaU.. w ••en

d. el_t_. de bMdal ie d. attl"tltlU__dltia, __ rop v.rvole-na "n
"palei..... _diUa, -. "«fWlaing .. 'Rrded.1c1D.c van dna .\NO\Uur ~_I,.. dia ~u tot ....,at_~ -.kIllI. -. .oclaal-Nat.lijk qat... , en

·oaool~1IOb _pl..~ ( .... p_. 1910).

llU .,aw.- OIl.tw1ldr..U -. nlauot .. ai,. a\&1..1

U ...... iat....U •• _wrlNJ., 'POOrt"at..... aat
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Zo is de ooD4!He ""ateriul" voor de f18111l11nlevin« Me pheel niet .
alleen kwantitatief, .aar ook kwalitatief van Mil. helll lIDdere inhow:l
~ voor individuen.
Individaen zouden 1100it in die _te IIIl. in db vo'" alle, kolen, kwik
of urani\lll. S'!VOIIlD.tll1 hebbe.n al...enlevi..D4f8D dat nU <lOCI, aanpeiu
de Upih.algoed.llreD. die voor de winning en bewerlcin&' nooclzablijlt !lijn,
..lecht. in lIl.atecbappelijll: verbaDd kw!D.en WOrdllD op,gebouwd en ae-r
ploit ..rd.
Het meest lIellenU\He veraehil tWlllen individuele en oollllotilllVlI 0800
loguche baeiBoonditie8 wordt veroorzaakt door het vlIl'lIchil in d. ka
pitulvormen (Illet name 4. energie_zettere) VM beide.
Oeuanaçhepen, raffinaderijlID, boortoren., .achino. zijn alecht. liet
'"11 oollecthvlI iDspann1ng te VlI~rkelijlten. en vervullen door blm
oeoolop"cbe aanwezipid een geheel lIDdore t\mctie in het .Uhu cIJm
het ...erl.lrtel VUl individude OOILltitioll.

Dol vlInlerll:lIlijking van de" efInrte biotieeh40 collectieve oondUh (__
teriaal) is lichter reed. vana1' bet begin cwler de vIII« YlU1 &1ee-1lIl
belang (SIIUh, 1116: "'1'he invidble Hand") in handen van indiYidu.en ge
weest, zodat de botsinr tUllsen beide rie18eb van oondities ""r was
dan een bot8tnc tussen ool1ectieve en individuele oondities.
D&udoor kon de tijdllin.-t van enk.elen voortvloeien uit de tijdnood van
ande~n, een prooes dat uitbuittnc heet, en door ll&rJl: (1867) diepgaand
b beriudeerd.
In de uitspraak "tijd is pld" lic't die -arbeid bealotea, dat geld
oecologi.ch kan vorden be~wd als "Ilit.-tel van betaling", uitriel
VaD behoet'tenbevrediKirc, en dat ie de grondala« van alle kapitaal.
De vraaf: is alleen 111611. behoet'tenbevredigUlc wordt uitgeeteld, en of
u1te181 geen etstel is.

De verwerkelijking van de tweede biotisohe oonditie (veiligheid), in
collectieve zin, .oen op de voorraande oonditie II.IUl.duitllD, en leidde
t01. het .ilitair-indu.tri.le o<*plez:, al. OIlderdeel '1'81) het totale
o,oologiBche c..plez:. De veiligbeidsCOllllî.th in collectie.... sin vaM
sijn uitwerkine op b..i. ven alle YOOrgaand. ccmditia. in yerach1lleDde
vonten: politie, defensia, jUlltUia sijn de uitwerking van da ....U1&
heidaco.lIhti. op de abiotische conditiee Yen het q.te_, oohesie, re
puhie en in18:noc:tie.

,.S

De oeeologiache aBl\lt8zigheid ven meneelI ia dl1ll lIiet .eer een "nduidip

lIilieuvertabele, _aar een oOlllplexe, e....nge.telde aUiellVariabele, die be-

ata.t uit d Iigbeid V811 individuen, de ....waai&heid VSD asaen.levingen,

en vel"lolpns de _:tigh.id van alle. vat daartuuenin 110ft en 66k .~

conditi... vervesenlijll:t: da .....we:r.i&:beid Yen "groepea~ en "groeperingen".

H.t aili.lI., dat ...ooniet in de ccmditiea Yen een a.enh...tq, soale de _

ning voor:r.ag in d. conditie. V&ll het 1ndl,vid\18le l!u.iehow:l.en, nee. ik de·

~olko8~ (het onderdeel van het oecoloriach .c..pux dat :lioh ale woning gedraa.«tl
De o1.ll:oa he.rt nll. nlet alle&ll .en oeoologholM tIl.nctie voor de ...en.lIlVÎll4

ale p~l, ook voor elk ven haar delen: niet alleen een ll:ateaoop1echl

fIlonct ie, ook een anaaoophche ••"_oolociaohe tImotie.

!Holde tunctie. aal UI: in bu yolgende bootclatuk ClIIQ~Qol..
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1.6 Fomotiesplihing en f'l1nctieoOlllbtn&tie.

Voordat ik het ondenoek van de mene08oologiaohe functie in h.&ar anasoo

piacbe en katucopiechs vorm ter hand neem" om ten slotte op buie hier

van de totale functionele milieudifferomtiatie te lrunnen onderzoeken,

wil ik hier op dat laat8te voonlitlopen door de fund.8mentele processen

van functiesplituing en functieoOllbinatie in verband te brengen met de

menllOeoologische oondities.

Fun.ctionele milie\ldifferentilltie (de ontwikkeling naar meer funotionele

verscheidenheid in milieus) komt in technische zin tot stand door fun~

tie splitsing en funotieoanbinatie, dat wil zeggen een voortdurende her

groepering vu mensooeologiache condities in het milieu.

Dit ia een der grondproblflalen van alle ruiJDtelijk ontwerpen.

Gesteld, dat wij voor i8lnand een huis moeten ontwerpen die ale
eplloi&le hobby het ontwikkelen en afdrukken van foto' a heeft.
Het vraagetuk ven functiespliteing of funotiecaJlbinatie doet zioh
hier VOOr in de vorm van enkele alternatieven.
Moeten we een aparte donkere kamer ontwerpen die voor weinig andere
te geb:ruiken ia d8ll voor het ontwil::kelen en afdnà:lcen V8ll foto' s
(volhdigs funotiesplitsing), moeten we "n of ander vertrek (huis
kaIIIer, badkamer, keuken) zodanig aanp8sBan dat het 1'0 nu en du go&

schikt gsm~akt kan vorden voor het ontwikkelen en afdnà:lcen Vllll fo
to's (volledi~ functiecOlllbinatie) of kiezen we een tussenoploeeing
in de vom Vl\ll een hobbykamer die zowel ale donkere kamer te gebrui
ken 1s, ala ook voor andere hobbiee, zij het met conceesiee naar
beide kaDten?
VoUedig>il functieeplitsing epurt hier de bewoner tijd, omdat de
raamel niet telkens hoeft te worden opgero..imd, ,verduistering te wor
den &an6"bracht eb. opgeheven, maar kost meer ruimte.
Volledige funotieoombinatie 1'&1 hem veel tijd koeten, maar ....el ruim
te sparen.
TueBen d. 8flrsta twe. abiotisohe baeisoondities bestaat hier dus een
llerlataardi4 negatief verband dat de bSllie ie voor de afweging van
~antale ontwerpbealisain&en.

Hehelfde dilemma van. ruiJDtelijke en temporele vrijheid doet zioh
trouvena voor bij het vraa.!:etuJc van de spliteill6 of COIIlbinatie van
verechillende VOlrkeeresoorlen; lI&IUleer wij hei autoverkeer ven het
fieteeravel'keer scheiden, koet dat ruillte, maar ..ongezien men elke.&r
niet Illeer in de wielen zal rijdllD, z&1 hili de gebruiker tijd sparen,
in Mt lIeeet navl'ante gev&1 u1fa leef-tijd.

De gl'Ote functiespliteing tuallllD wonen, werken, reo:Nlllren en verkeer,
di. einde de juen dertig onze lIteden beheerst, liet de voon-, verk--,
reoreatie- en v.. rll:eerefunotiee elk afzondel'1ijk, Oll8"etoord door
ellcaar, beter tot hun recht kOlnen, al Vel'grootte zij de reiaafshnden.,
en verwoestte sij de "nheid Vell. de ofto...
De" -tu.nOHeB etelden relJP80tievelijk z6denig andere aiaan aan hun om
sevini, dat bet moeilijk blaek e8D OIIgev;lng te -orel!ren die aan al deze
..i--. enlpl1ll&te kon voldc.n.

,,
•
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Moeilijk, dat betekent niet onmogelijk.. Ken I!>OU een d.eri"lijke c.ge
vin8 wel kunnen cfellren, maar dat koat een grote investering aan a.r
beidstijd.
Een werkplaats naast woni.nt;en Un zodani,J worden atgeeche:nnd, dat
het dll.&:nllee gepaard gaande la..,&&i, verleeer, en andere vemen van over
la9t deze woningen ongemoeid laat, maar funotieqQlllbinaUe kost (ar
beid.... )tijd.
Bij dit problee<n blijk1 de eoh.á!l wa.arop men functies splitilt van
groot belang: aplitBt men bijvoorbeeld wonen en _rken binnenllhu.h,
in de lI'OODOlllgeVing, binnen een atraa1 van lk11l. ot: over een a!etand
van lOkm.?
Het is ontegenzeggelijk waar, dat de ruimtelijke soheiding van pro
duotie en OODllUIIlptie voor de produotie ("econ~ of sealen) arbeid~

tijd spurt (die de arbeider gedeeltelijk met reistijd moet bekelI
tigen).
Gesteld bijvoorbeeld eens, dat ieder thuilJ uit ruwe olie zijn eigen
benzine, vaseline, 8l'lleerolie en nylonkousen zou willen maken: d&t zou
de consument-producent zijn hele leven kosten.
Daarom reserveert men tientallen vierkante kilometers voor raffinade
riJen, toegankelijk VOOr olietll.ll.kers. rail- en wegvervoer, gunstig
gelegen ten a&'.zien van diverse markten. Hier kan het proces van olie
verwerking zich intern differentillren na.ar eigen aard, tot in de
meest geavanceerde va..... zonder de investeringen die in de direkte na
bijheid van woongebieden nodi8 zouden zijn.
Nu is deze VOrm van productie arbeido-erlensieC, zodat de reistijden
b.. trekkelijk licht drukken op het maatschappelijk tijdsbudget, ms.s.r
bij arbeido-intensieve induatriel!n doet zich de merkwa.ardige ontwik
keling voor, dat Cunctiecombinatie (verkleining van de woon-werkat'
stand) weer tijd zal sparen voor de consument. 1o'8ar zij tijd k6st
vOOr de producent (in d.. vo.... V8Zl. voorkoming van hinder ten aanzien
van de nabijgelegen andere fw:>cties, zoals wonen en reorel!ren).

Eenzelfde dilel!lllla van tijdbesparing voor producent oC oOllSUllent doet
zich voor in de distributie ven goederen en diensten.
De producent van een bepaald goed zou uit het oogpunt van tijdbespa
ring zijn goederen het liefst op êAn punt te koop villen ssnbieden,
de comrument zou om d..z.. lCde reden d..ze goederen aan huis bezorgd
will ..n zi..n.
BiJ dagelijks.. geb....iksgoederen zoals brood, groente. vlees, komt de
producent de oODB\I/IIent tegeJlloet (sc.s zelCs in eigen persoon, 10alll
..en warme bakleer), door het aantal Verkooppunten te vergroten, en de
z.. te epreiden <JII'er alle woonbuurten (waar zij met andere goederen en
di..neten gecOlllbineerd kunnen worden). bij lsng-periodieke goederen,
zoalll msubele. ko.t d.. coneument de producent tegeJlloot (bijvoorbeeld
in zijn eigen meub..ltoonzalen). en vindt ooncentratie (t'UnotiellPlit
lling) plasta.

T\lBllen d..z.. extr....en epeel t zich een ocaplexe wbe.lwerking van t'wIc>
tie.plitlling en CuncUecll8lbinatie sC, van brsnohegebond.en tegenover
brsnohev~ verkooppunten.
En.. rzijde conlltateren we br8llcheverv84l'ing in de vOrm VIIU CunoU.c,.....
binath (dager, b..:.cDr, _lkboer gaan op in IIUpe.-arltt en warenhnb).
IIUderzijda treedt vervolgens _r tunoUespHteing op doordat bij
voorbeeld binnen d.. supenllllritt een apan. dager, bakker en ••lkboer
pan optroclMl. dia zich wellicht in een volgend. Cue weer afsplit...
van d.. .uluCunctionel. v.. rkooporlllZli ....tie•• zodra de tijd 41e in zo'n
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organisatie aan het m811~ent moet worden besteed, niet meer aan de
producten ten goede k~t (kwaliteit. tijd).
Behalve tussen de oondities ruilnte en tijd (die in h\lJl verechijninga
vam van f\motillCOlllhinatie en functiesplitBing de componenten en voor
waarden van de ~8t:NCtUur", de cohllsie van het l!3BtBem zijn) vinden
wij hier ook een oontroverse tuseen de condities van consument en
producent, individuele huishoudens en oollectieve inspa.nningen.

Niet alleen in organisatorische, maar ook in puur technische zl,n kan
hèt probleem van funcUssplitsing en f'unctiecombinatie eeD grote rol
lJpelen.
we hoeven ma&r te denken aan het bouwtwndige probleem van wel of niet
epliteen V811 dragende en scheidende functies: een oud"""'tse bakstenen
gevel cOllIbineert deze functie8, een modem kolommenskelet met gla&
gevels soheidt ze.
Het ia duidelijk dat het laahte woord bij dergelijke problemen zelden
~Bproken wordt, en van geval tot geval anders moet luiden.
Te beklagen valt de eonUWllent in onze eonlJUDlptieIDaatechappij die voor
de onoplosbare keuze kOlllt te etaan: koop ik een radio-platenepeler-
bandrecorder ino!ên, of koop ik ze spart; koop ik een platenspeler
bendreoorder en een wekradio of koop ik een radio-bendreoorder en de
reet apart. Te beklagen is mieechien evenzeer de plenoloog.
Hoewel ik een sterk vel'8loeden heb, dst het probleem van funetiecanbi
natie en functiesplitlling eamenhengt met de beecbikbare ruimte en tijd
in hUl\. onderlinge prioriteit, valt dat voorallll1og moeilijk te veri
fillren, ILIIll&'lzien ruierte en tijd in vele, onderlin« onvergelijkbare
vormen verschijnen.

Waar vroeger de groenten thub geweckt werden, worden zij nu in conserven

fabrieken ve",erkt. Hoewel door deze funotiesplitBing in principl'l een ver-

_eerd.eriDa' van maatschappelijke t\mcties tot etand kant, is het neveneffeot

nalll' beneden een vermindering ven woontunotiea en een vermindering van ver

werk1ngsvol'lllen (variatie in producten) bij gedecentraliseerde productie.

Dit laatste kan door functionele nivellering op dit niveau een struoturele

nivellering op hogar niveau met 'Idch meebrengen.

Toch voorziet de woning nog altijd in mê6r individuele condities den enÎo4!'

andere voorziening, en daardoor ie de woning de ..eest multifunctionele

tunetie in het oeoolOfJieche oClllplex.

De "tedelijke voorzieningen kuMen worden ingedeeld naar hoge en 1&«'1

aU1tit\mctionalihit. De woning en de verkeersweg, de "cohabitaUe" en de

ftoireulatie" (Qottmann, 1954/1955, geoiteerd door van Paa8sen, 1970) vOneen

e:rl~en op dit oontinulllll (zie p&&". 143), en allee _t daartussen ligt,

kaI:l. in o:nderll.Ag ver~ en op een hoger echaalnivllau, geconcentreerd in

een "oentl'Qlft osmielllf een IIIU1tit\mctiOlleel _Uieu vOnllen, waarin de woning

ie getl"llll.efoMoeer4 in de ol.koe, door acbtsl"Ben..olgene funntieeplibtna: en

funotiec_b1rut.t ie.
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De .w.Uf'lmeUonele wo~uu.1a1e de .u.lUtuncUOI1.1. e1edelijke ntJa'te

De~e 1l'llZlBferlll&UB ..B.Bk1 van een Iltal!. een groet bui" en VaD Ben woniJl& ecl

kleine ahll, zoalll lido van F.;yck (1968) het uitdrukte. Door dellll 811'10111....

Up idenUfioaU. wordt bilt .ogel1jk: ta aprek:en VUl he1 interieur ven de

.hll en de s'traat in de _in«. haar "lImer hor1sOll" (Vtm ~ok:, 1966).

'"What ... Deed ie 'to bil at. hc.e - wberev,r we are." ia aitlac.hiBll.
...1 VIID. ~~ _e.t. poniale e1elreee1 voor archit.eot.uur .. riade~
kune't. In 1aat.lJte inlJ1;lID.Ue varwoordt dez, atelrecel het. OIl'twe~

principe, dat de -.ns de .u.ltif'UD.otioa.alit.eit van djn ete- li~
.oet kuAD.1lD. herltewa in zijn o..gevi.D&. zander en~ UIlknopi.nppunt
tussen hat Un om het ander ie idenUtioatie OlWogelijk: &"WOrdBll, lID.

idenUhit. bellchro.v ilc als het belangrijkste element in de 1nt.entie
van ..ili~ifferentiatie.

De differenUatie van de olkoe, voor Iov.r die atbankelijk ia VlU1 de afspli't

ei.ng van vom1'llD.c1iell in _r unitlmctiOl1ele ....raaabchappel1jk1. voors.

ninsen, gaat ten kc.t.' VlU1 d• .u.lUtunetioa.alit.eit. VlU1 de _~, 'tltDJlij

het. gaat c. Di...._ 1'IlD.cU•• , aDdere ooabinaU.a "aD b..i.cQl4.htee, ....t.re

vomen van bevred.igins van dezelfd<l beboel'ten.

<:rItwerper. hebben. de opdracht deze cc.bin.atiell "an Mn._oolOSbohB OOIIIi.hie.

zowtll in BIlaBoophch ale in Icataaoopiech perepectiet bevredigend te mt.vib

kelen.

• •
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8 De anasc9Pische en de
katascopische functie

8.1 Inleiding.

In het vorice hoCItdnuk heb ik een analT- gepven van de Mllatie tuallen

"'bet .Ui~" lID "de oecologbche aanwuigbeid "'aD -en-.", Ik ~b betOO&d

dat DU HU "bet .Uieu" (I), da!l _1' "de oeoologbche siptd V~

u .." (.) ala onathaPltelijlc variabel. kan wOrden be.ohouw'1.

In het eerne geval, .. _ f(lIl) , moet de t'u!:letie van het milieu voor de

oecologische aanWlls1pid V\l.ll. _nllen bell1;udeerd. worden.

Urande VlID een veraDderl..ac l.D. he" mUieu, ...aet" -.0. de verandering i.D

• oeoologiecbl ........ lI:i.t;b8id van __n (..u.ptatîe).

Een roe4 voorileeld wordt door weber (in: HarrillOft C.8. (1964)t91On
P!lB. 221 - 2213) geciteerd: "Volsene de lltIal:rslI van BirdeeU" (1953)
"ia het in Allltrali'e de g$IIIiddelde jaarlijkse regenval die een een
voudig verband tot de bevolkinglld.ichtheid OplllV1lrt. 1118t een globale
eorrelatie van +0,8 voor populatiell van iedere grooUe. vaar die
ligt itI u orde V&D 500 peraODl!IIl., heeM de vergelijking v02:t .het
"TOo~llen"nn de dichthllld d. YOnt van I • 1112,8 r",045 (WlIU'
in T de o.YllllC "lUl het n~bied 18 en J: d.. gM1ddelde jN.Tl1jkM
regenval)".

due belJobouvina' pat lIlen uit van beperkende, dehnnin"romde ..Uieufao>

oren ("'U1eudehnlinanten").

bet tweede S"val ••• r(a), bestwieerl .aD d. 1'wtotie (_~) VlIIl. de

eoolO«1eche ....._siPid nD _II8D op het .Uieu.

it~e van een verander1n« in de oeoologieehe aanves1gheid vu .eneen.

'III"t" MD de veruder1ng in het 1Il1lieu (aooOlllodatie).

ne fUnatie ie gtlcOlIlpliceerd.r. CIIldat d" oecologischIJ -..n.vezi&beid VlUlen_ op slch .en _r pooap!ic".rde veriabele ie. d.i. niet alleen bi d..

Orll "u bevo~chtbeid, aaar oot in de "0... van eooial.. 1Dtecr-Ue,

eohnologieche OIltwU:kelin&, aate " .... _rei'lIe uitv1e..l1n« _t andere

<>JN1aUe. en.O'Ioort. veri.. rt.

deze h.echOllving pat ....n. uit van vool'Wt'arden. v"reieten. "tIehoef'ten",

oele1Dden (eventueel warden. DOnlen ensovoort) Vllll. de populaUa, en n_t

e:n aan. dat cla 'beperld..lo&en clb het .Ui_ .... cle... ~hoet't...." etelt ..~

...dooabaar .ijl:! or i.Il en ,;en.! OftNalDa1 ItuNllm vorden.
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In de evolutionaire ontwikkeliJla' van de mene iIl de laatHte functie, JI • f(IIl),

(de ontwikkeling van) het milieu ale functie van (de ontwikkeling VBIl.) de

oecologiache 8&llolBzigheid V8l'I mensen, anders gezegd, de werking van mensen op

hWl miheu, van steeds grotere betekenîa geworden. Het ie echter alleminet

uitgesloten dat de mens in een oecologiache crieie opnieuw geconfronteerd

wordt met detemlinerende milieu!açtONlD.

In het vorige hoofdstuk heb ik beide funotiea, de ''<ietemlinistische" en de

"vohmtaristieche", samengevat in een "oecologische functie", wa.aringeen

ondllrllcheid Ifflrd gemaakt tussen afhankelijk en onafhankelijk veranderlijke.

De oecologillche funotie werd oJ)8"vat ale "D wiBeel ..... rking, llIl als zodanii

geanalyseerd in "condities", d~êlwiBllelwerki.ngentussen mens en milieu,

vOrmen waarin ''Vereisten'' en ''beperkingen'' elkaar ontmoeten.

In deze analyse kwam naar voren dat, hoeWfll een "repertoire" van elkaar voor

Onder3tellende condities denk'bal'l' ia, dat voor ieder ~steem tot op ver

schillende hoogte hetzelfde is, de oecologische ll.aIl.....zigheid van meneen ver

schillende VOI'lllen kan aannemen die aan dezelfde condities totaal verschil

lende inhouden geven.

De oecologische aar.wezigheid van mensen kan bijvoorbeeld de vorm van de oe

cologuche aanwezigheid ven individuen, van coherente groepen of van getnte

greerde samenlevingen aannemen, en deze VOI'lllen stellllll elk tum ei8en eisen

aan het milieu, hebben derhalve hun eigen relatie met het lIlilieu, hun eigen

"oecologlsche funotie~.

zo k= een akker VOOr de boer die hem moet bewerken een geheel andere
functie hebben (broodwinning, affectieve binding, identiteit) dan voor
de samenleving sIs geheel (voedselvoorziening, landschap, poten-
tüHe bouwpl ....ts VOOr stadauitbreidingen). De "werking~ van de boer op
de akker (hjd- en plaahgebonden successieve invloed) is een geheel
andere dar. de "we:-king" Van de eamenleving lL1s geh..... l (in de vorm van
een economische dwang op de gewaekeuze, de toegepaste exploitatievoI'll
en technische mi<:delen), al gaat deze laatllte werking ook via de boer
1l1s llldividu.

De tatale ""cologische functie ven de oecologische II.8llwezigheid van meneen

voor het '1Il11eU ie due een Nlsu1tante van de functiee ven individuen, groe

pen en eamenlevingen vOor het milieu afzonderlijk. ot' hierin een iniiividu,

bep,..llde groepen, of de eamenleving ale geheel dOlllinent ie, WOrdt bepaald

door de deel- geheel_ relaties (de 8ll8scopische en kataBoopische funoties)

tU(l~en deze categoriel!n, de wiesel ..... rl<:ing tussen individuen, groepen en

~_enleVlllg onderling.

•
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een Ilethode te bestuderen,

beide erlremen in ligt, in

In dit hoofdstuk wil ik de werl:1Jl& 'tWie. individ\Uln en hun

werking tlallen "'de ...enleving" en bu.r .Uieu

in het volgende boofd.tuk de lllopl1jkheden van

om de "!lulhnte van beide en allee _t tuollen

,taondel'lijk

.Uhu, tlIl. de

belrtuderen, c.

de planologie t. exploreren.

Daartoe ie het all.renet noodzakeUjk de villselwerldll8 tUlIsen "individu"

fIIl. " ...ulIVing" al. erlnaen in cll ••er ala-llD1 vinelwerlttng tu88en

'VIt•• elI su1>q-st_. op tlieb in dat perspecUef t. beatwieren.

8.2 Bet anaacopbch ~ het "'''II0fhch perspectief.

Een del' &l"Oftdprobl_eD di, door d.e '.lJMehnllchappen aoeten vorden opgelost,

ie de relatie t\UllleD individu 8D S-Ien,chap, mene en m.aahchappij.

Helaas 1. dUll :l'81aU. in de lIooiolo&1e door haar noodZaak 0lIl doh al" zelf

BtandJ.p lIfl1l1wehnllchap naast plQ'ohologtll, geogra!ie en geschiedlInie te

Vllst1.fen al. wehnllchap van "het 8ocbl..., eenllijdl.c bezien vanuit dl g&

a.enschap ab zeU'lIhl:uiip, blijvende entiteit, die Mar oonUnuUlIU behoudt

...d."h d. wisseling '1'_ indiridllfm die "-rin een '"rOl" epelen.

:Dn., OftriceDe _'taachappelijll: lec1Ue.. poeiti., vordt h8t "but "rlege....

voordicd door bet etruotureel-tlmctlOll&l1.e, so&le dat door DIlrkhelll (1895),

die 'l'1Ul "het eociele" een VIl'ten.eh&ppel1jlr. hanteerbare categorie ~,

werd voorbereid.

Durlr.he1.ll fc1'lllU.1eerl "het eociale" ale een begrip <4t niet, zcale bij Spencer

(1876) ele eindpun't van eociologieche ane.lyse lr.an dienen, ..aar ale onher

leidbaar Ilitgangtlpllnt.

De oOllectlvHeit baet't een autcn_ karakter en kan niet 'to't pe;ychologhche

ot biol0l'bche oat.goridn (bijvoorbeeld de indh'iduele behoet'ttD) herleid

vordeD. Bet eooia&l orpni_ beet't hN.r .igom "behoet'teD~ .. ten opdch'te

'1'1111 dh. behoet'ten ("be_ine") bebbeD iMiTidllen tlll; ook eoeb.le tei'tea (1I\Ib

11711t__ van "bet ecoi&1'~) een ~tImo'tie" (n1e't: "1Dten'tie" ot "dod~).

1lIm... el. JlaUnOW8ld (1944), Rlld.cl1tt~Brown (1952), .enon (1949), Panoa.

( 1951) en h·...·n... (1973, 1974) OIlIbiklr..lden ve'rVolgene he't f'Undiebegrip naar

d. vore (en veelvondcheicl.) die he't nu in de eociologie heen: een lta'tasco

pieçh t'unotiebegrip•

• el1nOWlllr.i vUde naan de t'uncUe van in..'ti'tuhu voor "II.e cu.l'tUIll''' ale
pbftl nog _1 bwI t\mcUe TOOr d. behoet'tenbeVl'lldi«in& van 1ncI.iTiduen
erll:ennen. Ra401Ut...BI'OW1 rlc:l1't .ijn eandacht ...r op de el_'ten Ven
bet "_We l ...a" (be't "t\ancticneren" van d. II'truc'tuur) en bwI
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(d,ynamische) f'unctie in een (relatief atsbiele) Bociale structuur, die
overigens slechts in haar functioneren herkenbasr ia.
Merton hanteert een pluralistisch funotiehegripl een sooiaal feit heeft
verschillende functies (euf,mcties, d,yefuncties, manifeste en latente
functies) voor verschillende groepen, structuren of de samenleving ala
geheel. Parsons gs.at uit van ~~n structuur als object van de sociologiel
"het sooiale systeem", waarbinnen alls subsystemen en aapectsysteman
een funotie hebben, en ontwikkelt daarmee een "struct~l funotionalie
lIle. Luhmann (1974) ten slotte, stelt niet het stNctuurbegrip, maar
het functiebegrip voorop, aangezien de grenzen ven "het sociale IQ'ste8lll"
zO moeilijk vooraf vast te stellen zijn zonder begrip van het oofuncti_
neren" daarvan. Wél kunnen deelsystemen (bijvoorbe&ld organisaties)
onderacheiden worden die een doel nastreven ten einde de veelheid van
altematieven in hWl omgeving (de ''XOIIlplexitiU Wld Verllnderlichkeit",
Lubaann, 1973) te reduceren en tot een (inwendig) coherente, rationeel
begrensde "Identitllt" - een geheel van middelen, delen, dat zich in een
canplexe en veranderliJke omgeving door stabilisering van een binnen
buiten-verschil kan handhaven - te kanen. Het doel van het subsysteem
heeft nu niet alleen een integrerende werking VOOr dat subsysteem zelf,
maar fungeert ala middel in een groter B,Yateem met een d1fferenti~rende

werking. Het doelbegrip is dus geen functie, "aar hMft een functie.
Daardoor ontstaat een doe1-middelenatNctuur die congruent is aan een
deel-geheel-samenhang, in haar integrerende en differenti'érende ontwik
kel ing.

8.2

••,.

Er bestsst echter behalve dit katascopiache functiebegrip ook een hegrip list

de functie van het geheel ("de aituatie") voor de delen (de zich "gecirst:e"de"

eenheden, individuen) op het oog heeft, een áne.acopisoh funotiebegrip.

Daarmee komen wlj in interactionlstisoh vaarvster: menselijke individuen

treden ..et elksar in interactie via een concept omtrent elkaar (identiteit)

en omtrent de "situstie" waarin zij zich gedragen, de "def'initie van de si

tuatie" (Thomas, 1926, geciteerd door Zijderveld, 1913).

Deze interactie is derhalve een "s,ymbolische interactie", een door conoepten

bepaalde interactie.

Het s,ymboliech interactioni ...e en het functionBli ...e in de 800iologie, stesn

ale zienswijzen met een tegengestelde blikrichting tegenover elkaar (zie

Zijderveld, 1966, 1973, en Bening, 1916): de onascopisohe en de kstseco

pische blikrichting (deze termen zijn lLfkomstig van Theedor Geiger, 1891 

1952). Deze blikrichtingen kunnen een geheel verschillend f'unotiebegrip o~

leverenl het anaacopisch perspectief ie in de eerete pl8.'lte 8'l'1.ntereaaeerd

in de f'\UIotie van het geheel voor de delen en de wijze vasrop de delen 2I1ah

een geheel vormen, ter~ijl het kataeoopieoh perepectief in de eerete plaats

de f'\U'\ctie van de delen in een groter geheel onderzoekt, en de wijze waarop

dst groter geheel erin alaa,gt de delen in het ga.re.l te houden.

Nu is het van groot belang in te· zien, list wij met "<l.elen" niet noodzekelijlc
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uUsluit_d de kleuuR. sociale eenheid, het individu, en _t "geheel" d.

crootate .ocW. eenheid, de aaatschappij of ut soc:iale vew_" hoeven

t. bedoel., vooral vazmeer vij een dialecUltCha vide tussen anaaoopbcM

tIIl. ltataaoopi.cbe b...choulfi.Dg D&IItrevel1.

Bat ia van croot bel~ te ond.rtenn-. ut op ieder IICb..'niveau Wld,
o

benaderiJl«en _oc-l1jk :djn, dat de llII&llOopbche benadering niet noo"sak.-

lijll: aan het la,sere ni...._ gtlboadfll hoert te sijn, l!lI1 de kat&llCOpiecbe "

neder:lJlc ebt noodzaiteUjk &lUl ut bogtlre Dive-..

Op het nivellll Vtll1 4. groep en djn subgroepen vertegenwoordigt d. kata80o

pieche vbie het gaderzoek naar de t'unoth van de subgroepen in de groep,

de anaeoopieohe vi81e het onderzoek naar de f'uncUe van de groep voor elke

BUbgroep at;onderlijk. Een dialeothche vide op dit Deb··Jniv.au zou kun

nen uUmonden in een th\torie die de verhouding tUlJeen groep en II'I1bg-roepen

interpreteert in tenrum van ruil.

Het Yflrachil in anaeoophche en kataecophohe vhie is overig.me niet be

perkt tot d••eneWflHDltChappen, het epeelt ook een be1lU\&%'ijke rol in de

natw.uYeteneoM.pp4ln.

In de bioloc1e bijvoorbeeld, kal:!. _ ze - .et enip coede vil - reepeetieve

lijk bBrlteMen 111 de oocolegischB (VIID de deleo oaar het geheel) en u .."....
t ..bche (nn bet pheel naar de delen) vide.

De o",,·huk tot at'vi...lin& v&D beide vhi.. k..t duidelijk totui~

bij de buchouvlDe VlID de vemdsrlijke Ol1tvikkelingsgeechiedenie nn de

elijllecld_eh (J.oraai__), erg_i_en dh Ol1htaan uit sggreptie til.

CllR.1aUe "aD. iDcllrldoele _oebeD.

Ik ciher SinDoU «t963)1966, pac. 26 e.v.):
"1le dijllllOM-eh sijn ottlci'hl phntoon ...a.t slj zich .....",irul
cllpl. door sporen, u.ar dj pdraceJl lieh .eer ale dieren.
DB vepteU... eenheid is een enkele, zeer kleins IItY"XMooha die hootd
I"lijk ben van bac:tsri1tft eD slch verweniawJ,digt door vegetaUeve
dBlin«. 'e .ekere tijd houdt - .heelden door voed..elpbrek ot .1.
eQhitn ten pvolp vu het eente et&d.iUl'l van een ..emeel pree.. - de
delin« op en beg1llt de II,J'xuoeba liob door de chflllotropiecM .... rItl.ng
van ..n epeoit1eke etot, ac:ru1lle, naar een cent ruil te "'....gen. De
oeUeo etl"Olllen lange cOllverpnte ....een binnen en alll lIIen de be....glnc
totolP'athoh VlIranelt, zien zij eNit "e+' lIIenllen d1e op een brand
toean.lleD" .oale een waarnelllel' het uitdnIkte. Al" de aggregatie zo
tesen tO 000 ~ :JO 000 oellen heet't b.nikt, houdt de be....g1.ng op.
SUlt11l._ltlnc YaD ool18n heet't eohter niet plaats; lij krioelen rond
bi. de ......, het peeudopl...ocli.... , dat een le~e var> 2 .. kal:!. berBi
kw., til. ..n beetje lijkt op eeD klebl. nlP,je.
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Oeze MU" begint nu ov.r d. oo.dergroad te glijdell. Met Mn be"",gin&" die
waarschijnlijk wordt teweeg8flbracht door rollen VIll1 de oellen in de Ma
e•• Het voortJt.. einde ot d. top Yan de tJt.ruc\uur ka.n ieh <ahoog wijzen
eD achijnt een sete'" richtÎll,(aallBeYomde f'wIot1e ie hebben, hoe"",l de
cellen V>la1'Uit de iop bepaai elkaar voortdurend. al'wîe.elen. VennMr
deu top wordt al'peneden. houdt de bewegillg van bet p.eudopl..-od.i_
op en .chijnen d. cellen ervan in de ~ te zijn; zet.en echter een
end..... top aan d.Z4 ...., den vloeit deze e..ee .-en en geat de be
weging weer door.
Daar hei ach1;ereind. dU richt i.ngaangl!lvend ve..ogen niet be.U. lijki
hei duidelijk det het p••udopl...Ddiua een polair ke.rak\er heet'i.
Me" zoo. hei aisschien kunnen be.chOllweD ala M" allel'tHlnvoudi&e'i org&-
"i.... hoewel het gehe.l and.re ia dan dege"e .....nIltHl wij v.rtrouwd. zijn,
un&""zien de cellen .rvan nîet u.cht. hun individualiteit, ..ar ook hun
bewegUlgsvrijheid binn.n hllt geheel bewll1"8tl. Tenuotte hOl.ldt d. Illi&reren
d. "aasa op \e b._~ en blijt'i liggen als Mn rond klOllpj•• De Oll.deJ'
sta cellen, h.t dicht at bij d. grondlaag. verenkeren dch hi.rin ll"ievig
en vonnen ••" kl.in .chijtj••
Nu kOlllt hllt ge<iflllt. VaJ\ het verhaal dat lIlortogen.Uaoh h.t ..aut inteJ'
888ll1lt is: nu krijgen d. o.llen in het centrum, in da veMikale 8S van
de mass., een dikke wand, heOht.n zich aan elkaar .n aan hei achijtje
VBllt en vonnen zo een !lievig .teeltje. Aan hei boveneinde wordt dit
.teel tje steed. l~r doordat er voortdurend nieuwe cellen uit de maas.
bljkOl;en. Do Dellen van de hootdmau660, die zich nog steeds vrij bewegen,
glijden over elkaar he.n en bei gelukt u, gerieund door dit aiMltje,
naar boven te kU...en iot zij alle de top ervlLD bereiken .....r dj een
boll.tje vormen. Iedere cel van dit bolletje wordt nu al'gerond en vo..t
e.n çor'e. droogt uU, wordi door de wind vereprtlid en kan weer een
IIl,JUllloeb. voortb~.
Zo ie de situatie bij het eenvoudi«ste geuacht, Dicto,ielilw."

)

•• • "'!'."...
" .. .• •• •
• •

ecgregatie

Oe aortogeneae ven Acrulace...

Het la duidelijk dat de bioloog die dit procee interpreteert, .oet beginne"

..et een enaecopiacha, ecologiecha vilie, omd.t er in de eer.t. tue van bei

proces geen geheel ia _arbinnen de delen hun f'uncUe hebben.

Pu op het ,"cm""t dat eQMlige cellen zich aan de ondergrond ga.en heohten, en

ende,.. hu.n celwand ver.tevigen en zich llIUl elkaar glllUl heohten, ie het proces

enll8cophch ..oeilijk te interprtlt.rtIn geworden, hi.r·....i d. wumemer M"

concept Dl'lhlikkelen wa&rb1nnen de d.len hun f'uncUe krl.1genl een .t'und.rende,

~~" dr~nde or een rtlprodllct iev. tunot ÎIl.
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Het 11 wel 1l0plijk ca een. 1IZl1l."ophche vide tot het bitteN! eind'! vol te

houden, 1IIa.ar d.Im wordt de analyse van het versohijnsel nodeloos i.n8evikkeld:

bet beweegmotie! van elk deeltje afzonderlijk moet dan vorden gereproduoeerd

uit in_dip repertoires en uitwendige deute1Rignalen die deze pdrag.,..

repertoires in gllI1g zetten (vergelijk het s;ymboliech interaotiemodel).

Veel eenvoudiger is het, zodra de struotuur van het geheel zich aftekent,

his:ruit de tunotionele differentiatie van de delen af te loliden.

'!'eplijkertijd eohter, wordt opnieuw een lUlaeoopische vhi.. noodzakelijk op

hogtlr ech8A111.iveau, WllI1nlMlr wij nu de tunetie van het orglllliame in wijder

verband pllLatsen, deze functie ia het verspreiden van sporen in de catrek.

De anataniaohe visie heeft ph.ah gemaakt voor een oecoloöische.

De 000010g18 vertegenwoordigt echhr thans niet Illeer uitsluitend een Ma

",oopheb. visie, ook in de oecologie zijn lt8.ta.aoopische beschouwingen moge

lijk geworden nu men geleerd heeft oeoollYst....en in hWl geheel te overzien,

en daarbiJmen de rol der individuen. De kstasoopische visie in de oecologie

duidt lIen aan list "struatl1llr-" of "IIYBtee......" oeoologie.

Ook in de fYBios beataat een duidelijk onderecheid tusaen Maacopische en

katsaoopiBOhe visies, en kan een benaderl..n«'-vanui-t-de-deeltjes bij grote

aantallen deeltjea plaata maken vOOr een benadering-vanuit-het-geheel.

Daarbij ontstaan nieuwe, niet tot het deeltjBBDiveBU herleidbare grootheden

zoals dt'Uk, tealperatuur, entropie.

In principB .-taan hier dB lOechanica en de themod,ynanlics tegenover elkaar.

Aangezien de lIIechanioa Ven een gaswolk zou moeten uitgaan van de I088Ba lllI

snelheid ven elk deeltje afzonderlijk, zijn impuls en richting, rotatie en

en.rgie-overdracht bij botsing, kt81t JDen lOst thermod,ynlUlli"ohe en statistische

grootheden V1l.1 meIler tot voor.pellende rellUltaten op het niveau van de

ga.awolk. Deze groothed.8Il., zoale tealpBrll.tuur en entropie, hebben voor afzon

derlijke deeltjes geen b.tekenie.

Nu ie het .erkwaardige, dat de grootheden die op het d_ltjesnivesu wtll be

tekenh h&dd8ll. (messa, snelheid, impuls) op het grotere niveau 66k bet8kenill

hebben. Alhoewel bijvoorbeeld de "Delheden van de deeltjes van een lIYateell

..er vertlohillend kunneD zijn, kan hun ""lfU1tente, de beweging van het 113""

t ... als geheel, 6nU'hankelijk van d. deelbewegingen worden geconstateerd

en pBll.al.yaesri na.e.r snelheid, .wpuls, richting enflovoort.

De .en....tnllChap Q.Q uit de biologie en de fysica 1• ...,.., dat er situatie.

b••taan waarin katascopi.cb.s benader~meer ge~igend zijn dan ana"copi"oh.,
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en ~keerd. <lat beide benlllier1.n8en op elkaa.r aanelu1t.en en in e1kaa.r1l ver

lengde moeten worden gezien, en dat er situaties zijn, zoale bij de inter

pretatie van de ontwikkeling van een el1jllechimllel, waarin heide elkaar

_oeten at'villllelen.

DIl dialeçtî8~ afwisseltnc tl1llSllD anaacopbche lIlI ltataaçopiec:he vbie in de
•ltlUlevetenachap, vindt ..... onder andere vertege.nvool'dl&d hij lla.rL

De ana.eopieche vbie van Karl[ uH zich niet alleen in zijn PTIlha<:hri1'1e:n.

alur ook in de opvatting dat het ..ociale e;yllteelll niet beBtllAt ten behoeve

van Allen, maar ten behoeve van linkelen. Het sOÇlale lQ"steem heeN Blechte

een. euf\lnctie vOOr de kapitalhen en hun dippendragere. Voor alle anderen

iII een btall<::opbche villi" vruchtbaarder: binnen dit ll;)'lIteelll hebben de pro

letarl.rs een f'u.Dctie in de onderbouw.

Het Qeteeal f'unotîOlleert niet voor de proletari~ra••aar VOOT de kepitalbt;

de behoetten 'IllD het s;yatllM zijn de behoetten van het kapitaal.

Het te echhr niet zoz.eer noodr.all:elijk de behoef"ten van het kapitaal verd.r

te ontrafelen, al • ..el de structuur (onderbOUw, bovenbouw) en werkîn« (uit

buiting) van het qBteelll te doorgronden, om in een bewuBtlllaking van dua

werlcing de val van dit IlYllte... voor te bereiden.

De lcatatlCopieche v1eia ove1'heeret dus in de .arxhthche an.al7ee van het

"zijn", s.odra echter het "'behoren~ &$I de orde Ir.c.t, :IilI.11en uitepraJten~

.oeten worden ""er ..n etructuur die de behoetten van eenieder naar I!V~

dighetd Ir.an vervulleu. Daar .taan de behoet'1en van e1.ll: individu voorop, en de

wijze waarop de" in cc.binatie met de behoetten van llftderen kUnnen worden

veI'lUld, zal de etructuur moeten bepalen.

DeUl .... r anaeoopieche vide vinden we bijvoorbeeld bij de FranJd'urter Schule,

zodra pogin6en word.... ondemOlllllln la denkbeelden van~ liet het Jlarx1l11111e

te verbindlllll, bet lustprincipe tegenover bet reeliteitlJPrincipe te .tell....

Echter, Juiet door deze ezl-..oopiee:he ....&ljdi&beld wordt de • ..chteloosheid

van het iAdividu t6sen.,.,.r de lI1II..cht van "het .,.t_" het duideUjIr..t aan

de orde ~ ..teld, w&Ill'door de we,; gebaatld i. vOOr "n _er kata.oopiflcbe,

.tl'l.lOtur>llbtieoh getinte .ar»-interpretaUe zoal. die van .uthueeer (1968).

we Icwmen nu de f\u:l.otionel. differentiaUe wel hhtorieoh arleiden uit de

ar.pliteing van f'unotiell uit de van ooreproDB eutaroieoh. hu.iehowien.. (Jta,yntlo,

1955), aaar wij laoeten daarblj onz. ogen niet .luiten voor het tdt, dat de

or(WlleaU•• dle UI" tunctie. (prodw;:UetuDctie., ondervij.1'WlCUee, ..rd~
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digingetunotiBe, aa~tlBtunctiBB enzovoort) hebben overgenomen, vervolgen.

een eigen leven zijn gun leiden, nieu_ lIIogelijkheden zijn gaan exploreren,

behoettenb8n'8di&ende middelen hebben ontwikkeld die oude behoeften in ni.!uwtl

cOIlbineUllll kUnnen bevredigen, wa.arbfj de latente 1'Unottee VBll. oude institu

tie. over het hoofd gtIzien koDden "orden.

we moeten daarbij pd VOOr ogen houden dat deze lIYstelllen daal'lllee nieuwe op

vattÎIl4tllD Bcheppen omtrent. de wijze waarop men zijn behoeften behoort te b.,....

vredigen, in welke oc.binetie en in welke volgorde, dat zij daardoor bevor

deren dat niet meer de individuele huishoudens en h\U\ behoeften de llIotor

vemen van t'unotiOlle1e differentiatie, llaar veeleflr de maatschappij ale ge

heel, aet de ha&l' ten dieneh etunde, in een historisch proces 0P8"bouwde

lIiddelen, haar inatitlltise en haar wetten die 008 leren wanneer en If&II,T wij

welke behoet'ten in welke volgorde kunnen en ..~n bevredigen.

Door de 'IlIIVl'll8lld1ng van zijn eigen lItreven kan het individu deze B""enleving

&1. een abstractie ervaren (Zijderveld, 1971) I en ertegen in opBtan.d komen,

110801& de 1lUbcu1turele bewegingen uit de jaren zesti,g (zie Rosz8k (1969), 1971).

Ken kan DIl:tuudijk volhoudelI. dat ieder individu of ieder huishDJden in prin

oipe nO!' altijd vrij ie gUn gebruik te maken van de biBtoriBch gegroeide

aogelijkheden die de lIIu-taoheppij h8111 biedt om te voorzien in zijn b<lboerten,

_aar de explodeve exploratie Vlll:l alle oeoologisohe niches die onze eerde

rijk ie, door de ge8peoialieeerde organisaties buiten de individuele buhhol>

dingen, heert een &odanige bevolkingsgroei Illogelijk ge<Deekt, dat lWtaroie

vrijwel OlIJIlogelijk tB geworden, en d&al"lllee het alternatieve beetaen "buiten

het lIO'ete8ll~.

Dit iIIIplioeert cat de individuen beheeret worden door de middelen die zij

~ze11'· in een voorparld 8tadiUlll gecre~Brd hebben, en dat is de e8Be:ntie van

het Jie«'elieene.. vervre_ingBbegrip, _aar ook het !Undalllent van een 8truo

turelistieohe lDu-teoheppijopvatting.

Nu moehn we .c.hter opnieuw onze ogen niet sluiten vOOr de breekbaarheid van

dit f\1ete_ (vooral w&aJ" het IIijn btIperkingflJl. ontmoet in een oeoologieohe

crieie), en 'roor Mllacht van individllen om deze strootUllr enerzijde OIIIVer

t. ~. ILlld.erllljd. tot eigen voordeel te .-ipuleren•

.... laJ;nnen niet uitpen van de na.1.eve gedachte dat de orpnielltiee die epeoi

fien tunoties Vlul. het huiehouden hebben overgenomen, tot etand bmmen op

beeie YatI ..n eoort redelijk overleg tUll'len de huieh.DJdllDlI onderling.

Het varen individu.en of çoepen die vinet roken (ot verlies vilden voorkomen)
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UI e<I!" Gl"pnhatu d.it een. apecifieke bllboett....oc.biD..U. lIOD b40Yredipn t ....

gen .,.el siDdu· inllJlNUlinc dan llIlt totaal a&D iJI.pelIlI~ ût iatler \'OOr

:feb daarl.ll '-IN .oet... inv"aU,.n. ~. werd 1.Il.vlOlld. ..rvororea, _ -.oht,

d....rdoor ontstond d. kluaestrlJd..

'JoonUt ik IJl het vol~nd. hoofd.tuk 8en poging wil vaeen 011 de tImoUlXI.el,

.,lleucllffe,..nUaUe te anll.1,..eren in het per.peche! van een qntbe_ tu..

lier. de anascopbche en de bt.-coptache visie, wil ik in cUt hootutulr. •

runCtlonele eUieudirrerentiatie belltlldlll"e1l VUlUit elb ",i.t, ateoml.erl1jk.

Oe probleematelling van dit VOOrondllrsoek luidt dan,

..... lke verschijnincllVomen he.ft de verechllidlll1beid aan t'UnoU•• VUl. lid

.nl ieu VOOr de individuen afzonderlijk;

2 welk, vençbljningwvo... beert de ve~h.idllnheid aNI t'\moU.. Vlm het

"llel.l VOOr de ...cnlevinc al, se~l.

Oe Il)'fIthe ... VlIll beide wU ik !loeken in de verschijntnc-olWl TWI de v.~l

dllnh"d. aan l'Unctiee van het eUieu voor pdetl.nl'eerdll çoepen ("POPUlatie.-).

lil; onduBcheid drie ver-schijniJllllVorlllWl van d. lllIuoophohe !'wlot1onel. d1t

ferenn.ue, e.\ 66n ft~hlJnl.n&"svol"ll V&Il. d. ltat-..copiech. fUnoUOD.l. d.if-

fel"entaue van on••Bieu.

'..a.r.,.lv•• t kan .en etIn illlHtt.rent. VOI"II .lll:l. t\mctiOl:l.el••UiSlld1.ft.reDtiath

ond.r.c:h81den di. ni.t d••enlen, d. individuen, p-oepeD ot.~~ al.

ult";Mg.punt n.emt, maar het mnieu en zijn oondition.le potenti•• (.ie p~

Kr"lIt 6.1): d. "pOtentllllle tu.notio.n.le .U1....ditteAllU.U....

Ou. laaht••0... ie voor b.t n.tllUrlijk .U1.... ba.twi..rd iA _t 1100
baal ecoloe:h,ch .odel (llinieter1••lll:l. VOlbhl'iw••Unc en RIlimtelijk.
:)rdenlnC. S-envautnt; lZJf, teb.1971). Mt oud.noU: OIldIorwolMidt û
".ucl:.identl.id V&Il. drUoff'WlOti••, prodWlt1.t'lmcU••• int'o~ti.tImot1e.

en reguleU.f\llI.oU.. (iJl tel"llen V&Il. .8D.oecolo~.oh. b..ieoODdiU••,
rulmt., ••t.r1".l, infol"ll.ti. en tijd).
'loor holt ala-.n••n1eu ie dBit. ftrlooh1j1l.itlpYo...... d. t'\moUOII.ele
.li ......Uff.renU.ti. direct at"leidbaar '"t lwt c.Id.reohel.d lIlSoU' 4. bul.~
conditi.. ve.ariJl 4. oecolo~iech. t'\moU. bI:I worden ..UH4, -.l. ut
iJl het voric'e boofddllk ie .........~ IS ik op ol "'l"'Obt,jD~

..0........ d. t'lmcti_.te .Uiewlil'faroenU.U••iat _1' ,. ia.

ÜI het totaal OIld..reoholid ik dlll .ijt .0_ .l1li. t'IlDOU_le .Ui...un• ..-

nau•• du ah ruteu "BIl ...reobl.llend.. ord. (l1li evlll",,"l .. .,.reohU1_

d. acbeel) _r .llr.&ar "-' ..hp. 1At.rl'.rezwu!. u total. tIlDotl._1•

• l}lw4ift.....t\eU. oplenrM.

•
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Deze vijf vormen van f'unctionele lIIilieudttferentiatie njn:

1 Een po"tentillie milieudiffereutiatie,
dat wil ~eggen de differentiatie van
f'unotie8 die de versohillende mili
eus kwIJlen hebben ten aanzien van
de oenologische aanwezigheid van
mensen, ongeacht of zij zich ale in
dividuen, ooher8llte groepen of ge
integreerde samenlevingen presente
~,

2 Een vegetatieve lIIilieudifferentietie,
dat vil zeggen de versoheidenheid
aan vormen waarin, en wijzen waarop
verschillende milieus in het tot&1e
behoeften8peot~van daarin levende
individuen of groepen weten te voor
zien.

3 Een ee~enti~le milieudifferentiatie,
dat vil zeggen de verscheidenheid
aan milieus waarin individuen of
groepen hun aan die milieus gebonden
routines kunnen ontplooien om in elle
milieu achtereenvolgens een ander
deel van het totale behoeftenepec
tnw bevredigd te zien.

4 Een "sp&ci'61e" milieudifferentiahe,
dat vil zeggen de verscheidenheid
van gt'speoialieeerde Jrlilieue, waarin
lIeneen op baeie van ruil da in d&t
milieu epeoifiek aan_zige behoefien
bevredigende mogeclijkheden uplolte
l"ell _t het oog op eldere aanwezige,
andenqane behoefien.

5 Een .iliewiifterentiatie die de
.....erspiegeling VOnllt van een zich
llutonOQII (loe van het milieu) ontwik
kelende sociale differentiatie op
van een ltate&eopbche t&&kdeling bin
nen de 8&1llenleving ala geheel na.a.r
BIlbl'l)'at8lllBl'l en eub-aub-syatemen.

indifferento functiee

anallcopische functies

It&taacopiaohe t'unotiea

In deze ",eke komt in toenemende lIIate de dominantie vllD lIIena..., OVflr hun lIIilieu

neer vor.... Toch kan de potentillIe milieuditferentietie ook een rol apelen in

gtlbieden die volkomen worden gt'controle<lrd door de mene (bijvoorbeeld be

echermdé natuurlijke milieue) en and.erzijde de ke:taacopiaohe llIilieuditferenti

atie duidelijk be1.nvloed blljken door het beete.ande milieu.

In de volgende pare,graaf zal ik de tweede en de derde VOnq, in de dlUU'Op vol-,
eende pàragre.at' de vierde en de vijfde von. neder ..n&1yeeren.,, '..
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8.3 Vegetatieve en S8qU8nti'éle vormen van funç'tionele Ililieudifferentietie.

Wanneer ik ..ij vanuit anseoopiech perspectief afVraag welke verscheidenheid

aan functies de natuurlijke, aMef'aotillle or sooiale milieue voor individuen

hebben, lloet ik mijn analyse in drie [&800 laten verlopen.

De eerste fese ie een 8I1slyBe V8JI de t\mC'tiee voor denkbeeldig imlnobiele

individuen die elk slechh één milieu ter beeehikking hebben dat in alle

condities van dat ~ividu kan voorzien ("aIln1.f'unotioDeelllilieu").

Elk llIilieu kan voor elk daarbij behorend individu op een andere wijze de ge

venstll condities voortbrengen, zodat een funotionele differentiatie ontriae.t

op basie V!Ill ge'lsolllerde totale oeoologische functies, die ik de "Vegetatie

ve milieuditf"rentiatie" noem.

De (relatieve) immobiliteit van de individuen die in hun milieu "tunationeren"

ia hier het sleutelbegrip. Voor individuen kan men ook huishouden., of lIelt.

gemeenschappen SIlbetitueren, voor zovsr dis hun oeoologisohs aanwezighsid be

palen tot het deebetreffBllds milieu, en niets in- ot uitvoeren. Van vegeta

tieve func'tionele mil1eudifferentistie is dan sprake voor zover we dit gehele

milieu (en niet de deelmilieue onderling) met Mdere lIilieue liet eeD vegeta

tieve funotie voor andere mensen vergelijken.

AutaroiBohe hoeven en etric't aan hun .taalgebied gebonden a-eenychappen
kM men dUB onderling n&ll.r "genre de vie", dat wil zeggen "Veg'8te.tieYe
oecologieohe funotie" vergelijken en daaruit een verBoheidenheid in
op zioh telkena omnifunc't ionele milieus OJ:tIluen: de vegetatieve !unotie
nele milieudifferentiatie.
Voor zover men de bevoners VM vereohillende von~ uit81uitend vel'
gelijkt naar de wijze waarop zij binnenshuis functioneren, zou ID.fln dUB
de verBcheidenheid BIlll interieurs ven verschillende woningen tot de
vegetatieve milieudifterentiatie kunnen rekenen.
Ten BIlllzien van de aarde ale geheel en haar bewoners ken I18D de f'unotie
van het eooB,Yateern aarde ook als vegetatieve f'unotie beeohOUwBll, Qldat
dat milieu in alle behoetten van. menlJ8D voorziet, en het de mensen niet
noodzaakt ontbrekende oondities elders te zoeken. Uit bet oogpwlt van
milieudifferentiatie ia dat .ohter ni.t intereseant, '-dat er pen ander
milieu is d.et op versohillende wijze !unct1onee" en lIIet dit lIIilieu ve....
geleken kan worden.

De tweede f'Bae ia een anal,yee van. de funotiea vOOr mobiel gedaohte iJ1divi~

of groepen, die meer dan é!n lIIilieu ter beschikkinB hehben, en tunen dele

mUieu. he.n .n r reizen ... in elk mUieu een geltigende cc.b1.natie vu

cmditi•• te v rkelijken.

De versch.idenh.id ll8Zl funotia. tussen deze milieu. llillderlin« noe. ik d. _

quentillie differentiatie, OIIIdat deze f'unoUe. achterae.nvolpna door het iJ1d1-

,
!
t
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idu ~ut _oet.n vorden.

o...r1et'ne MtibefI dh _111n. di, dool' Un i,n,hvldu of ~p banl>l _rd...

••a voor ti.- __ veretetie"e t\ul.cth, e.d" di, "er~e1inl': v.... aUt""'8

in all. cond.iU.. kan '1oorden.

De aehUl ~TOP .en het lHIçip ,n iell betakenh pert 111 dUlI weer VVl rroot

belane: wat op ••n bepuld achaalnl.veau ••quentl,}e lUnctle hHi, kan op een

hOPT eeha&1ntve." &1, v.,.taUeve l"unche VerBChlJnen.

OOIt de periode VlUlrOVllr Mn het 1111 ieu betek.nu reeft 111 VM belang VOOr

bet oad.r.ebde!. tU8een v.,.teU8v, en llequentlUe f'Il.nctle en fl.lllctioneh

ditt."'ni latt•.

Een ..Uh" det 'I'OOT ..n be.,..!'t;'te periode in all. be'hoerten van het in:hvu\u

1ulD TOOnlCl, kan voor eli, lHIperltte periode ..n ve;;oot.tleve functle 1.8blo"" •

• aar :r.od..ra Mt tndbldu beboen.n voelt apk_n die In ut lul Ultl niet l<\lnner.

venlu bevrldlp. _ eflll ander .Uleu opzoekt ter bevrediging van eh. behoef

tCl, .oelen .. een verachi1 in belde allieu. con.tateren dat niet ~•• r op r~

Jeuin( lte-t wan ".ptaU.v., .aar Vin .equentl!le dlrrercntl.tll, -.111\ de

w1...1wrklnc ''''._ .en. en .thw, d. oecolocuche f\lncl1e, UI.en. t't'twel

van -...ri """lIId.rt.

s-tp je",r....n ..rr._laa.....poplll.tu. ln h.t t"op'.ch re",r:wO'~..
v...tlllhan led.r jear naa.. een ."d... pbi.ed....dllt d. w,ldllt/llld In het
"wond. pbied uUl'put ~, .n kOllen na onpv.... z.v.n J" .. r woer
1.B bet..ltd. cabled tu"",. 11k pbied. voonut dan vOOr een J..... Ul
alle bebOl.t't. van cl, poplol.1eU•• al kan elk pbled Md,..., pl"Od~cten

opIe"• ..- 111 du op and.re wijN omlitwlctloneel uJn.
Vil kwmlll hhr 4ua .pJ"ÛI1I """ ..., v.pt,tu.. c11rhrentlaU., hnuJ
bepaalcl. pf'OClUCtlll (bij"oo,,"'ld ~lIoh. pbn.llk....ool'Wrplflj, dl'
"oor cl. phel. Q7ch.. "IUI NVIn ju.r "IUI b.l..".. :tIJn••l-ehtl Ul Un
ot *'bIe "'" cl. pb led.. ppl"OdUCHrd lNnn.n ""rdln. D6:. ·... r:a.:htl
1_ "o~ 4IIl cl. "",,111\111••Ul.\II:IItr.....nt .." •.
'oor "re "o~ v'" 11_,,:1.1_ p14t beU. Hd•. Een btJIOIIhre .. ti""
'l'Wl 11-.41_ 18 Mt ... rUo.Ie .....'11_. dil ..n 111 rb.nrten kan
_t...tt•• lil -"tij cl.....houcllDd. be'l"Ollltne ._:_.... la d. bet,....,..
lil • .-..tIl,.... 1a d. clIt.l'lI ".ttoeft. fta_ d.... t_ .Ill'~' "'.t&at
4azl ,i.' ,11__ 1.BhOGll,Ujll... _ .t ....<rtureh .1I1I'1l1dlrr.~tllO

U. (1lIoortIU.a. lil ",.."bB 1.B ",..lotlllhdd-), ....,. 001< .."
"T" t i ••l-~ot1••1••111_ ltt• ..-t i.t t ••
lilt _I' _~. ,I-a. _~ bel~IJIl' (.u.r d.UIl" lIut 4.
talc-) ......... UIl".UIl••Uieo41tt.ruti.tl.. te 4• .,. ...oh.Id."tIlJ
...,. , vutt- lil ,.._U.Ui..... _tt",.." bet lndlVldu pand.lI.

lilt ... t.. q .. -..17_ 4Ui -.l'" 'tUI ,..'1 , ...._ d. Ul41"llh,_ ora'.... ""'DI' ..... U. -...l t.c-· {s1.'-It'laotl • .t.' sUt...

" 1l1l.J9a I MUtJ 1 .iJ ",,"Irt o,pllJkIloe4.. "'" t..r.

• Uia '&I.'UMJ._ • 'n ....u la toe ". ~_ "o'r' .....
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hetzij doordat dj op grond van hun poeU1e hun dieneten verkopen, ...~••

OM betrekkelijk vrije vbealwerking.et hun .111eu kunnen Qlderh0u4tm (waar

bij bet .111811 b. pen enkel opdcht. .eer hoert te dc.iJleren).

Dit vooronderstelt echter een eeonc.iBoh III\Yllh. en een 'ION VlID .aoW.

integratie ... t andere populatie. die ah sodanig de voorloper 18 van Ben

kat...coplacbe, .ociaal pdlltllnlin..:rde di1't.~ti.tle.

Den differentiaUe Doell ik d. "8peoi~." ditr.rel1U..Ue. De çeoi1l1e cU.1't_

rentiatill vooronderllteH 1'1111, en ruil vooronderstelt een "oonoeptu••l ver

.ogen" cat bij de voorgu.odll r ..en niet per " vooronder.teld hoert te wordm.

IJa&r<:- lut ik de IJP8ci1l1e differentiatie in d. yols-de~ __ aet

de kataloopillohll differentiatie aan de orde k..en.

De vllr.chllhnd.e emaaoopiBche 4itt.renU,Ullvonien cU_ aoh1ollree:Dvole-e door

de getaaellrde anaq$8 vorden blootplecd. redu.oereD de _it'unoUCIIl.&liten

van lllln lIilieu tot ,tIllId. kleinere period.en.

[on het aUieu van .en au1;aroillcbe ItlIÛZIllNT ot Van eeD auhroieohe _e

nog voor laDBe tijd in ..Ue behoetten 'nlI de populatie voorsi.. , d.8 ve~

lende eequentUlle t'lmoties PVtl.ll. oc.binatiee VaD. OODditie. db II1soht. TOor

korteY'1l ptIrioden in alle behoeften kond... voorden, terwijl een llpeoi'llle

fUnoti. veelal lIl.ohtll in l!6ft conditi. kc.l Toorsi....

De t\lnotic.lel. malTII. van •• wonin«, _ ..oetbelverlllD1ciDg Cl _
bakk.rij elll voorb.elden van rellPflotievelijk relatist v••tati.... , 1Ie

quenU'lI1••n speoi"le 1'\lnotiss voor een gegeven individu, laat de.. ver
.ind.rend. c.nif'ullotionaliteit duid.lijk den:

12345 12345 12345
A+++++ A+OOo+ A-
B+++++ B- ++0 B+
c+++++ c+ +++ C

_iDg ..oetbalvSreDigi.llg ball:ll:erlj (s~ 11'". 142)
Ik nrcaderstel bi.r, dat ..oor bet betrettend. iDdi.,idu cU -in« 111
thans ..oor e:aig>o 1ijd, in principe alle oondUi•• vertegenwOOrdigt,
"aar als er geen brood lII.er in huie is, kaP d. bakker dearin ( .. v.rd.r
in niets 8001.") voorden. De _ing Yereohijnt bi.r el. _itlmotio
n.le, d. baltbr ah lUlif'ullo11c.lel. yoorsieni.rlc.
De vOlltbalYereDi«i.IIg, waar he\ ge~ bdirldu s10h _. ophoudt, yOO:r

aiet in .01111~ CQ:ld.iU....'I, in .dere een beetj., llIl in nOl' _r __
del"e hel.aal ni.t. Zij voorzi.t in variati. (onzakerh.W, sPNu:!1ng),
aft.cU., identiteit (prestige), zeltve.-:rIuIl1j!dng, terwijl ook cM
ehiothobe llIl biotbche oODdiU... 1"U.1IIt., interactie, eoortBlllloten, t.r
ritoriu. (positie) gehonoreerd word... De biotucbe ocmdJ,ti•• ....a _t.
r1aal (energie) .. .,.Uigbe1d daar'llfttece ..ord.. e-4.priTMrd, .. _.tom.
bljYoorbeeld in bet gesl.D vard.. UJ2Cft'Uld.
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e vegetatieve miliewiifferentiahe speelt in de huidige totale funotionele

llieudifferentiatie door de toegenomen mobiliteit van individuen en groepen

een kleinere rol dan v6l\r de industri\!le revolutie.

De verscheidenheid in vegetatieve functiee ven milieus voor minder mobiele

individuen (bejaarden, gehandioapten, kinderen) of voor minder mObiele groe

pen ("locale") drukt niet meer een zO duidelijk. etempel op de totale f'uno

tionele milieudifferentiatie ale in het sgrariech-9Illbachtelijk beetel.

iettemin beeta.an overal nog overblijfselen van de regionale verecheîden

heid aan "genres de via", leefstijlen, vOrnlen wa.arin de totale oenologisohe

functie ter pla.ata8 lfllrd gerealiseerd, die een uiterst be18.ll8rijke histo

rische bijdrage leveren aan de totale tunctiOll.ll1e differentiatie van OlIS

milieu.

Binnen het urbane milieu ontataat vervolg,ms een verecheidenbeid aan "leef

utijlen" die eventueel de baaiu kan zijn voor een nieuwe vegetatieve milieu

differentiatie.

Wanr deze vomen van funotionele milieudifferentiatie zich voordoen, leten

zij zich naar analogie van de vegetatielamde beutuderen.

Dat is in prinoipe de benadering ven de "sociale ecologie", die zioh al ..

probleem etelt welke milieuvariabelen of condities in een ..tedelijk milieu

bepaland zijn voor de veatiging van bepa..alde "soorten" meneen.

De verechillen tueean milieus die maken dat men zich meer of minder "thuis"

voelt in het ene gebied ten opzichte van het andere gebied l'let het oog op

leeftijd, etatua of leefatijl, zijn de basis ven een vegetatieve milieudif

ferentiatie (zie J1ioheleon, 1910, en de vertegenwoordÏ8'lrs ven de "Chi0ll8"

SChool").

Voor zover meDBen niet meer vergelijkbaar zijn met planten, zijn zij verge

lijkbaar met die~ (en voor zover ook die analogie niet meer opgaat, m~ten

we de vooronderstelling ven een "oonoeptueel vemog.m" invoeren, hetgeen ik

PD!l in de volgende paragraa:f lal doen).

De plant kan Bich niet verplaatsen en kan niet in een m11 ieu standhOuden
<l.&t h.et organi8llle in 6ln of ender opzicht tekort doet.
Bij het dier ia dat "'1 het geval: bet dier kan zich permitteren op een
plek te verll:eren die niet in al lijn behoeften voorziet, OllIdat de ge
~treerd.e behoeften "lltraks elders" kunnen worden golhonoreerd. Daal'
... wordt ut _OI'Illijk .en autOlloOll-d,yIlaaisoh behoeftenspect ...... te ont
wU:It.len vaa1"l&n "nu-hi.ro-<l.eze-behoefte" en "lltralte-daaro-<l.ie-behoefte"
wordt be"t"tMi1cd.
Al. ,..,01«' v-.. d.... OIltw1.l<keling Itwmen verschillende orgwlen binnen
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bet oJ'KBDi•• , en verschillende aU1eua buiten het orpni_ slc:b door
tuncti_ele mferentiatie toelq:pa. op het v,u'vullen van verschUlend..
taltl!n ten opsichte 'Fan het van tlll\U' nlrllChieteDd dhrlijke behoef1_
.pect~.

De dierlijke iDteracUe .et het .Uieu wordt in hop _te bepaald door
een (1.nWl!llldJ.c) "Idaarll.&gend" repflrloire van grirq1npl, ut op de
juiste pl..." en op het jubte _.ent wo:'l1t gellCtiv.erd door een combi
natie van teken. in de <a&'l'ving, lIpeoitiek voor d. eoort en voor d.
functie ven d. interactie (zie het aangehaalde voorbeeld op pag. 154.
waarbij de t\ul.otie van de interaotie de voortplantin( van ••n stekel
baars V88, en de tekens bllBtonden uit de aan_zigbdd, pdaente en ge
d:r-86 V8Q. een vijfje, of voor het wijfje van een lllBlUllltj_et-nest).
we kunnen hier dWl lOet recht spreken van "llYlIIboli8~ inteNl.oUe". zon
der dat wij daarbij hoeven &aD te ne.en. dat het handelend organillll8 de
gevolgen van st ja activiteiten conoeptueel voorziet,
Een vogel di. :lijn neat bouvi hMtt pen enlaIl aantoonbaar concept van
dat neet 1I'oord' I doch volgt een ~pertoi~ van gedrac'io&'en die elk voor
",ieb bevr-.11€1nc echer>ken.

Het dier vooniet in sijl 1.""n.eC8l4.rboud en sijn behoehen door ...
groot aantal op66nvolgende (ftlMlqUenun.") ~en die op dch be
Yl"Bdictng nortlcbatt... ("rOutinee") , • die sc.s eeo pOO8lplioeerde
biotisob-social. nnlCtl,ll,U' Ilogelijk .ek. soals t.ndeteo.-t.tlll1 en
bijenkolOll.iu.
De behoe.rtlll1 l'en bd dierlijk iod.ividu wieselen elkaar door exogene ai«
nalen ~atuurd op tunotiOll.e1e wijle ~, "'oals de agreaaieve .... de
sebluele behoerten in de balte van een nekelbaareje elkaar op t\meti~

nele wijze .tvi••el.....
De routine. etellen het dier in staat het juiste voed.el te vinden, :tieh
veilig te stellen tegenover p~d&toren (eignalen die een vlucht- vecht
vreell-rllaeUe in het organhme teweegbr8l1~n), zijn .oortgenoten te vin
dM, :tiel. een territoriUlll te verwerven en zich voort te planten (in deze
volgorde vat in het vorige hootdat\lk al. biotische oQlditiee wrd voo.....
gesteld).

Doar djn aobilUeit en zijn rD\I,tineaatig gedrag i. het dier in .-taat
niches te 1'Ullen die door de lJP~idi.n& V1lO hun onderdele.ft (een ftC"'lJP~i

de oecolOCische tuDcUe") voor ee:n pl.mtaerdig, .obid orp.o.i_ 00

be.... ikbaar lijn.
Het di.rlijk ind.ividll heert eeo ttruatelijk ( ..queoUld) pdU'te....nti_
eerde" niçhe; hier eten, dUr drinken, hier paren, <U.lr .l~.
Zo klmnen d. norllchlliend.ep~ _ aotiviteiteo aan _rach1l1om
de plaat... pboadan sijn .. ".nicht ,..rachillend. routines aan _ .....
schillende eituaUe., plaate&'llboadm tekanc_bioatiee di. een sleutel
vo...e:n voor de aotiverU!,g y&ft een pdragarepertoirtl.

Door Imn verschillende, yoorllP81bere e:n op ellta&r &tpstesle routin••
sijn verschUlel14. individuen en v.racblliende 110orten in etaat op bet
",.ltde grondgebied. Imn levenllT8rrichttn&en uit te oehnen "'OIlI.der e1.ku.r
te verdringen. De naiuurlijb t'uootionele eiliOlUditterentiaUe wordt in
loOg<! lIate mede IIcplijk gemaakt door een sequenUlle tijdruimtelijbl
integratie van sedragingen van ver.ohilleode individuen.

Ook bij niet-in.tinotlU.tig, &.aJ18"leerd ged~ hoeft geen conoept te vorden

vooroad.ereteld _trsnt het .... lOl1teat YaD de handeli.n&. Leer~ ltaD. aioh

uiten in de ,,",rdraobt nn reeltHn ren._t:4t- ge~ di. tot BfIoc.-

•

•

•,

,
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pliceerde resultaten kunnen leiden, zonder dat daarbij een expliciet doelcon

cept ale leidraad hoeft te funger<ln.

Het grote verBohil tussen lIlElDe en dier - en daar kom ik in de volgende pa-:

ragraaf op terug - is het gegeven dat de mene, collectief of individueel,

in beduidend hogere mate dN:I welk dier dan ook, zijn routinee Itan ldéZM, en

niet op de activering van eeD bepaalde routine hoeft te wachten door een CCllll

binetie van g1Idragedeterm1nerende tekens uH zijn omgeving.

Det wil niet zeggen, dat routinematig gedrag daardoor biJ de mens niet een

uiterst belangrijke rol zou epelen. Wanneer immers het individu - of een 811

deN instantie voor hem - de keuze e8l\l1laal gedaan heeft, Bpeel t zijn handelen

:üoh voor een bel811grijk deel weer in de vorm VIIIl. routinematige gedragingen

af. wae.rbij het resultaat van elke actie een teken ltan zijn voor de volgende

actie.

Mensen leren in de loop van hun leven, en epeoîeal in h\lJl kinderjaren, een

groot ll81Itll.1 routineo: r..fle:z:en, llutOlllati9llletl, gewoonten, repertoires die

voor tal van speoit'ieke situaties een gemakkelijke en stereotype oplossing

geven.

In prinoipe ia al18 leren gebaseerd op rO".1tine, in het bijzonder het hant&

ren van de taal en allerlei vormen van aooiaal contact.

Dat elke routine bij de mens op elk moment Itan vorden onderbrOken door een

keuzemoment, de inm.enging VIlll een kiezende inatantie, of door een verlmdertng

van de situatie, doet aan het principe nieta er. Het betekent aleohb dat d&

ze faae van de analyse, zoalll gezegd, nOf: niet de laatate lcan zijn.

Het begrip "situaUe", dat in het lIYIIlbolisoh interaotionillllle (Thomas, 19á1,

zie verder Zijderveld, 1973) en in de sociale PllYcholOf:ie (Barker'" ltright,

1954; Barker a: JOnel, 19(0) een belangrijke - zij hat reeda in de vom van

een "det'initie Vllll de aituatie" geoonceptualiseerde en daarmee gecOlllplioeerde

rol speelt, ia in aijn niet-conceptuele inhoud van grote betekenia vOOr het

blIgrip van lIletlllelijk routinlllllatig gedrag, <XDdat de aituatie bepaalt wlke

routinaa geactivaerd kunnen vorden.

De situatie be.taat zovél uit het .ociaal gedrag Van anderen (de routines Van

lIOderen kunnen bij h8t individu dezelt'd8 routinea, maar ook andere, oompl&-
•

lIle~tai:re, oproepen, een versohijneel dat in de ethologie "lIYIIlpathetieche in-

ductie" heet, zie Tinbergen (1965) 1973, pag. 13 en :;0) !le uit het geheel

van .ateri\!!e OIIIlItBDdigbeden.

Wanneer i8llMd mij op atra.at lI8greelli"t' benadert, Ican ik het op aen
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lopen zetten ot te:nl8'81aan, gebeurt het bij .ij thuis, op dpn terrein,
dan zal ik eerder te~laan, mede lXIdat ik mij zo lIl1el niet uit de
voeten r;al kunnen maken. Wanneer daartlntflg6l1 iemand. ..ij op nraat tJf!ec
tiet benad.el't, dan uJ. mijn lll!lrate (aede cu1turHl bepaalde) reflex een
p".erveerde reactie zijn. Gebeurt bet; .ij 1hu.i., dan ben ik vrijer in
bet kie1len van .ijn routines.

--

8. ,

•
I

I,
I

Het gebed van dtuati•• dat MD indirido d.a«elijb doorloop'\ _ in elke

Bit_th die routillee ie kwmen ontplooien die bij .Iher opgetild in bei to

taal VaD zijn b1lhoerten lcW'ulen voo"1en, staat in de ethologie al. "orbU"

bekend, maar lfOrdt door a~teld (1972) "habih.t" genoellld.

Een "orb11;" ie een route lange situatie. die zich lenen tot het optimaal ont

plooien van yerachiU..nde 18Vf1nenoodzakelijlc:e l'O'.ltiJln.

Bij lIenlleP ltan de totale orllit in onderdelen worden nrdeeld over de indivi_

duen van "'n bI.1iahCNden en UI d. tijd over " ....chillaul.. orbit. YlUI. nrechU

lende peTiod= ( ..1'1 UJ1r'-, cIa6- or week-orbit).

Van ~ledorp Gaateba... (1974) OIIdersohddt drie .cbaalniv"1II.l8 -.rop orbite

zich kUnnen v'H.".rkelijkeJ:l; ha' "beleof-", "belOOp-" en "boreü-"Diveau.

De orbitIl VIUI hllt belllll!nivllllu vinden we vooral in de wonina' ("0") en woning

groep ("d"), de orbitll van het beloopniveau vooI'&1 in d. voonClllsevina' ("e"),

buurt ("A") en evenb.el wijk ("1l..).

Het beJ"ei.lr:niveau etl'tlkt r.ieb. uit over de ehd ("C"), eeclQNI"aU. ("D") or

het IIt.III1e&e_et ("S"). e.ll. de ol'bih d1e hier pleah v1llden r.îjn 'f'OO~ _

_rl;. ~rl>ih ot woo-ukel weekorbih.

Daarboven beetaan ju.dijkee vacanti.rou.t••, die .igea.lijll: eeen orbi" .eer

gen~ kunnen vorden, c.dat r.lj ..e.stal .enaalig r.ijn en ni.t .e.r als J'OQ

tinemaUg eekensohetet kunn.n vord.n.

De sequentUlle .UlsudiUerenti.tîe is een uiteret belengrijke 'lOM van

runetionel••Ui.uditt.renUaUe, pb....nI. op d.... raeh.idenheld ....... r.ieb.

in beJl#alde deeU\Vl.cU.e IIpllciali..rende "r.îtuaUee", ..-...rUl veraehlllande

ewd1Uae r.odanic cacc.bineerd r.îjn dat :iII<11T1du.en (ot ,p-oepen) daarin r.in

volle rou.tinea 1Nzulen ontplooien, d1e d..l r.îjn van hw1 totale oaoolOCiecba

1\lncti•.

De ..quenti"&1e .UlllUdiUerentieUe kan r.1nvol VOrden Ol1deuocht aen d. hand

van individuele .1'1 paggr-eperde tijdrut.te- en tijdmld.delenbudfl'Clhtwi1ee.

Zij v.rechijnt in d. l'Uiate vooral al. ( ..n OIl.tvilckeling .1'1..... Her) verao.hei

denheid van (pr1a.lre, MCWldal:re, tertiaire en bla.rteire) voorsi-.in.seo. •
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8.4 Speoi~le en kataeoopische vormen van fUnctionele milieudifferenhatie.

In de vorige para,graaf heb ik uitéêngezet dat verschillende milieus op ver

schillende wijze in de totale oecologische functie van verschillende indi

viduen of groepen 1cwlnen voorzien (de vegetatieve mîlieudifrerentiatie) en

vervolgena, dat de totale oecologische funotie van een individu of groep

kan worden sespreid in de ruimte, in geepeoie.liseerde onderdelen, deel

tu.Doties, specifieke oombinaties VaD condities, fteitus.ties~, die door het

individu of door de groep laDgs min of Illeer VlLate routea worden afgerelsd

(sequentilHe milieudifferentiatie ).

De.armee is echter de totele fWlotionele verscheidenheid van het oecologisoh

oomplelt nog lang geen recht gedll.8ll.

Ken kan vOOr wrechillende ~aoortenft mensen (ouden van d~n, kinderen,
etetus-hoQ4r, etatu..-hsg, ~local9ft, ~oosmopolitans~, categoriel!n met
een wrochiUende leefstijl) de o;>tiJn&.le vegetatieve functie formule
ren en de versohillende "niches~ in het oecologiech complelt voor deze
groepen da.amaar interpI'eteren, maar d.aarmee zijn bijvoorbeeld die
antrDposene eituaties die op doh in geen enkele behoefte vOCll'zien
(een verkeerewe«, een induatrieterrein), doch elechts in een ré6ks VllJl
eituat1es - gekoppeld lI.8Il een routine die hun functie in die reeks
onthullen - nog niet seduid.
Deze vorden pas begrijpelijk wanneer net sequenti~le, routinllllletige,
dtuatiegebondm karakter van de behoeftenontwikkelinB in het orgenis
.e. en de <4arll.8ll gebonden hs.ndelÎf18'8routines njn ontdekt.

cm de totale tu.Dotionele differentiatie van het milieu, zoab die zich in

het buidige oeoologisch COlllplelt voordoet, in anascopische zin te begnjpen,

is het DQ4r niet voldoende om in te sien dat de mens zijn behoeften bevre

digt door bier deu en daar dl6 routine te ontplooien.

Behalve <4t elUl dergelijke visie geen recht doet lI.8Il het wezen Vlll'l de ken

nends en kiesends mens, wordt daal"lllee nQ4r niet lI.8Il de veelheid en verlll'lder

lijkheid. van individuele routinee en lnI.n onderlinge integratie in I.natitu

tiee ... 88'1Jletitu"tionalieeerds vormen van ruimterb....ik recht pda.an.

Daartoe .oeten .....n nh.\I.... grootheid introdllCeren: het concept\leel ver

••n.

C_pt-l "nocpn b, dit in vrije navoicing van !l&rrilOfl ol W81n1!1r

{(1964)19101.~. 110). bet venoopn eR r661te vaJI halldelLnca: te owr&ien,

wau"ftZl ..11_ 4e ..nte direkt \1itToertJ...r 18 f81 aneen de l ... te14 dirskte
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getoond, onder ende", door de bekende proef wa.&rbij de betreffende aap
zijn banaan alleen kon krijgen door bfrt malkaar IIchuiven van op zich
te korte stokken en vervolgens met dit gereedschap de begeerde banaan
uit zijn onbereikbare positie te halen. Van deze reeks handelingen is
alleen de eeratB direkt uitvoerbaar, terwijl alleen de laat8te (het op
eten van de banaan) bevrediging schenkt.

Dit vermogen IItelt de mens in stast vOOr andB:no.ans behoeften te produceren,

ten einde door Nil (of door "uitstel V8ll betaling", geld) die prodllCten te

ontVll.nglm die hem ten slotte bevredigen.

Dit is de basis van getnBtitutionalieeerde speoialisering, een proces vaar

in het routinematig handelen uit de vorigg fasG V8ZI anasoopische analy88

alo uiterst bellW€"ijk element opnieuw wordt opgenmten en in een oonceptu

eel kader in zijn IIffioi~ntie uitgebuit.

Conoeptueel vermogen stelt de m<lnB Ook in staat 0Ill op versohillende manieren

dezelfde beboefte te bevredigen: bij hoert niet een aituatie,' eeJl complex

van eleutebignalen, op te zoeken of af te wachten waarin hij zijn routines

kan activeren, of waarin hij zijn behoeften bevredigd ziet, hij kan "ich nu

een dergelijke si1:lla.tie els het resultaat van een reeks van eigen handelingen

voorstellen, cre~ren, en - nog belançijker - hij kan zijn eigen routines

ont\f.""pen en zich aanleren.

Het adaptatievermogen ven de menselijke soort wordt hierdoor oneindig uit

gebreid (hij bivakkeert zelfs &8lI de Noordpool denk zij een 18ll8'l reeks van

handelingen, voorbereidingen, bijvoorbeeld de winning van f088iele brand

stoffen): hij ia geen "tfmweltgebundenes" wezen meer (Gehlen, 1950), niet al

leen omdat hij ds omgeving aan zioh aanpast, .Ilaar ook omdat hij de middelen

waanne" hij zijn bshoeften bevredigt (routines, artefa.oten) aan zijn omgeving

aanpsst.

Conoepten zijn in de eerate plaate conoepten van concrete handelingen
en tuut gevolgen. Het sne.lytisoh vennogen van de mene, zijn vel'llloge.n
te begrijpen hoe de dingen "in elkaar zitten", is geworteld in zijn
ervaring van het IDlLterilHe handelen, het utulcma.ken, uitelka.arhalen en
.....er s8lllen-utellen, U8lllen-Vll.tten. Begrijpen verwijst naar grijpen.
Zo is ook het vennDgen tot causaal denken in laahte ins1;antie geb&
"""rd op de ervaring ~Al" ik X!!2!., gebeurt er Y.~. elk e:o:perim.,..1;eel
onderzoek vooronderstelt een handelend subjeot.

Vervolgens i.!l het de mene .ogelijk geworden Y te wensen en derhalve
X uit te voeren, ool< el voorziet X op zich in geen enkele helloefte
("omgekeerde oausaliteit", cauea finelis).
Het is nu geen grote etap meer om het kennen vlUl hgen potentillle ge_
dragingen te trlUleoenderen nur IllIdennans potenti"le gedragingen.
Het concept van het potenh"le eigen handelen W&8 reede een ooncept
ven niet-Il&nwezig handelen en due ven he1; subjeo1; vervreaai.

•

•



8.4 cultuur

Het laatste objeot van conoeptueel, en daarmee lII1alytiscll en causaal
vermogen ie dan het "gedrag" van de niet-melleelijke omgevin,g.
wanneer een fysicus beweert dat deeltjes "zioh bewegen", dan ligt in
het woordje "zioh" de fundamenteel 8lltropOlllorfe oal'sprong van ons
denken over de natuur opgesloten: de refleotie van een gebeuren op
een voorondersteld ""elf",
In het natuurwetenschappelijk taalgebruik bewegen zioh deeltjes "Vrij"
in de ruimte, of hebben de "neiging" zich te groeperen of zelfs
"traohten" zij zioh uit eeD vloeiotofoppervlak los te maken.

Concepten zijn in de eerste plaats ooncepten omtrent lllogelijke routines in

technioche en uoci81e zin (vaardigheden en rollen).

Door het oonceptueel Vllrmogen is het áántal besohikbare en leerbare routi

MS ten opziohte van d... in het instinot kla.a.rliggende repertoires oneindig

vermeerderd, en kan naar gelang de situatie uit deze voorreed eCD keuze

worden geda8Jl.

Het geheel van oolleotieve en overdraagbaI'<:l concepten noe"" ik "cultuur".

Dit 8Jlasoopisoh oultuurbegrip omvat dan concepten zoals roloonoepten, normen,

waarden, maar ook dafinities V8Jl situaties, instituties, posities, identi

teiten, zelfooncepten, concepten zoals de eigendom, technische proceduI'<:ls,

en is als zodanig de grondslag vBll iedeI'<:l Booiale structuur VOOl' zover

deze niet biotisoh-sociaal (dat wil zeggen in de biotische condities ge

fundeerd.) V8Jl aard. is.

Voor het oonoeptueel ge1nspireerde handelen is het wenselijk zekerheid te

hebben Olntrent ds 1Il0gelijkheid om elk<t voorziene reeks van handelingen die

wordt ge1.ni'\::i1!erd, ongestoord te kurmen afmaken.

Instituties dienen in de eerste plaats om het individu deze zekel'heid te

geven.

Het instituut van de eigendom bijvoorbeeld speelt hierln een bels.ng
rijke rol: een re<lks van handelingen wordt zinlooB, wanneer de laatste,
bevredigende handeling, door een 8Jlder wordt uitgevoerd.
Wie gezaaid heeft, mag ook oogsten.

Een stelsel ven /l'lorele vaard.en en normen, ooncepten omtrent de wijze ;/BB1'Op

wij one handelen op elkaar afstemmen, heeft tot taak reeksen van handelingen

waarvan alleen de eerete direkt uitvoerb~r is, en alleen de lutste bevre

'diging eohenkt, Ilberhaupt m6€elijk te makom•

•
Om nu de eBsomtie van de apeci1!le en katasoopiBche vormen van functionele

milieuditferentiatie te vatten, moeten we de oollectiviteit in het beeld

betrekken.



Het concept\l.eh vel'l106"D aaakt bet aogelijk een reek. TM b..andel i.zlcen t.

averzifln, en in deze reeD Jronrum eigen, ..aar ook andel'llane bandelin«'en

plaats vinden.

Institutie" hebben dan tot taak de bijdrll.ff"ll. van anderen aan het band....

ltngeD.lQ'eteelll t. gar&ndllren.

De biJ~ van ver.ehl11ende .""'een aan een rnks van op elkaar ar~

ete-de handel1.J:l&en. aaken bet .ogelijk verechiUende l'OUtinu a&lI.Hn t.

rijgen tot een reeb die voor bet Parlioiperende indivich1 niet _er te

oveniea ia, en wurm voor bM nOch bet inUiatier, n6ch d.be~

ia weggelegd. Rij .0..1; bet"'ld zijn in mdel'llllllB behoeften "' voorsten...

op zijn beurt door anderen in djn behoetten te word8D voorzien.

El!.lIrzijde levert dit een grohr a8lltal ..ogelijltheden op c. in de indivi

du..l .. behoeften te voor&ien dan in een zelfvoorzienende dtuatie mogelijk

WII.re geweut, anderzijde ie de beVTediginll' lOBge.lllaakt van de d.aar1;oe

leidende bendelingen, en dat ia een e.eentill1e vana van vervreemding,

vaarm de eche1ding tuseen lW1tprincipe ell. Nlaliteitlprwipe tieh vol_

trekt, tan behoeve vaD een .ocW. integrati••

Ill: :r;..:L hi.r Di.t ;np-n op d. vinat vaD .pecialia.rin4h ub.i<Udeling.

!\mcti..pliteing en ....r in het algea_ rclwrdelîn&.

Ilsarover ie ree<b door .eJ\Hrl ala Adall Slai th (1776, Ch. I). I&an: (1867,
IV.Abach,nitt), Spenc.r (1876), Durkheia (1893), Si=lel (1890) om v.le_

del'en het nodige gflZflgd.

Voor ons doel, het bsgrijpen van de Bpaoi~l. en kataacopi.cha !\mctionale

milieudift.rent1eUa. 18 h.t voldoend. te conetat.ren dat het IIf!lleelijk

cOftlleptu••l venacpn halIdellnpqBt_n aogelijk .lI.llkt van _ ..vang e.n

c..plerltdt, di. de ee.nvowUp rCI,ltin•• van het in.tincti". Ili",_ nrre

tebO'l'en P_. en ergani••tie. cre~rt d.i. Imn .i«en conditie. hebben en
daa..... nec aleçht. ltataaoopheh begrepen kwlnen werden.

Da:r;e cand.itie. VaD organi..ti•• and..noohe1d.en nch van d. individuel. con

ditie. deor lnm schAal, lnm inhoud, J:nm .endjdi&beid, lIIU.r niet door lnm

lQ'atemati.k.

Ook voor organi••ti.", kwlnen abiotische, biotische en zelte çonçeptu.le

conditi.. gelden, maar due zijn minder ~ÎlIch dan bij individuaD en

Zlj v.,'tonen nid zozoor het k&rakt.r ven ••n noodukeUjke opélnvolg1ng.

Organi...h •• Io.uu'>an ond.rworpen zijn .... elechh enkele conditie. van bet

totale tIlneh.epeetna, en daan.an op lNzt beurt bun .pecifieke twlctie a:lt-

lenen.

---

8.1



- --

I .•

De speeillIe .ilieudirrerenti.tie h de laatste VOlWl van lUnctlol18le .1118ll

dUfel'ClltiaUe d1l noc UI enucophcb perspectief, in tel.e~ van ruil tussen

pepecialbeerde illdi.id1.lan ot croepen en bun pspeciali...rde .Ui.ua, kar.

worden beC"pen.

Het f'elt eçhter dlt deze individuen ot groepen en h\l,ll lIilieua gespecialiseerd

sijn VfI1"Vljat naar een Bociale integratie binnen en tUIl.en groepen, die een

ltabsçopheh p"npeotier .-ogelijk aaken.

De lIp8ci'le .Uieu.d.irrerentisti. is daano.. een yoorfua vall de bta.,;opillOhe

.ilieudltrerenUaUe, en balanceert &1e het vare tua..en '-:1. MllSCOpl8Che en

het. bt.~opiach. pel'1lpectier.

Dit dU&lhthche karakter van de lIpecillle lllilieuditf'erenUaUe lllellkt het

lfenllelijl< een priaaire an .en ..cundai1'fl apeclllle .,lieudlCr.renUaue te

oru.tereebdden. Bij de priaaire vo'" sl..t de balana nog door naar de r.nueo

pischa, bij de ..cwulaiNl vO... n&ar de kataacopieche kant.

De prt.ail'fl speoilile lIilieudirt'erent'iatu is een vo.... van _peel.latrine VUIl

de oecol08'ieohe !\ulotie in een gebled (op grond ",serven de n111 met andere

pbieden tot etand kcat) I clie gebeeoerd ie op de epecifieke potentiee ven

det pbied.

Ale de vepteUeve t"w>cUe "'en ..n pbiec1 be~de oecol08'leche condltleo

onbenut leat. cli. elden ec~n pq,aid ujn, kwulen de,.e con<illl.e cl. b...

wonen VlU1 het gebbcl ruU.. iclclelen oplev.ren :r.adl". clu. 81lrpluIICOndlheo en

cle elclere levende behoetten herUncl zijn (det lUKt d. vool"Ondel"8t.llin€ V/IJI

ooncept_l ....r-o~ lI.00daekehjk, het ver-opr. ..n ~ek. ven handel1ngetl,

1J:Lkoplll......J'Y08I'W1'l, .... rlI:opea, te O'nrai.. vaarven &l1"a d. et'l"SU direkt

ultvoerbUJ'. en &lleen cl. laat.\! "~le-:d ia).
De u;ploUeU. YNI d. IIlu'pll,lecClllcl.iU.a (_t.riaal- ot iIll'"or-ata-condiUee)

.... l"dlrt ..n orflVlhetie, aD niet iDhme (procluotu.-). dan wel ..n u-

t.m. (cl18tribllU.... l"Ilil-. handel ) orflVli..ü. dl. hu.r .lsen 811:....telt.

De ""ol.1.obe rw.ohe _ de.. OI"paleaUe wordt vervuJcl dool" cl. IfIU1'loa

oOXld.1Ue•• de _'8DhaJIPBlijb rw.oU.~ cloor cle nul.

,.nc:bUIMd. _,ldle.pp.Ujb l'\lnoU•• ,.,0..... M'" _tlldl.appehJh etNO-

tImr _ au,"' 10"""1_. ut opnieuw .~jI'I .icen .iM'" etelt dle DlSt

1 1" MoUOopi.oh lr::wI.zl.... worden pduicl.

Ie _ '''' ..-0111••1li....u.rt.~Uat1. 18 abt _I" pb_rd ClI' d.

,na,te. ..... b'lluoM ..bi..... _ ....bodd,tU ... '''1'' op u .... ea"
Ua~' _ "".ob'UllijD idl"llDt1ar "Irt..,.
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Ben !.leh apeoialiftrend gebied loet :r.ijn IllU'plUlICondiUall nie1 meer _ ia MlD

vorm VII:l "aanbod", /llaar pa" sich aan aan de lll&atachappelijkll "Vraag".

De IJpecialiserin& vom lIen gebied wordt hier niet meer bapaald door de lJ\1I'

pllll30pbrengetan van dat gebied boven haar VllgetatillVll !Unctie, mul' door

de behoetten van een .oeiah atructu\U' die kata8oophoh (.acro-<loOllOlllillCh)

begrepen moeten worden.

Hierdoor wordt de vegetati.". f'\1nctia van een gebied, .. cle vegetaU8W

di.1'tel'tlnt1e:Üe vU de pbiK_ ..,Wlill4j: ~t...t.

De vertlCMidenhl!IÎd aan YO~D vaari:l .enlMlll h= behoeften vervullen ver

dwijnt, de 't"OZ'lHO -.rUI de totale oeÇ()lopee:he functie ve...chîjll.t wo""en

geatandaardiseerd, en andernjdll worden nielUl'e _gen mtde" waar1ana

behoef'ten kuDl:J.an worden bevredigd en hrc.men aangeboord db op kleine ~ha.al

onbenut pbleven zOIlden zijn.

Doord.&t individude behoeften in nieuwe OOlllbinaties word..n bevredigd, vervll1

len oude oOlllbinahea, waarin wellioht latente, niet herkende functie. ver

tegenwoordigd wareD.
Dît P1"QC" wordt in het alp.een bed.odd,.d het becrip ~8Chaalvercrotin&".

De HJMIciUe .iliewlif'f'erenUaUe vonat ~t .tudiegebied ....... de IUwtelijke

or geoç&tbcha ec::anc.b, waarin de uiteret bellll'lÇijke en gecc.pliceerde

etudie van .,••ti«ingst8Cto~ vOOr orgebatie. soal. bijvoorbeeld iJlduirtrie

en en dien.ten ie Vllrtegenwoordigd.

Aangezien de epeci"é18 lIilieudUf'erenUaUe - de looll1e en regionale apeoiali

adie naar fUnoUea die in principe van de vegetatieve (oamifunotione18) oe

cologieche functie zijn af'geçlitst, en in niell"" c.-binaUee gegroepeerd in

llpeciale gebiedom - een vekpbied apart vonat, zal ik daarop niet v.rder in

gaan. Gedeeltelijk ben ik daarop al i.qepaD bij da behfmdelin& van d.

f'uncti•• ve.n de ofro" (~. 166 e.v.), en daarbij kv1lII al aan de orde dat

.peciaa..r1ll8 wedersijd.. &!ll.>Inkelijkheid oechept. Dez. atbankelijkheid

(""olil4rU"") wordt door 1lIlrkbeia (1893) alll bar VOOrDa6llat .. t'Imoti. in d.

"ademe ..enleviJl.g gezien. De OIl.derl1ll8. betrek!dngollD t ......en de ge.peoiali

aeerde "'Ii8180" "aken van de ."enleviJl.g een "geheel", epeoialiutie en inte

gratie gaan ea=..n, en ".n kan redetviaten OVer de vraag welk van beide 66rri

1I:0000t •

Zodra ecllter dit "gebeel" een reU ie, word'!; e..n nieuwe vOna van diff.renti

atie dclltb&Q', de "kateaoopiaclle dU'f'.rentiatie".



-~-

'.1

-

'"
De 4ta.oopiBche dUr.rent1aU. van de u.atschappelijke tRl'\lOtuur bil. net
••er WOrd.ll al'gehid 'llit ",«locale ot locale vertlehille:r:; in oeccloCiacha

.opltjkbeden, z....b dat tot op nure hoogte DOg _1 kon bij d. &peOl1l1e

ditterel11iaU., .aar ie ••n autonc-.e differentiatie VIll1 f"tmoti•• binnen de

maahcbappelijke ril'\lOtUIU' die van bcwlln naar beneden (It&ta-eoopiech) d.

ver.ooillende funotie. van individll8n, groepen en hun .Uieue bepaalt.

De kat••oophohe .ilieuditferenttatie volgt dUB uit d. kata.oophobe BOC ia

h d1tfertlnUaU., en deze laatllte moet hier bet eerste objeot van stlldie

zijn, ah wij de ketuoophche eUieudittere:nUet1e dluuuit willen begrij-....
o.er de oaderdel_ vN.rb de 800;:1.&10 stn&etulU' sich van boven Dur beneden

ItittertmU"lert, best..t bij tal van w.ttNn uit verechille:nde richtingen

een ovn.l-hllde _st_ipid wa=••r vij hun opvattingen op abstracte en

lIlla1:rti-.:he rijH iDterpretU8n.

ID de ear:deUllChe traditi. vorit hierover op 4. _st 1:IoIIld.re wijn uit

sluU..l ",geven.

JakubOWllki «(1936) 1914) ne_t anltele citaten van Jlarx en &!pb ab
ni\pngapunt voor lijn onUeding van het begrip "bovenbouwft, die ik
hhr overneem.
Man: (1859): de eoonOlll1eohe lltzw:twu van de maatsohappij ie "<1e ma
\erille buie, waarop zioh een,juridi... en politieke bovenbouw ver
heft, eD I18&raaZl eP4'ctrieke m....\eohappelijite vOrmen van bellllstlijn
beantvoordan ft •
JlU'l< « 1927) 1910): ftOp de vereohiUeude e~dlJlll8Vonnen, op de
....tltOhappelijke beet&aD.IJVOO~eDverheft zioh ....n hele bovenbouw
Tm 'l'ereohi.llllDde en epeoU"ieke aevoelene, Uluaiee, denkvij"D en
leYenebeechou~. De gehele klae.. schept en vona\ lI'e op lJ"O!ld
nD bN.r .ateriUe yoo~en eu de overeenkaas\f8e ....t.chappelijke
"rbno!djn~. Bet atsClDderlijk indiYidu, bij vie due eevoelena en op
_ningel dJ:Ioor \~i\ie en opyoedinc C1Dhtaan, kan doh inbeelden, dat
lij u e~iju aoUeYeJl en bet v..itpnppllD\ Y&D stjn b.aDdelen YOZ'-

_."
Enple (1890): "De ekon..ieott. \oeetand ie de b....i •• Itaa.r de vereohU
leMe el-.nt_ nD de bc7venbouw - u poli\ieke 'I~ \'lIll de klaaee:c
ririjd _ djn rellll1hten - ( ••• ) de reohtll'l'o1Weft, en ook de reneXllrl
YlIll. al de" werkelijke kont'likten in bet brein der betrokknen (poli
\ieke, juridie.. , tUosoUe.e theorie"', codedienll'tip opvattizl«en)
( ••• ) verleen eveneene in op het verloop van de bietorien etrijd en
bepalen in vele pvaUen OYerwtlgend de VOnl vaarin hij pvoerd vol'dt."

J&ltuboweki «1936) 1914) ondereoheidt op uitdrukkelijk methodhohe gronden

(de -'~eid... &'Ibiri_ aoeten vorden oPeevat al. maaenten van een ge

Mel, bet aaa\schappelijk leven, en Die\ ale loe van elkaar IIt&aD.de reali

teU.):

•
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1. De ecoalaiech.. bub, die zelf bepaald word:C door de produetiekrach'ten;

2. De ldeologuche bovenbouw di"~ beantwoordt;

3. De politiek-juridische orde die sioh daarboven verhert.

Jakubovski Dono~ als -:weede ...ent de politiek-juridische ord.. die aan de

econOlluche basis beantwoord\, en al. derde ...ent de ideologiaehe bovtmbouv

dl'" uch weer- daarboven verheft. Ik heb de:r;e volgorde veranderd, niet alleen

U .....1U. van de dltidllliJkheid in de reet VWI het betOOg, .-aar oolt op theore

tucbe granden.

Z::l..h de bovenbouw niet drmkbaar ie zaad..r "en voontpande econQli.che
basia, ie de politielt-ju.ridbohe 0""" niet denkbaar zonder Ilaateobappe
h~kc voorstellingen, concepten zoals de eigend.. , .....rd., geld, plicht
en rKM.
Det de politiek-juridische orde el.ebt. de maatechappelijke voo1'.t ..l
lUIgen '/M de bezitters der prodllCtiemidd<'l1en weerspiepl1: doet daar-
SM n1"t9 af.
Uit cultureel-antropologlSoh onderzoek zijn voorbeelden bekend van
Nlchtspra3k die nist berust op ~,chreven vetten, Qlaer op algemeen er
I.::snde Bpreekwoorden (bljvoorbeeld: "oog 0lIl oog, tand 0llI tand").
Oh vertegenwOordigt de eerete etap van algemeen ~aç(lept8erde lIlaat
Bch:>ppeliJke voorstellin~n en opvattington (va!lt~legd. in het 1d100lll
van de taal) naar ean fomeel-juridiache orde die &lcb d.aarboven verhet't.
Zo kan ook een alge.meen !>t'accepherde opvatting cODdeneeren in een zeg&
'flJ'-' "de lIeeste st_en gelden ft en voor&f'g&8lI .... de politieke orde
dle _n "der:llx:ratie" nl>ellt.
0.. politiek-Jurid18che orde zou zonder .eer inl!6nstorten WNIlIMr de
lIenseliJke dragl!rs van deze orde hun. conceptueel vemogen Wlrloren,
:0&1. zij ook inllll\ ZOll storten wanneer de econc.ieche b.d. ve« __
vallen.

",'Io;ntrd echur, hoeft de ideologische boven!)ou". hst phMl VIID ......t
::cbap....hJlte voo...talliqen en opv.Uingen in ds VOt'll van geYOBlen.,
111l1::1e9, denkW1Jzen en lsvensbe.chOll.wiJl&eD. niet "'erlo~ t. sa- al.
4e pollhek-juridisch. orde bet begeeft. Tal "'an revolutionaire be_
IJUll;'l!!ft hebben dat aan den lij.... ond.rvonden. De revolutionaire pnlC'iijk
richt nch tban.. dan ook in de eerste "laats op de be"u""''Ordina: en
be""'.taaki.njJ "'M de ...... d. "klaaaelllrtrijd in d. idaol~e·.
Polltiek• .-acht wordt gecre...rd door de 11__ die erin ...loven.

JNtubo...::ICl betoor. dat de politielt-juridbche orde dichter bij de ftCIocc.i

ll<:h. ba.... hgt, .-I.at juridbchs vo.-.en slechts be.t.... bij de sr.tie "'alI

een rschhpra::tiJk i·, ':Host~e producUeverhcw1ingen. en c.dat de pcl1tiek.

bovunbouw ..lechts bestaat blj d. grati. van een (zij het rel.U.t ... inilJ to&

t:"put) dwangepparaat.

Ik u~d h1.. rteaeno",er dllt d.. IIsatllchllppel1Jks en individuele voor.-t.Uingen

....."«084 d1cht, 10 niet dichter bij d. '<:Gnomische baaill, c.q. b.t lIen.slijk

3.colo....<:h h.....d.len, d. OBoclogil<:h& t\ul.oih ligt, dan d. pollUaI<_~14hche

"rd•.
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Op pagina 192 en 193 heb ik al ui1.eengese1. dat cc.1cepteD in 4. _me
pl....h voorst.eU1Dge;a zijn van concrete haDdeli.n&m en bu.D pYOlgeu,
.opltjkB,l'OIltinU in hchniache Cl BaoW. r.in (vaardicheden en rol
1_). el! dat dürvan de .eer ablJtnoéte voorJJtelli..ngen zoab logiBehe
.. eau.aale bet~D klmnen worden atgeh\d ( ...piriBHaeh II'hndpw>t).
sterker nog: bet be"taen Vl'lll cODO"pho (bljyoorbeeld bij apen) kan
el.ebh met .en roekere Bate van waarsehijnlijkh..lid gecOlllltateerd wÓrd.en,
naar aenleidi.n,g van un bepa.ald s6llrt gedrag (in de ..But eenvoudige
vom: .eD reekIl van handelingen WIlarVan alleen de eerste direct uit
voerbaar ia, en alleen de laatste eBn fysiologisch vaBt t.e stellon b_
vrediging sohenkt).
Hemen wij eohter .enmaal het bestaen van concepten in lIleneen ("kennen")
aan, dan vOOronder81elt dat in elk geval b1otiscl>-llleneelijk~
("kunnen") va&nollll deze concepten hun belJt&aZlftgrond ontlenen, Baar het
ia,plicUrl een v...ogen tot afweging ("kiezen ,,) van verecbilhnde aöge
lijk. rouHnes.
Iies8l. v66r<J1lder.-telt zo Itomne.n (a81 n._ het kennen der alte1"lUt.tiev_).
Bil lrJm.nen v6llrondernel t kunn.... (_t na.a het handelen in da gedragB
attemaUevea).

la de _bc.happelijke ."llIltllll" VaIl. Jalrubdwtold herUll. ik de "belrtaan.o

.llIlten" dia ik op pa,rina 3 heh onde...,çheidllll: bet kunnen, kell.ll.llIl en kiezen.

De ~rarl." -.rill. dete drie een eenheid vo~ ie de totale oecologbc:he

tIlDoUa waarin het lIlfmHlijk handelen de .enaen liet hun ee,;evi.Dc verbindt

(sl_ pac. 1)) - 140).

Het "z6ver ~it66nleggen van deze momenten, d,t zij selt, niet meer
eequ.enU~Oll in hun onderlinge afhankelijkheid te beleVen zijn, brenGt
een verv:rellClding in de oeoologieGhe !\moUe teweeg die Ut aan het be
gin heb betreurd, een "oecologieohe vervreeeding".

De "'hchappelijk' .c.enten in de .arrlatiach8 traditie zijn door Althueeer

(1968) in Irt=eturalirliaoh verbNld &la nruct!.tlll'el_elüen cetnhrpreteerd,
•

en 'Rrwlgene door C..-tall. (1912) in het nadaUjkll lO"ete_ herkmd•

•e~Î4 genoeg riDdfm wij bij ......teur VU totaal aDdere al.&:natuur

(p~" 1977) d....ltde al-..hl1 teNg. J.cuon Tob.J", di. de inlaidin«

op hat boek van P8l"8OD' aehrijf't, vat de ~ht"'gang VILZI Par.one _en.

Het _ ..lijk handelen vordt bepaald door vier aapactlll1lrt__ VUl het "alge.ei. Iurldelingalll1lrte_": het ""behavioral organi_", !let "cultureJ. qet.",

d_ "P8reOl'la!it,." llIl bet ".ooia! .,..t." VOI'WIen de ccepooen'en VlI1I lMt

"een_ral actiOl'l .,..t_... Het sich überhaupt lCl1nn.n gedragen, h., k6nJlen

VM de raglfl1e, en het kihen van eigen llIoUeV'8l'l worden in het eooi,le ge

dra.c ptnhrreeI'd.

"Sooht,.", al••an bijzond.r .oort "lIooi,l .,..teII" (....rvan andere 800iale

a;rn_ SoCIalar.ohol..· badriJv8ll, «,,'innen, IIJ\Ibeyn_n s;jn) vord' ev_

___ bepaald door Yier e-UjklJOortige açectqn_.
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Belulvioml Cul t\l1'&l - .... "inteftMOfI
organi ... Qat_. .r UlBtîtuho-

_ol cultural
paUemo.

, L , L

, I , I

Peroonality. Sooial Polity. $Ot'ietal
ll)'BteM. c~it,..

Soeiet,..

r deze a.:lp;J(:tqateaen wordt ertBrr.ijds vOOr bet .en..ehjk handel..... ander

ZIJu" VO?,. de oaaenlevuy; ala gehlllli ( .. vervoleen_ voor elk denkbaar _

c'Ml (JUbQ,)':>tee-. elke denkb,,", ··$o<:1"U.l CtlmllWlitl~) in vie .. al,..ene

I;Y" t 'lel' fIuIct '8 0 voo.." lBn:

1. ~d"phtion (~);

<!. [...'"ncy, I'Bttsnunnintenance (L)i

3. eo"l-ottluMlent (c);

4. Jnt,,~"hon (I).

In de eente drie f"unetiB3 herken ik ..e .._ijd_ de beata.-n__ten " .... klllmen,

kennen en kiSsen, andBrtlj.b de .....taebappelijke _ent... vlIll een econc.i.chB

1:1:..... ::, een ideolO«IBche bovenbouw en ..11 polit.iek-jIlrlcliIlCM orde die :lic:h

d!\I\rbovml "erbert.

1), 'nte"rnti_r....ctio die l'ar8ano aan clen 4rie ruaot-entd.. tuncU... t_

yoot:t, ncll.t ü: (en ~NIOI'III ...lr in "ek.~ lob!. oot) VWl ...n tlftIMtnl orde, ai"t

pM."end In 88'1 ....ko 83pectlQ'llt_ ••aar v••lNr in ..m reek.. gdbq.t_

v........ r:"'hll1ud nhee... die tel.ke>l8 opIl.ellW dezelrde prObl_ .oe''''' opl:l....

Den, ll"y.elrde &llpClCten "u·tonen:

1. n ane'8'lHoolI ...peet (Al;

Z ,nro"'.u......"pect {Lh

3. e." 4oel-'al1end llollpeel (c).
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t"Hl-t\mCtiOlUJ.i•• 18 een .,"r-.cb.il in oauaalUeiteopvaU;'ÎnB.

In de urrillllti.OI1e traditie 11 Rl" v66rwe.&rd. en oorHalt van 2 en 3 (onder

hO\l,w - bovenbouw), bet f\mcUonaU_ beperkt zich tot "!\mctionel. vertIen

den" t\l8een deze drie alJlleOten.

Een derde autlJUl' die ik in dit verband wil noemen, is Pillrl'e George «1964)

1966, pag. 24). en ..t bec tal van andere Ilooiaal-geograt'en, die de "OOI'

8P~.1ijk. ehd.elijke drlehnheid" herll:.mum in:

1. de.arkti

2. de kerk;

J. de cihdel. bet pal.ill ot het na.d.lmi••

Deze el_enten 1I••npieg.llen d. ecOll.a.iechll benaaneblUliB, de oultureel

ideologische bovenbOllIl VNl maahohappelijke voorstellingen en de politieioo

juridische orde dia zich M.a.rboven verheft, ofwel de klal.leen der horigheid,

gNlltelijkhllid en -.dlll, ofwel het llnergetillChll, het infol'llatorilch" en het

doelbepalend ~t v.... de gfJllIeen.ehap.

'!'ea .leU. vil ik wij"" op een 8oortgel1jke atl'>C'hmr in de -tri&ll politi

oa R .... IoatllM{illu (1748) die nog steeds de grondslag '1OllO1. van het _rend_l

'l'en de lmidiee naatSTO....n, al ko.t de "acheidl.ll& der .achten" niet overal

tot hpr reoht:

1. de uitvoerende II&cM;

2. de reahterlijke lIlat:ht;

3. de wetgevend, macht.

Ook hier vind ik de elIergetiBehe, intOnD&toriache en doe18tellend, aspeoten,

nll ~ het poliU,k-juridbche deelqete. op deh, Ilit66Dl;elefld in d.ee1

qet~.

'oor elk poliUek-jIlr1diech beItel naat 'I'OOl'OP <iet '"het .oet lcl1Mf!I:1", dat

wil secgen, er _t een eODtrolerend eD dWllZl,l'-Uitoefenend apparaat sijn: de

u1tTOerend.. -.eht v-er'tegenwoordigt het lcl1M_ (sonder Ilinoerende .acht blijft

de vet een dode leUer). De rechterlijke a&eht doorzoekt voor elk twijfelge

val in de pereoon YaD advoc.... t, aanlc.leeer of reaMer alle Ilogelijkheden van

de vet, die eeniedor heet te kennen, doch ,leoht. door de reohterlijke micht

ook werltelijk gek6nd wordt. De wetgevende llaoht .Ult de vet, de doeleinden

Waanl&&r gutreetd wordt, dj ...r't.,.enwoordi«t het Uhen.

Ale bet politieke nbqshell kennelijk b.D woiden opgedeeld in de..1fdo .....

peot_ w.arin de _nlevtq ab pheel _rd ...tleed, k_ dat dan niet gelden
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voor ieder Mder 11'01"'8\__• en vervolgens van de deelllYlIt_en der d••l..,.~

temen?

Par.on. past zijn .ode! toe op alle deJ1ltbare nivellus, 8I:l ontw1lckel't een heel

stellle1 Vlllt "in altaar p&lIl1ende Vlri_. 8I1blQ'st_., sub-BUb.,.,t__ .tee

ter. ad întiDi tuil ( ••• ). op de aanier Vllll de in ,1ka&r pas_de RutlsillChe

poppetjes." (lIïjhott in: Radeaaker" Petel'lllU red.(l914)npac. 34).

)(et enig voo...tellingsn..opn :r.oud8n. We de btuoopbebe differentiatie van

het lIaahcb.&ppelijlc: geheel op deze wijn tellcllne opnieuw in de drie 11.&&1>

Bchappelijke 1I0l'1lenten kunnen we.r~vlln:

2 ruil

3 wetgevende
_acht

1 conll\llllptie

1 eoonOlll1e

2 cultuur

1
3 regering
2 averbeide:l1l,Ututen, o~issill'

1 Idee ol ~de_Dt

recbterli.iki) rechte...
3 politiek 2 8acht 2 aankl nrdedigen

1 lfIachilJen, verdachten

1 ui~~rend'l ;:~:~oek, COfttrole
-.ao 1 politie, !egel'

!)institutie.
) ideologie 2 nOnllen, va&rden, leYell8aver1;u~en

1 sancties

1
3 t11080fie

2 kunst ol 2 .pirisçh-theoretisch _teneohçpen
wetenschap

1 kunsten, technÎBcbe ... tellllClhapP8D

1 opvoed~ "1 ~ ie:~~tw1lckeling
oadennJ8 1 kunde-Gverdracht

1
3 kapitaal, risico

3 procl.uctie 2 ruearch, adainidraU.
I bedrijvisheid

j3 dietribuU.
2 oOllllllllllioaUe
1 v"rkeer

1
3 vrijaUjdebeeteding
2 gesondheidesorg
1 huieb.oudene

Een dergelijk &Oh_ (er sijn DG« andere te bedeJlken, u.ar voorlopt". ie dit

het beete lOCh.. dat iIc _ij vOOr de katuocopi8Cb.e ditterentbth kan 't"00I'

eteUo) or een derg'e1ijk. eob._atieche beo.aderin«, loopt onherroepelijk

_ank .. verw:.hiUende Mldenen:

!

De euenl.ving heert, soal. A1U~&Dd.r (1966) terecht .telt, aht - of

althane n.in ui'te1ui'tend - een boo.etnlOtuur. Behalve tunotie.pllte1ll,f

(t\lnçti.del.pUe) i. ook "11. procee nn t'wloUeo..binati. c1.eDllh&&r.

De -..bll1et_n. &ijD .. ..:ler uH slcb.Mlf Yaû: c1...1~t_D~ elba1",

or oyerlapl"" elba1" en ~D slob. dM ....el..r ale aspeotqet In.
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:De organhaUee die op grcmd van een çeei.le diU'erentiaUe kunnen vOl'

dM onderllOhatden (sie P84r. 194), en uit de verdeling van anascopboM

takeri CI:l.tita.a.n zijn, dragen bijvoorbeeld altijd. één of andere cC8Ibillatle

van de hiel' onderIlOheiden kataecopillche functiea. Qnpkeerd kunnen de

btaacopiache t'ancUu (bijvoorbeeld "de overheid") de drt.ger worden
•

..-oor van oorapr«lg aaueopische hken (bijvoorbeeld de Yoedaelyoorll~

ning).

2 Een dureUjk: ltCheaa doet gllan noU a&ll. bet dJu-isch karakter van

tuncUellplihill& e:n tuno'tieccebinaU", het opk~en, daoinant .....J"den, ot:

het onderp.an, gedOlllineerd worden van IJIlb.u.Yet8lnell, het niet tot ontwik

keling kC81en van lII~ice takka en de wildgroei van andere (bureaucratie!) •
•

Zo kaD i.l:l een dialect bch proe", de etrijd tu.... kapitaal en arbeid

(I.}.) en 1.}.1) gllvOnDUl wol'de.D door de tu..engroep (l.lo2).

db :lich "rYOlgen8 1;ot een OIl.tu,glijlt adatniltratief-wetellllOha.ppelijlr.

.,pparaat orrtwikkelt -.rbinnen opnieuw dialecUeebe proce.._ plaah

vinden en 1Nb-su.~pe.n het loodje leggen.

3 Het uitpnppunt (hier de drie Ila.teohappelijlte 1I0000tlnte1'l) ie op de l~

re niveau dikvijla arbitrair all dient per niveau van analyse (0, 0.0,

0.0.0, ~"l7Y'Oorl) op ..pirisohe ITO"lden te worden vastgesteld.

liet all_ de lDIa1iteit nn de OIl.d8rverd.eli.Jlcen, uar oolr; de bnmtiteit

kan uit"ll.lopan.

CasteU. (1912) OIl.d.e~heidt hijYoorbeeld hinnen de 1tC000c.bche iD.t.."Ue

produbUe (p), oa_pUe (C) en l'Ilil (E), ...... binnen de politilllke t

stantie de beetuurlijlte indelin« ." de in_rk.1ng op eoonc.iBche aoUvi

tei'ten en binnen de ideologisohe instantie allean het net van tekens

(LaunsPaoh, 1913).

Het 8Oh-. det hier ppven ia .oet dan ook ..iet al te serieua genc.en worden.

Pas na ..... uitpbreide .piriaoh aet\uLdeerd.e tuD./:ltiOllle1e en nzuoturele .....t

achappije.nal.:T" 1'0'Il bet .oplijk ..ijA een gemlMc..rd utaecoplech beoald n.n

de PI'Ut:ltuIU' .. de OIl.tw1kkeliD&" vaD de -'Xliaal-tuD./:lticaele dUtertlJltieUe te

;ev... llat hetJt)Qrl echter niet tot .ijn cc.petentie, Doch tot .ijD pretentie.

Toerlop1&' ltan 1); _inig IaZl.dera doe.. dan de btaeoopbçhe diUeromtiaUe van

het .....ts<:b.appelijk geheel onder alle voorbehoud volgene dit .<::hema voor te

neUen.
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De k8.taocopische milieudifferentiatie moet nu, zoal" ik op pagina 197 stelde,

volgen uit de k8.teeoopische sociele differentiatie.

Deze laatete is in het voorgaande object van studie gewee"t, zodat ik nu wil

trachten de eerste daaruit te begrijpen.

In het primitieve feodale stadium was de k8.taseopiache milieudifferentiatie

in de Btad een getrouwe afspiegeling van de ka.t8.soopi80he sociale ditf&

rentistie:

oociale differentiatie

) politiek (adel)

2 cultuur (geestelijkheid)

economische b!L91e
(porigen, burgers)

mil ieudifferen tiatie

3 burcht, pe.1eill

2 kerk, kloooter

1 markt, winkels, woningen,
ambachtelijke bedrijfjes

lhj een verdsre socie.1e differentiatie naar

de verBchillendB miliouB mBe:

!J\1ba;y"tBlllen, differenti~erden, ook

3. 1 uitvoerende macht

sociale differentiatie

3.3 wetgevende macht

3.2 rechterlljke en admini
stratieve macht

2.3 religie &: ideologie

'.2 \cunBten &: wetenBchappen

2. , opvoeding &: onderwijB

'-3 productie

, • 2 NU
,., coomunptie

milieudifferentiatie

3.) r!L9-dhuio

3.2 gerechtagebouw,
overheidBd.ienBten

3.1 politiBbureau, gevMgeDiB,
k8.ze=e, ""fenterrein

2.) kerken, mOOMenten, tekene

2.2 muoee, instituten, bibliotpeken

2.1 sociaal-culturele voorzieningen,
scholen

1.3 bedrijvl!ll, banken, kantoren

1.2 distributiepunten, tnfre.etnlOtI1ur

1.1 wonen, gezondheidazorg, reoreatie

De oorBpronkelijke "Btedelijke drie"éenheid" ie hier door een verdergaande

Bociale d~fferentiatie uitgebreid naar méér maat"chappelijke aectoren met

een Ingen axpreeoie in het milieu.

De onderbouw different1~ert vervolgenB VIlel verder uit dan de bovenbouw.

De "reprodllChe Van de arbeid" die Csatella (1972) lI'let "<::ODs\llllpt1e" aanduidt,

val t "Clit/!én in afzonderhjke inatllJlti... zoal. de huillhOlldenll, de gelondheid_

zorg en vrlJetijdein8t8lltiaa, die op zich zeer veelDlllvsttend djn.

Het begrip "gezondheidszorg" moet hier bijvoorbeeld ru.im gesten worden:
hat aaYat behalve de pl'blieke gezondheidlliorg en hulpverlening, alle,
van nat...,.., in het huiebouden 68Il.veai«to aore en ltennie cwtrent roede

I,
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Yoecling, 1I1gi"éIl., kî.Ildel"'fen:orgillg. 1I00We vaardigteid 4i, da UlIrtllDd
hOlXliJla: VIlD bet ulI:lh1d.u en VaD het huiehouden, de reproductie van de
arb<tid ten goede lt_en. Daartoe behoorl cl. ~org V'OOl" kind.reIl, bejaar
du, arbeidaOft&eachikhn en werkloz....
He' lru.illhoud_ ~ d. priaaire acon_i,eh. eenheid waarop dit alle. ge
b....rd h, en de MInheid die al dO'll8 vomen van zorg tot op zekere
hoogte .oet k\um8'l opb~.
\laar eohtel' hIlt huiehoUdfil taalt, treedt de publieke hulpverlenin« en
pzondheidBlIOrg al. uiUoper van dfl'reprodu.etie van de ub,id in haaf
tot het uiterste pepeotal,lIIeerde gedaante in de pllUl.h van. het hu.la
how1en. Daannee onttrekt zij OI18"wild een grote hoeveelheid aoolale
v&&rdigheid en kennis aan het huiahou.d.en, die daarin van nature, \lD

voouten van een fijnzinnig sociaal 1netnllllentarlU111, aan_aig _B.

AlI.en al door het bestaan van. een geepecia1i8eerd publiek pr;ondheida
appara.at, .,........11\ het individu van djn eigen lich&alll. 0. -!Ben
liohMelijkheid wordt een anbeken4. grootheid, het terrein VaD geBtIl
deerde IIp8ci.&li.ten. Hetselrde lot oaderpat de go:oeBt l!IIl1 " ~W. ca
pDg= ~ate.en bij wijn van apreDO .iader pd._gen ie de lllD«&
vi.a1eraVOllden .et elkaar ca de kaehel door te brl!Df:III1. verlieet lRI1 de
routine lID de .ociale intelligentie die Doocbu:eliJI;: djn in een~
lijD: apel VlIID gtllvm tl.ll n_en hn ,"hoeve van de rl!prochKltie "en de
~,"icl. C-niot_ WOrd.1ID uH de weggegaan, ergtimillllen verd.rc1n,tml.. __
cat _ heet't afeel_nI. "OrieiellituaUee U hantll~. ~l.tieproble

aen lomnea d.aD Dog slechh -et geup8tlialisllllNII therapeutische, bnlp .
wonl.en opgelollt. afwijkend gedrag wordt ci-.rdotlr ,,"t ateecU &1e-enIlI'OO,
.blltllutere IIn hardere 00..._ ~etllll.

De pulllieke gesondheidnorg lIIonopolieeert dUl:l in toenelllllJlde lIlatIl &eII

t'unotie die tot d' lIIe8llt wezenlijke behoort in het dagelijkll b.stUll
van eooill1l1 individuen: het oplonen van oOllt1ieten 'in liClbaIllll en gfleot.
500ialll intelli8entie ie niet Illeer ge1ntegreerd in de eoonc.hehe tune
tie van het tnliehO\ld..... lIIear ..oet wordIIJl llIIIl«II1eeni. in "curlJUellen"
("zfllrontplooiinc", "tuulertiviteitlltraiDing") die gegeVIlJl worden in het..
kader VIIll de gezODdhllidezorg. )($D gaat .lIl:le,.zind naar "therapi." or
"eUrlIla" ca Oftd.er tOllsieht ruzie t. kUMlIl:l lIlaken.
Ileoe.rca reprellllllteert de ge5Ondheideaorg het "kennen" in de lIa.ahoha~

lijk. aeçior VIIIl \lA "Oon_ptie". d. reprodWltill van de ~beid. ~

lillll dit lNbV.h_ i.a teUe nieb ander. dOllt dan leetreCfll. tolWU1eI"lll1
(i.a oOluml1en. rlICI4lpteD. "I:llrtnlaaen") die ltataocopil.ch ,ed_ de repre>
dWltie V>m de arbeid .000tllD pranderen.·

De tlmctie van de vrij.tijde\ol!llteding ie de enige aoeill1e t\motie die
hst individu .Ubane i.a nu.. een ei8lln keu.. laat ten II&DdllD van de
wijle vil.&rop .ijl! arbeid,..,.nIIogeD preprodWlHrd .oet word~.

l'oorsover het buiehoud._ "l1li gelegenheid ••er biedt tot vrijetijdabe
etfllÜJl&, treden ook hier publieke tunotiee in zijn plaah, die de keuze
vrijheid "oud_ .oeten VIIrgrotllD.

"~JS

Hll;t eoono.iache lNbq!ltellll, loale dat i.a het voorgaande sch.... ie onderver

deeld in oonll\llllptie. ruil en productie, liet de expreseie VIUl deze IlUbe;yllte

..a in het lIilieq, kunnen in hun verdere differentiatie elk opnieuw in drie

....techappelijk••000l1Dten worden onlielVllrdeeld en hWl 1I1gen .xpre..ie hij

.... in het .UillUl
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sociale differentiatie

1.3.) kapitaal, risico

1.3.2 wetenschappelijk-admfhietra
tier complex

1.3. 1 pri.l%laire en "sCWldaire bB
drijvi,gheid

1.2.3 distributie
1.2.2 arbeide-, dieneten- en

goederenmarkt, reclamewezen,
communicatiemedia

1.2.1 vervoer8~8teem

mil ieudifferent iat ie

1.3.3 bank-, beure- en
verzekeringsgebouweI\

1.3.2 kentoren, Mvte8
bureaus

1.3.1 (bio-) iJIduetrievel:t
tigiJlgen, bedrijven.

1.2.3 winkels, markten
1.2.2 arbeidsbureaus, jaar

beur"..., tentooDetel1 ingll
terreinen, drukkerijen,
aDroep.

1.2. 1 infrastnIctuur en vel'
vOBrmiddelen

1• 1. 2
1. 1. 1

gezondheidSZOrg
hui8houdene

1. 1. 3

1. 1. 2
1. 1. 1

sportvelden, perken
vermakelijkheden
praotijken, ziekenhuizen
-ingo»

I
I

Ik zou dez.. functionele onderverdelingen volgens hetzelfde principe kunnen

voortzetten tot BubeyeteJPsn van de VierdIl en de vijfde orde, D1&8.l' daanne8

Z(7)~ ik mij eteeds verder van de realiteit varvijderen, omdat op de laeere

niveaue van de ItataBcopiBche miliBUdtfferentiatie het beeld in toenemende

mate verstoord wordt door de anaeoopieche vormen van miliBUdifferentiatie:

de Ilpeoi~le, sequentilHe en vegetatieve vonnen var! milieuliifferentiatie.

De differentiatie van bedrijven en winkelll bijvoorbeeld, ie niet meer
k.Btsscopi80h te duiden, zij moeten op grond ven bedrijflltaklc:en, he- '
drijfakolommen en brenchell worden in8edeeld (Ilpeci\\le diffsrentiatie).
De vonnen van functiecombinatie en functie splitsing die vervolgene
berullten op reistijden van arbeiders en oontrUlllenten (een factor die
blj toenemende IIOhaarllte lI.lIlI energi<l in de toekomIlt w<!llioht Z<l<lr b&
langrijk zal worden) moeten op grond V8Zl de Ilequenti\\le diffu'entiatie
worden begrepen, terwijl historisch lI.Bll een etI'eek of plBllte gebonden
producten en de daarbij behorend<l bedrijvigheid en distributie zioh
<!lachte op grond van een van oorsprong vegetatieve en zich vervolgens
epooillel ontwikkelende functie laten begrijpen.

De katalloopische en anaecopieche diffeI'entiatie ontllloet<ln <!lkaar op ver

achillende niveaus en vonnen op deze wijze de '"totale functionele milieu

differentiatie".

,
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8.5 De viBlIelwe:rki:lg tUlIBen an&acopieehe en ka:iallOopiBchll f'wlOUIl8.,
De totale tunoUonele milieudift'erentiaU. in het oecologisoh oCllllplex kCalt

tot "and in eeD vieeelwerk1.n& tuesen de f'unotie. die vereehUlende milieus

hebben voor individuen !lil groepen ene:rsijdll en cls funçti.8 db zij vervul_

hu voor d.....e1evinB ab gebeel anderzijds (eucter pzegd: voor s<lOi&le,
subq.-t_en ••r:lijtitl en vGOr social. Q'rie=en Illldersijlà).

Gesteld dat vij ••t ~.ociaal 10'111_." bodoelen een geullipeidlMlr
eJ:Iiging, en lIIet "sociale aubqet_n" groepen leden di. in het kader
van deze vereni.giJl,r l'ellpectievel1jk willen converseren, bridgen, ta
feltennissen, biljarten, dansen enzovoort.
De vereniging alti getuolll (het "Q'Bteelll") lltelt hBar eieen aan het ver
eni.g~bouwdoordat lIij l"l.I.Wte nodig heeft VOOr de directie, de
adaiDhtNtie en voor de inltoop en opalq van materiaal.
De iD.d.irldueie leden 8n groepj40B ledm (de "lrIlbllYst_enl') villen Ni»
te voor d8 afzO!lderlijk. door h.n gewenste acUviteiten.
Het ..me ia d. kataaçopische, bet t_de de an&8COPiaehe functie VlID
het ftreniBingqebou.v.
Als we "Me sn ut IUiate en tinNlçi~le .iddele.n beperkt &ijll., ~ er
een arweging llIoeten plutB vind_ in de ..te waarin de anue:oph,ott. en
de kataeoopieche funohonele differflll.tiatie herkenhur lUllen djn in
de ditterentiatie van nümhn in het Vl'renigl.n8sgebou....

Ale er ,In gezeUigheidsrui4te, een direotiekamer, een adlIIinistratie
bureau en een opal~i.llte gerealbeerd worden, ave~eg1; de kabaoo
pieche aUieuditterentiatie.
Ale er daarentegen Hn convereatieIUiah, esn bridgelcNler, een tarel
tenabr'll.bote, een biljartsa.l, rum daDeu.al _ H.!l. I"\liate voor direo
Ue, "'WnraUs en opalag ta-.a vorden preali_rd. COV1ll"lll'lHllg't de
l!ID&lICopi8ou .UiwditterentiaUe.
tnteçatis VIlZ1 lIII&~opi8che en kabacopiaobe t'lmctiu viJ1dt plaah ab
de direetiu-r ale convereaUeruiah, en de opslllÇ'l1iate voor bet
tareHennheen pbnlilrt wordt.
In het oeoologboh ooaplu: vindt dikvijle een integratie van lllltL8Oo
piecht en kat....60opbohe tunoUee plaats die het beeld ven de tot ....le
difterentiatie moeilijk ana.J..yuerbaar DIaken.

De V'lIrtlChillende verwen VlloD tunotionele di1're~UaUe kunnen e1ka&r bij V'lII'

~srenda d..inanU....rhowiin« nadeUC betnvloedeD.

Op~ 196 heb ik uiteenge&et, hoe lIPI8Cialillering en speoiUe aUieudit

te:.lU.tie d. oorspr<lftltelijlte hiatori.eb gegroeide vegetatieve aUieudit

terentiatie ltaZI. V1lmietigen, .-dat ds V'lIrtlChddenuid aan vorwen .....rin aan

ds tota.l.e oeool0iÎechol t'WI<:Ue in V'lIr.ehillende gebieden verd vormgegeven,

door uit...ieull.n8 verdwijnt.

De çeoillls dUf'e~tiatis kan echter niet all..n de vegetatieve, .aar ook

de ..quemi.le dU'f'erentieUe vemieUpn.

Zo -rsa,aa de _itunotianele, ...tercieche Drent_ elldorpen oorspron
ulijk hl lnm _ribehoens door de teelt vaD ftS dat hl het cari.Dgends
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bos en veld aan U,)I1 voedsel ~, en ~ijD _Irt. in bet dorp deponeerde,
vaar op de ''''0 cû.ardoor d=zaa. bndbOllW km wordl!lll. bedreven (eeD
vo", v .... lJeql.lsoti\Ue differentiatie).
Iedere ..in of e.er autarcische _olevl..n& voors.&&" op andere wijn in
ba&r _Irt.behoett., fin dat WllS de If'OIllUla,l!; voor eeD grote vegetatieve
differenUatie, die tot op beden een be1ançijke Cc.lpOl1ent is in de
landschappelijke (riructurele en eorfologisehe) differentb.tie vsn
Nederland.
Door uitwilUeling en specialisering (lIpeciIU. differentiatie) konden
alle gemeensohappen in ""0 later .-tallium (lcunet-) 1II••t invoeren zodat
in elk oeoollYshem naar buiten de vegetatieve en naa.r binnen de ."....
quentl~l. differentiatie verdween.
waar de functionele differentiatie verdwenen vNI, blut de stnloturet.,
lIorfologillche en inhoudelijke differentiAtie die uH de verscheidenheid
aan functie. .... voortgevloeid, nog lange tijd bestaan, b wordt nu
veelal besehentd ter wille VUl baar nieuwe t'UncU. (de cOftCep1ue1e con
dities variatie, sttectie en identiteit).

8.8

-

I

Hoe_I er van nature Ril Hlters echsalorde bestaat tussen de verschillelld..

vOl'8len van t"uIlcUonele di1'ferelltiaUe: .eql1ll1lhl!l.. dU'teranti.t~ op kleiDe

.chaal, vegetaU.v. ditferentiatie op çohre, apecUll. ditteranU.'tie op

grote schaal, sn ka'ascopîsche differentiatie vanuit alle niveana naar be

neden doordringend, 18 bilt toch nist raaclr.aa- .. daze ver.chillende .OIWtln

elk aan een bepaald ech&altreject te binden.

"lIllgezien ..en het wonen gedurende beperkte tijd als vegetatieve tunctis
kan opvatten (zie ook pag. 184) an ale pvolg daarvan de verscheiden
heid aan woonvormen als vegetatieve ditf'erentiatie, h de eohaal waarop
men de vegetatieve dif'ferentiaUe betelr.eni.. wil geven s.f'h8lûr.elijk VlIJl

de periode wsarover de fUnoties van de verschillende eUieus vegetaUet
bllJven, en niet - bljvoorbeeld _ s.~enti~le b.t.kellt. krijgen.
(De aarde ah geheel heen voor haal' bewoners een aauwicd.urende vegeta
tieve t"uIlcUe, de .,onin& hoogden. ,.durende anltel. clac'en.)
Op Pll&ina 190 bib ik al uH"ngu.t, <lat de ".qI1e.nti.l. ditterentiati•
....ntoonbaar ia op 'leer ve",chtll.nde .chulDi....... 8<;>v.lldi.n kan een
r\1llchonel. differentiahe die voor .~igell '"'" .paei.le dittere.ntiAUe
is (bljvoor'beeld voor de winkeliers). 'Foor anderen al. een eaqu.enU.l.
dl.f'terentiatie v.racllijnlU1 (bijYOO","ld "oor de lfink.lUrs).
De prweire spacilllh diff'erentiaUe uit zich door het repcmale ltaraIrter
van bepaalde (r'CIIldstorten, he, duidelijkst in '"'" reoJicmal. spaciali_ \
tie, ....r &04r. de .pecialt..riDa: niet .eer zozeer YlID de gronda1otten,
de MaanbodzijdeM, .aar veeleer van de "'Vraapijd." atb.an.ll:slijk ie, onl-
sta.at de _er katascopieche ncundaire epecil!le diftarentiatie, dia op
leder Bchaalniveau l<an worden aangetrotfen, -aar in het al,.....11 oorzaak
won:lt vM schaalvergroting (zie pag. 196).
Aangezien de kata.copi.che differentiatie een dttfe1"8nUaUe i. van bo
ven naar beneden, van het geh881 naaT de delen, ligt daarin een prinot
pl'el 8chaalvetkl'inende potentie belloten.

Oe eq.reBne van ~het aaahchappe1ÎJkaM na&J' al zijn galedin4f'lD ell tJUbgel ....

dlngen 1n da ruuete, de ~t.ecopiBeheailieudifferentlatle~i. vanOQd. de

e'lIp "orw van t"uIlctioa.ele ditteNlllti.' UI dte pl....U. ontstond, _ ale,
•
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sod.azl.lc de enl.&e VOTla die actief dedeb_vlcund1c en Ofttwe~aHg phanteerd

kOl1 vorden.

ca 2 .2/inv.
CII. 12 .2'Anv.
Ca 6 .~inv.
ca 10 .Z/inw.
ca 45 .~/izJv.
ca 3 .~i.Il....
ca 60 • /Uill•

Zoal. "rtijd. de BCOIIa.hche, culturele lID polHieke _bq.t_n vaD

een stad tot. uit4rukk1Dg werden gtlbracht in de ned..bjb driel!enheid
VIU\ .a.rkt, kerk, .tlllihuh (ot burcht), wordt Du bet ruimtepbruik van
den ,.,wqatellen bijvoorbeeld al. volgt. nader gedifferenhllerd.
(zeer globaal naar Angenot, het collegedictaat stedelijke elementen,
TH DeIn, ca. 1970):

3 (het politieke BUb~.t.~)
overheidedieneten ca 1 .2/mv.

2 (het culturele wbqate_)
8ooiaal-cultureel en religt.W11
Oll.dervih

1 (het econc.i8oh INbqne.)
kantoren
izIdlurtrie
wuu.ele
1D.t'rarlrw:::tuur
recreath
-ediecbe Cl aocW. sorg.~.....

3
,
2

,
2
3 ,

25 31
'0 ,,

decantrelissr1n«) 60

( clIIltralissrl..nj:

,
4,
,

'0
2

14
»

2

) (boet politiake ~bqa1e_)

onrbeided.iurlen

2 (bet cultunole sublQ'ste_)
seçi&al-çu1tured en reli«ieta
onderwijs

1 (het econc.lech IlUbvattl_)
kantoren
iIlduatritl
winkel.
infrastructuur
reorelltis
Iledisohe 1111 sociele .org_..

Dit sijn in princip" d. t'tmctione1e cahgorte1!n ......uwee de ete4ebou_
klmdiC ont_rper de ruate ltaI:l vull_, d••ogelijkheden die hij ter
b.~h1kk1Dg heett DIa een f\l.n<;:Uonel. difterentiati... tot stand te
brenpn.
De uitdrukk1Dg in vierkante metere pIlr inwoner doet al verlIIoeden dat
de ontwerper zich niet IIUea Itan pennitteren; de colleotieve funotie8
hebben. n.iet meer een eigen be8taan, zij .oeten ~eerlijk~ verdeeld
worden over de individ~en. Hela&S dwingt de ruimte tot differentiatie
in loopU'standsn, niet iedereen kan ovsral sven dicht bij wonen.
011 dat ideaal toob so dicbt llogelijk te bell.ade"", word..... deze functies
voor sOVsr dat door buD eigen .in_ale ...ten wordt toe8'lstaan getra,g
_t..rd 1111 8'lsprdd over da :ruiata, bijvoorbeeld over drie niftaWl,
atad., wijk en buQ.rt (sond.er pretentiee, sn veer i:n .2/iIlw.):

rlad wijk bInlrt
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B~vel het lijkt alsof d," spreiding een vo,. Vall d..etlntnU....i.q 1.,
blijkt ds schaal waarop _Mijd. d. stedelijke dri~enheid werd. pre.....
li_rd (vr1jwl alle neden uit de et1-.8 van 111"11 (1648) behOrezl tO'l;
bet A-niveau) ovtI~br. te k..en ..t wat wij nu ge-.lijlt een "bUl,1r't
0_11, sodat wij eerder Qentrall..riD« .oeten cOIl.IIt.tere.a .. een vBl'
.lJlderinot vaD tat••copiBche dilterenta'ti. op het la.ph acu..lniveau.
Alleen op een v••l hoger Bcb,,'niveau daIl. voorheen, 18 de lItedelijke
dri.lenheid nog volled1a:. en iJl t.U, TerzvOlgen clO(lr de nad.are dit
terentiaUe VaD ds grote ruiategtlbruikeDde fUnctie. uit het 80QIU.illCh,

BIlbll.1lJte_: _en, verken, l"tcrelren en verkeer.

Bet 18 duidelijk dat eeD sa eerlijk .ogelijke ,,":rdelÛl4l: "all. colhotieve
f'\Inçtillll we.. de individuen, en dus over de ruwt., decht, "n opUaa
Ie oplossing heeft: decentralbering voorsover de d'pD .uil.-al, _....t
VIllI de tu.ncUedragende ..eatig1.npn dat toestaat (een IJtadhu.b kal:l in
het &1gt'1111een niet over de buurten Iletlpreid wordl!rl.).
Dat betekent in grote lijnen 8eD bc.OgflllD hexagonaal lltelell van 00_
tra, lI\1boentra en eub-lI\1b-oentra. Iedere afwijking VIlD dit .teleel
geeft een minder eerlijke verdeling van collectievtt voorzieningen over
de Nimte. maar verhoogt tegelijkertijd vrijwel &11$ vormen van lIIiliell
differentiatie.
De ~eerlijkheid" ven de verdeling is een enascopiache t&<ltor die beNst
op het persooo.lijk cODlfort van de individuen, individuele badeoondUies
:to&1a ..et nMe ruimte er. tijd. Differentiatie VM llil1eue na.r de ver
achUlftDde aanwezigheid van bta.eepillChe funotiea is P" lIIegelijk cp
bads van een gedegen onderzoU: naar leef'etijlen, en hun releUe _t
vereehillende Il&ateohappelij!r:e eeDtoren.

Het voorop.tellen ven de individu.ele baeiscondiUe. i.D de btucopbchB
differentiatie .. dil da&ruit vOorldoeilll1de eoc;:WIl dlleintecraUe. die
een uitdunning van katueopieche twnctiee en kata.copt.cbs dif'ferentia
U ..ogelijkheden aet zich Oleebrengt, ie door Bec:ll: (1914) "Privatilluing"
genae.d. Zij waartlChuvt tepa de privath.ering en de eooial. de.integra
tie die daarvan oor&aak en pvolg ia, <:adat daaraee de idenUteit van
de e1ed ab -aatechappel1jk .... rachijn...l i.D al -tja pledinpn nrlorec

-'.De poliUuIl en cuHurele el_lIl1tllft Yall de ated.elijke _blUt, zeal.
OlonUIIllfttlln, P&rlten en pleinen, bnlggel1 an poorten, korte. alle tekena
van de "ril. public.... d. publieke u.alr., word_ opgeofferd .... bet prb6
cc.fert. :r.oale parkeer- en verk...reru.illlte en een pooter pri'" _0p
pervlak (e. een .. ieb uitbreidende dro<llll van con.u.pU...art1bl... te
kunnen bergen).
Al. VOOmallle cc.p<lDenten Yall bet procee van privaU..riJ2c n_t heir: de
auburbani...tie en haar tuncU"" (t9'!'neOlin,lr; particulier vervoer, sroo~

e1edeUjlc huurbeleid dat de Olid.deJl«l"O'pen de eted uitdrijn, d. uit
breiding van aegehjkhedea tot finaneiering op lcrecliat door Ik etnlOtuur
Vlln het be.1astingllteleel, welwillead bouwbeleid in kleine e-eent... ale
gevelg ven het bestaande finaneieriJl,g,,"teleel van gemeenten en lJ\llIurb....
nhering als levenllBtijl liet toen8lllende wervingakr&<lht).

Terorljl de katallcopi8che lIilieudithranUath al8 enige VON van tunotionele

..ilieudiffeNlnUatie Btedebou..k:undlg aothf eebanteerd wordt, worden de an...

IIcophclle vo...... op een .eer paeeievIl wij"" gehanteerd, ot ge'lnte~rd (al

or nlet ten koete van de kat.lIOopi.c~ ailieuditferentiatie).

<,
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De vegetatieve ..iliellditferentiatie verschijnt ener>:ijda in plaatagebonden

historische "genres de vie" (term van Viola! de la Blache (1911), geciteerd

bij Claval (1976» of de monUlll8ntale overblijflleien daarvan, die als een

Boort curiositeiten geaplLlLl'd of zelte beechermd worden, anderzijds in plaats

gebonden leefstijlen die in versohillende sta<iedelen tot ontwikkeling kOll1en

en nau.velijka door stedebouwkundig ingrijpen te be:1nvloeden zijn.

De eequentillie en sp60illle milieuditferentiatie wordt in grote mate bepaald

door de IPate waarin OOD3Wllent Iln producent elkMr letterlijk in de ruimte

tegemoet komen, door spreiding of concentratie van dietrib\ltiepunten.

Dat neemt niet weg, d&t de 118quentillle en epecillie vonnen van lIlilieudiffe

rentiatie belllll,Çijke grondl:llagen van bet pl&l'lologisch handelen zijn, en

ale zodanig ook in toenOOlende lII&te worden erkend.

De aequentillle milieuditferentiatie ill voortIl uit hllt oogpunt van de
perceptiel'unctie in het otedebauwkundig handelen ge'integreerd (zie bij
voorbeeld I,ynch (1960), en voor een overzicht bijvcorbeeld DeN &: I)lru

(1912», en inoidenteel in een meer annifunctionele zin (bijvoorbeeld
in de microstedebouwkundige beoliosing bejaarden dicht blj het centI'\Ull
en gezinnen met kinderen meer perifeer te situeren, 0lIl het mO&derll mo
gelijk te maken hun kinderen op weg naar de vinkelo bij "een groot
lIlo:>eder te etallen" en als tegtlnprestatie vOOr deze grootmoeder bood
sehappen te doen: hierbij ill sequentillel denken geboden en een zekere
lIate van organisatorisch-specillel aveIYtlgen).

De epecillle milieudHTerentiaUe biedt voor de etedelijke differentiatie
geweldige vooruitzichten, wanneer het 1110gulijk zou zijn bepaelde econo
mieche branches, vooral in hun distributie aan verschillende atadsdelen
te binden, ZOtllB det in de lIliddeleeuwen. gewoon was (zadelmakersstraat,
lIIandelllllakeresteeg), lllaer ie ale zodanig niet in de etedebouwkundige
praktijk ge'1ntegreerd.

Hoe kunnen vij nu de anascopieche en kataecopieche functie, en de dllAl"Uit

volgende vonnen van Bnaecopioche 811 kataecopieche functionele differentiatie

zodani,tl: op elkaar etetelrllllen, dat zij reBUltenm in een evenwichtige vOrm van

totale functionele mllieuditf'erentiatie?

In het volgende hootdstuk zal ik proberen daarop een antwoord te geven.



9 Functionele
milieudifferentiatie

9.1 Inleiding.

lis een ahlJtraete OIrtlediD« van de "inhoud" VaD de oecol0l"bche f'Imc'Ue in

ccmditiee (hoofdstuk 1) en van haar ....ora.. in anallcopî,.çhe en u.t..copieche

verachijni.nglWonoen, is het tijd een oOllCTeh flTDtheee te laten pl...te

vinden, en de "lItnwtUur" van de oeoolo(18OOe tunotis, de vijH waarop haar

1I1l111enetellende delen een geheel vonae.n, te bestuderen.

Hier hebben "inhoud", ''va".. .. en "struotuur" uiteraard een IlI'ldere, zij
l\.et analoge, betekenis dan de inhoud, VOnl en stnlCtuur van de IIIUieu
differenti..tie die in hoofdstuk 4. 5 en 6 aan de orde ltwUlen: b1nnen
d. !'unctie di" in hoofd_tuk 7, 6 en 9 op inhoud, vom en iJtruotuur v61gt,
vallen opnieuw soortgelijke onderwerpen te onderacheiden, de inhoud van
de Oflcologi8che functifl, de vorm van de oecologieche funcU., de struo
hur van de oecologische tunoU•• In zekere zin kali het obje<lt van het
volgende hoofdstuk, de int~nU. van milieudifferentiaUe buohOllwd WOl'
den ale "functie van de oecolo,ische tu.ncU....: de _r1dn.. db de vi••el
W1lrl<in& tu.oen _eneen en hun lIilieu en MIU' dil'terenUaU. heen op d.
toeltOIlet, de 'Plannen en de doeleteUingen llIet betrekkin4l' tot .ilieudil'
hrentiatie. liB ..ij .et lIilieudttterentiatie lHm intenth hebben, dan
voorondeNitelt dat, dat de .ilieuditte......tiatie op slch een t\lnctie
he.rt.

Ala llt d~ c..penenten van de oecoloCiach. t\lnctie, waarin ik hear heb uit6.

~1esd _r, .... nu beWUllt, liet bet 00' op de plannin&, bij"n wil b~,

ltan û: niet _er in abe-trac:to çrelten 'l'en "de oecolor;iache t\mcUe~ tUII._

....en.en M en "1:D1n _ilieu". Ik .oet nu e.n bepüldl! oe_I04l'i.c1a t'unoU. tu.

aen een Untal _nllen .. lat .U1eu van di' bepaalde groep in os-nRhouw .......~.
Tot het .11ieu v,.... die Croep behoren niet alleen abiot1eche el.enten en arte

facten ••aar oolt biotiaeh. el_nten en andere .ene.... di. _t ct.. (!'Oep die

llt al. obJe<:t Ven studie n_, in funotion.el V1lrband etaan.

De ru.ÛIItel i.Jlt en telllporeel .....r "vang en belltaan9duur gedetinUi.nl. groep,

... ~ ....an llt de oecologischll f'\lnct1e in al s1jn onderdelen en vlIl'flohijnil\gevor

lIen .nl hUn varlllren. noem ilt in dit hooFdatuk "populaU.~.

Ket ~llieuM (het geheel van dingen en llIen....n) van de~e populatie, voor ZOVer

dllt tn haar condi.tie" lt.... voorden en de vOl"lllen levert ....rin ~r oeoologi

aehe fUncti. nch kan ve...,.rkeltjlten, nOM ik "habit.t~.

I
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DIl populatie _tplooit .ctiYi'teitu, de habitat hverl de "Yoonianinge.n"

waarin da.e .ctivitaiten kunnen plaat. vinden.

~si6D in de Ubiht ook de aaneen &ijn vertegeDwOOrdigd, kan de
habitat gezien vorden ab het grotere ,..heel waarvan de pO'plllaUe
d..l h, en >/8.8.r'billnen da popu.laUe 411.e een kataacophche t\wotie
"nult. ~k••rd vervult de habitat ook een MaacopiBche tunotie
voor de populatie fID haax leden.
In de begrippen popuhtie en habitat &ijn darh&lve t_" ViUelwB!'
k~ getntegre8rd:

1Il8nllen ( • hun milieu J
populatie ( ) habitat

BIlbgroepen , • groep

Daardoor hebben de op dne VlJ"'B gerontUleerde begrippen populatie
en habitat OtID «TOt, planologiech8 rdevlIlIUe en hanteerb...rheid ge-.......

la d. "YoonieniJlgen" die da habitat levert, alJD evengoed -.en.elijke aD

ti"itdte.D besrepen, .aar dB" activiteiten vertlchijnen voor de populatie

die wij al. object van atwii. rl_en niet al, activiteiten, 8au ah VOOr

lienin«en.

Al. wij als populatie .en ge:r.in kies.. , d.an behoo" "de B1a«erij"
tot de habitat van dit gelloin, niet alleen da winkel, .aar ook de
acUvUeUfID Vllll de .lager. Ale wij vervolgens &18 populaUe het
d.,eragezin k1eaen, den djn de aoUvUeHen van hei eerete ,.z1n
voorsien:Lngen plI'Orden, evenals de aoUviteihn van de vleesgroot
handel, het ondervijlJ vOOr de kiJldaren, net zo goed ale de siraai,
de vinkel enzovoort.

VIlnneer 11t due spreek VOU!. "sctiYUe1ten". dan bedoel i.k decht. een beperk i

aaJltal .cUvlte1t8D, de activiteiten vBll de populatie in kveetie, alle an

dere IIOtivite1t1tD Yind.. pI_te in de habitat ..... de populatie, "buit.. de

populatie 0.... ." ...rachljD_ dlUl ".,."tu..l als voorzi.... î.ne-n.

tle t\motiemele relaUe iueen IIOtiviteUen ." voorsienî.J:l«eo ltazl ditteraatl

el"tlll. • de.. dittera.Uath ie planoiopech bant_rbaar.

Ik wil probera. aaJl te temen dat ener.ij't. de acUviteiten. andenijde de

voord..1A~ .od.aDl..c lNM. word.." i..Il,pdHld en pordend, dat _or beide

_ .a:rlebe;le kazr. worden pebetraheerd.

n. variebela _rin een pord.de reeks seU.iteiten Mil overeenkOlleUp

Neks _relen kazr. __ .&1. ik -.-duiden ..t "i..po....l tI1notionele

Variatie" (,n). d40 ..-...rls11de WolU"1.Ja vereohiUeAde voornenl..nc-n ean por

do... "'*- Wll%'1_ 1DmB_ Nnr......t "I"IliIIteUjlt t\mcUonele 1'ariaUe"

(m). lIeide Daar -...locie van. t1' _ r1' biJ ...... LHu._ (19H) •
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De voo:-sienillgen vil ik l.ten varillren in de _te van .ultitllncUGIl&1iteit.

da ~tîviteHen in de _" van "intert'UncUo•.,.liteH", dat wil r.~ de

••t. waarin sij aiU iD entg. behoette vDOrsien, de ..te vaariD dj stjll

opgena.en ia een reêb van handelin4fen waarvan alleen de la.tet. bevred.i

c1ng schenkt, o!_l de lengte Yan d. reek. waarin cia "intertunc\ionele

aetiviteit" (de aclli"it.it die alleen in een reek. van activiteUen sin

heen) I'lPla.aht ie.

hid. variabelen hebben "11 negatief verband !let elkAar: aulUt\mcUOIlele,
yoonieningen bieden einder kanll op activiteiten die niat direct in 66D ot

andere behoeft ... kunnen voornen, wn.tunciiOl'lele voorden1.ngwn ."r.

De lftUl,I'den die beide in OI'lderling verband kunnen a&nnelllen. kwlnen alle op

verschUlende pla.atBen (door verschillende voorzienillfl:8n en de daarbij be

horende al of niet interfunctionela activiteiten) gerealh•• rd worden.

Deze roalioatie vomt dan de totale funotionele milieudift'erenUetie.

Deze _thode, om alle a.pecten van de functionele differentiatie, wala di.

in beide voorgaande hoof'dsbkken njn uitééngel..gd, wM!' s!llllllll te brengen,

..""i gezien 'oIO."'I!.en els ,én van de vele lIijHll vaarop de ellIIIanaidluda delen

ven de runchonele lIilhuditteNlnhahe een geheel vo:nolln, en nht de enige.

De COIIpmenten heb ik in beide voorgaande bootdatukkllll -..npdre.gen, daaruit

kunnen op oneindig veel .anieren bouvae18 vorden oP6fltrokUn, ik pet hier

lIlachia ,én van die aneindiC vela .oplijkbeden.

9.2 Popüatie en habitat.

De detinitie die ik ld....oor hei becrip popUatie, onderacbeidt slob ..en

de lIOCiolociecbe indelinc VlID croeperl..n&= (groepen, colleoihUeUen en

sociale categorielm) door baar e:z:pl1ciai ruiatelijke ~lq:

"Een popula'iie in .eneoeeolo~ecbe sin 18 een ve..--linc "lID __ d.ie in

elkaars nabijbeid verkeren. ZO...l de graad Vllll nabijheid ah de dll:\ll' u

p"riod.iciteit van het verll:eNln .oeien nader VOrden bepaald 011 verecbillende

pcpu1aUevormen te kunnen onderecheiden.~.

De toevoeging, die niet tot d. eipnlijke detinitie behoort, kN>.
lIorden toegelicht lI8lI de hand ven t""e voorbeeldenl d. populatie dia
z1.oh op een bepaald 100000..t in een caU bevindt en de populath die
zioh in een buurt bevindt. Deze ond.recheid.n zioh van .lkaar in d•
..at. van nabijheid (bijvoorb.eld Nl8peotievelijk binnen een atraal
ven 3 en )JO _ter) én d. duur Van het verkeNln (respllcUavelijk e6l1
uur en een jaar, 0lIl de .... at canBbare ....t.enheden ie noemen).
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• 811 u.l ..teh at'vr~ welb eenheid nog ia "11 110 v'"lc.vattende darmi\ie

te vindm Talt, en waartoe sij al, plurit'o", glIpven kan din_.

In d.e ••~1;e plaats heert de ru..iateHjh orcten1.l4l: _t letterlijk ilh ~

PIÛ.U....o..en in de hier gena.-de zin te aaken, eI:l ieder rui.-teUjk reU

vordt door lIeer verschillende populatievol'WMll1 be'tnvloed, en belrlvloedt op

sijn beurt zeer verschillende popu1&Uevol"llen, die alle in deze definitie

vervat zijn.

In d. tweede plaah werpt deze definitie fUndamenteel oecologhohe VTaaS

IltulrJtlln op, die in hun vraaglltelli.n.,ll: nUit, 111"'1" in bun beantwoording w61

aan (Ni..telijke 8D tUlPONlle) Behaal gebonden zijn.

)le. bijvoorbeeld bet vraaptull: va.n de ..grepUe: dit klat sowel
,.001" i.D !let cat, .18 in de bunrl. Bepaalde categoriel!Jl. <lIl.tvljken
elkaar. ln het cat, djn dit echter IDdere e.tegoriel!:D dan 111 de
tn.rw-t (ik vil wel _t he. in het cd6 praten, -..r "'_
niet~ n&&8t t- wnim wanen, or o.cekeerd), ......ruit volgt. dat
ee.a onderscheid naar 1fCu.! en duur YOOr de belltudertnc VlllI het
rut.hlijk~ •••enU".1 ..ijlt.

wat bedoel ik mi. lUit het begrip habitat? De definlUe luidt all vo1&1:

"EerI habita\ in .lII1.~olorilKlhe sin ia dU d••l YIIll bet .Uieu dat in de

cmdUi•• VIIll een populatie kan voorsien....

Dest datinitie is due in pTinoipe qua rui.llltelijke en t8JllpoTele beperking

afhankelijk ven de detinitie van populatie. DoOl' de \empoI'flle bepalin«

woT<l.\ ook het totale epectNIII ven menselijk. behoeften naar urgenUe onde:r

"rd..ld en daarmee de .ate waarin door da habitat aan alle condities moet

worden t.,.,oet gek._ (in dlII bu.. hoeft ge~ toilet aanwe"~ t. lijn, in

d. trein "'1) •

• _ wij buurl en cat, 1:10« eena ab vooriHl.ld: het cat, voldoet aan
beboet'\en op korh wr.ijn, de bImrt ""oldoe\ ..... laJ:l«e......hrwijn--be
hoet'\....
lijn k.allIer ia in ca" wrwinolO«ie .ijn habitat, 2I01&n& ik pen behoef
t_ heb die abt birullll1 ca.. u.eT kunn_ WOrden. beuedicd; ca -in&"
ie de habitat vaD. ..n bu.iehowleD, 101&n&.T geen behoet'\ea djn di.
cl.a..rbll.Hen. CUD (dil habitat ia hier dus atherlkel1jk van de t_porele ti&
pertd.ng ven bet popuJ.aUebeçip: MD. ged.n gedurende ..n llI.U' ot e_
gesin gedurende een week).

VNule.r 1lI8n au gedurende enige Ujd d• .-ngen van een gesin buHel:l de
_in« volgt, mtdakt .en een vrij etal)ial lO'ete_ VII./l "orbih" (:ie
pag. 190) tunen d. wming en vereohillend. voorzieningtIn zoal, werk,
w1lIk.le en .chool. Dit 18 dM dat 01..1 van het llIilieu dat in de behoet"
ten VWl bet «"sin ken voorden (dMksij .en econOlllisch productief en
4iatribu.\ie1' IIT8t•• al. u:\erne vool"Wllal'd.), het ia d. "habHat" :_
ala <QrUatald (1912) di. tOrwuleerl.
Bat habitatbeç1p vaa Gnlnf'eld valt dus bi.nnefl dne ....1..... d.t1niUe,



maar kan beter _t het nauwere ethologiache begrip "orbU" worden NJ).

aeduid•

Tot de habitat behol'ftD ook alle voorzienl.n&'en die ter bevrediging VIllI de b...

boetten van de populatie lijn ina'ericM: van biergl•• tot _tertOrtD.

Daal'efl _tga ik dlUI de .Wer tundMHJntele dried.eliAg in de 11001&1& ecolo

gie voleens NaUum (1910): populati., n.bitat, 6n V'OOr$ieninBlU.

Behalve bet .""1'11118 llIJPllot van de "'Voorzi'l!lin«en", d4\ beu de,v_eeM tot

een deel van het aardoppervlak, ondertlOheid. ik f1chter ook een intOnlaU",

aspeot dat dee18 tot de populatie (in het bijzonder haar eventuele oulturele

subsyeteem) gl:Irekend kan worden: de wijze van inriohting, hun vona en f'uno

tionalitait op zloh (het potentillle gebruik), hetpen in sieh houdt de ma1l

waarin de populatie van b>ul beetaan en t\vlotionalUeU op de hoogte ia (een

bio-=oop fUnotioneert niet al. VOOrsilllZl1ng, &18 de popW..etia niet "'61; ut

hij benaat _ VUlneer en waar lIeJl de lta.artj<ae ltaD kopen).

Dit iDto....U ......pect behoort tot de verz.elin« vaD. f\lwtelijb an _po
rele CODCspteD van lieD populatie en voor zOWIr de" eOl1Cep1;en 00l1~ti8t u

ov8rd~aar zijn, tot baal" ~cultuur".

Dat wil zeggtln, dat wanneer lIIen upreekt over de toege.nkelijkheid. VIll1 voor

zien1nll:~ of d. onteluitinll:.graad van een habitat, men in het lioht van het

VOOrgaandIl niet 10.11...... aoet dllflkllD. aan d. t)'BiIlk., -.ar ook aan d. canc.ptu

el. toegank.lijkh.id of OIIteluit~.

It.t dit voorbehoud. ..t ...... t ha't tnfo....U.-••pect VIll1 vooraiomu.e-, ka/1:ik

het gtIhelll VIll1 voor.i_i.ng= al. aspeot..,..tII_ VaD het blIgrip habitat bo

IIChouven, zoale Ut bet hM.delingllnSYlltllllll van d. popul.ti., het geheel VllZl

activit.iten, als a.pectsyat••m van d. populati. kan b.llohouwen.

Wanneer m.n daarentegen, ZOalll in d••oeial. ecologi., ha't Hçip
. "Voorzien1ngen" aizOlldnt van hIIt habitatbaçip al. gtllijkwpN:lge
oategorill, Vllre.rl1lt daardoor het b.çip habitat tot 1l;lU.tllr ruiat., ter
wijl het in d. oorspronk.lijkll _ooloeill d. _teri.l. bflteJtant. had. YIID

~levetlBgrOl1d", bron VaD .atllriaa.l, _rgill an tntonaatill \'OOr de 1l00M.

Doordat ha't habitatbegrip in dil .oeial. 1IC01oci. tot een ab.traote
ruiet.. VllraJ'l11dll. VlIrgat .en bet ru.iatlll1jk aapeet dat ook de populati.,
16agedacbt van haar habitat op doh bezit, en in aij... definiti. OllIlf.
tot lIuenti.l. lIigllnaçh.p ie geworden.
De afBtllDd tussen personen, 10.11 VUl hun milieu, ia trou""". 'al 1lll1&ll
tijd lI.n uitgebreid gebi.d van atudie (zie bijvoorb.el Hall (1959 en
1966) of, in ....r empirisch. zin Horowitz, IUtt ... Stratton (1964). dàt
ook aoci01OCiaeh grote bat.keni. kan h.bben.
Door het beCrip "b.abitat" op d ... wij ... uit k dwlnen verloor ..... het
teohnieche aepect, d. _t_orfo.. VIll1 de habit.t, bilt b_, het pro
duc...... en ooll: d. produoheverhou.dJ.ncm uit het COC,

•••
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ZOwel populatie, habitat al. vooraienincen 'lijn bierdoor ~.terillh

begrippeD rellOrden. Eel:l derpliJlte ~hhloz. ootvikltelin4l: h Illet
aijn detiniU•• voortOllM.

Er 11 in mijn habitat-def'illUie nog "n woord dat bijzondere aandacht ver

dient: het woordje ''kan'',

Het habUatbegrip 11 d.8ardoor een potentialis geworden die speciale wetM

BCIhappelijke urntach't vraagt voor de potlDtiu van een .UiBl1. OU betekent

niet. dat de stratosteer, vaarin een enkel vUegtuic doordTi.n&t, nu tot de

aen••lijke habitat eerekend kan vorde. bet betekent lI1eeh'h dat een popu

I.U. uH eeD reek. Vlll:l. aogelijltbeden die de habitat haar biedt, alechte

enkel. kieet, aaar dat de andet'e aogelijkheden niet ~itell het gebied ven

vetenechappelijlt ondenoek vallen.

Wa:meer de populatie aan de overkant Vtll'l een kenul aan deze kant nooit
boodschappen kcat doen, cadet de eerstvolgende brug kilOlIIetera verder
op ligt, lIIoeten de winkel. aan deze kent van het kanul t6cb in de be
schouwing Vlll1 de habitat van de populatie aan de overkant betrokken
worden voor h.t pval het de lloeite waard blijkt een bnl( &aD tt! legglln.

jndersijoU wordt doorde potenth.lis aanhoudend de vraag opgeworpen' "lAn

dit pbied inderdaad &all all. behoetten VaD de populatie te~oet k<aen. ot

lijkt dat lUar so?~.

In d. derde plaate n._t de potentialis de noodsaltehjkheid VlllI een ACtueel

be.taande populatie _g: gebieden waar nog pen _n. woont kunnen objeot van

habitatetudie. wordea tegen de achtergrond VlllI .en virtuele poplll.he.

De IIUieudiCterentiatie in het perepeo'tief VlllI een lll'I88cophoh funotiebegrip

kan nu tot een .envoudige problee_.telling worden b~braeM: "'1Ioe ontwik

kelt sloh de v.noh.idenheid in flmctie. v.... een habitat voor een pcpulatie?~.

De katMQopieohe .Uillllditt.renUath laat dob vangen in de vruc' -welk.
flmcU•• vervult de populati. UI hw.T hllbi tat?-.

.uaeesi_ iIl: in bet .oorgu.nd. het habitatbeçip o~tion.el afhankelijk

heb i 'likt 'RIl bet popu.lati.belf"ip, _t opaieu... aaadaoht pvr&al(d woTd...

..oor ••hcond1tis., aist SOSMr voor indi.iduu, ......oor populatie. (.

dat klblnen :lDd.1vllluen djn).

Het ie dllld.l1jk dat in het licht .en d. gegeven populeUe-d.CinlUe, nat

•••r kan WOrdeJI uitpp.llll van "n conditie, soah d. oonditi. vu voort~

at....

De "M. 00D41t1. di••oor bit beetaaD 'ftI1 _ populati••oet vOrden ""oor-

OIlllerwte1d ie - _ dat liet al 111 d. d.e.tlzlltb ~e1ot_ cloor cl. rol VM

bet beç1p aabiJbe1d. - d.e nûat+-o..uti., ... M-..t ...._orhjktleid.



Vervolgen. lloet de conditie van vó6rtbeodaan - ook cwereenk...t~ cl. clerini_

tie _ gespecificeerd vorden naar cle cldlir VWl .at voortbee\&alI.

Dez.e duur is hlJ de populatie VM "ft buurt ande... dan bij cle popu.laUe
van een c&!'. en derhalVl!l h de wijze waarop beid. habhab in de ocm
diti•• van hun populatie. voor"Sien, hlm "tune:tie", ve~hilltmd.

9.'

De Nlatehjke en u.portl1e condiU.. 11ggen in de derinitie nn populatie

besloten en sijn derhalve noodz.akeltjke cOII.di1;i•• voor elke populatie.

Door de noodzaak c. de duur van bet _djn van "1\11 popoUatie t. apeoifi

c.~n. wordt het gevaar van een et.Heelle belOhouving voori:.omen: naanaate

een populatie II.1s lIIinder stabiel moet vorden be"chouw wordt de dml.r VlID bet

8811lendjn ab korter ltt!ergegeve:n, ie deze nul, dan ie cle populatie "instabiel",

In dl!l atedebouwkunde zijn niet all••n stabiele, ge1ntegr••rde populatieB
van be18llg, maar vooral ook. in,tabillle populaties. :0. gebnl1kerll van lI8n
straat of plein horen immere in het st!UlBbelllcl thuia en dienen op be
paalde BchaalnivlIlIull ln etedebou..kundige bellchou..î.r4fen een &TOte rol te
spelen.
DIt voorbeeld illuetreert trouwene heel duidelijk lIIijn opvatting OIIItrent
het begrip "tijd" als tweede abiotische baaieconditia, al. tweede ee
nntlUe voo..........nl... vOOr het heetun van u.Yetll.lllen: tijd ale "'Verschil
In ver&lld..rlijkh..id" (Zie pag. 146).
De popu.latie die zich op een ondeelbaar ogenblik op een plein bevindt,
ver.c:hilt in het algelleen niet in veranderliJkheid ten opllichte Vllll de
populatiee in aangrenzende (et""'t- ot: plolin-) ruillten.
Als dit ..U het geval is, ale er bijvoorbeeld zich op het plein elJl
voorval voordoet ..-r<lIIlt.een .ich uneen veM'_llJl die aich~ laD«flr
dan een ondeelbaar ocenblUt ophouden, berlaat er een vcr. van. paeen
achappelijke orillr.t"UI, een prl.aiUava VOr. van. inteeratie, dia aen
belM«!"ljk "'Verschil in veranderlijkheid" opIa"" ten opalch'" van da
~v~ Van dat plein.

AUe :>JIdere denkbare conditie. dan t'II...iIlte 8D tijd, -et~ die ...:uc. voor

het lluhv.du.in ot: "eer d ..î.r4fend solden, aljn VOOr populatiea niet nood.aa

kellJk, en voor zover d.. populatie niet uit 44n individu t>toet_t t:ecultaUet:,

.."<1.. IIl'hankeliJk van het doel van het ......zijn.

]:;en pOPllhtie kan bijvoorbeeld vervolp.u door coheaie, uitwendige at'.cher

.ing, begrenzÎll8. interactie .et haar ~vin&, ot: da bioUeche lil ult:a

conceptuele at:~letden van dezl abloUechl baeiIJVoorwaarden gekellMrkt _nl.en.

ln 111 deze conditil!e kan de habitat dechh gedeeltelijk direot vooni.... en

l!""deeltellJk indiNlct (via al ot: n1et georgan1eeenl.e activitdten).

H..a"t .k in het vael""'vattande populaUabegrip duidelijk de .ogelijkhdd heb

ope~I&tu. van eootaal niet-p1.ntlcreerde çoepen _ne.. , kan ik .ij rru

erpl"'"t 'b<Ipr'i<en tot p<lpulat1e... t HO Hkere _te. van colMd., intesratie.

•

,
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9.3 Activiteiten en voorzieningen.

De integratie van een populatie kM autonoom zijn, maar ook door de habitat,

en daarin door de ma.&techappelijke omgeving van de populatie, zijn opge-:

drongen, in de vom van klaarliggende ''Voorzieningen'' van een cuHureel be

paalde, vooropgezette functionaliteit.

In beide gevallen OIIt8t ......t een kataocopillche differentiatie die meer
of' minder aansluit op de 8I:laecopieche condities, in het ene geval
vindt zij haar oorsprong op het niveau van d.. populatie zelf I in het
andere geval op een hoger lIoh!l.8lniv81lU (bijvoorbeeld dat van de samen
leving als geheel). In beide gevallen ill zij benedenwaarts, "kat&
eoopiach" gericht, en botst vroeg of laat op verschillende Bchaalni
veaue tegen de individuele, Daar hoven gerichte, "all!UlcopÎlJohe" be
langen van de populatie of haar onderdelen.

ZOdra de populatie van bestaande D'laatechappelijke voorzieningen gebruik

maakt, voegt zij zich in een bestaande kataecopillche differentiatie, paet

haar activiteiten dsaraan aan, zodst daaruit op zich el een primitieve vorm

van integratie (gemeenschappelijke orilmb.tie) voortvloeit.

Deze vo,.,. Van integratie ill niet autonOOlIl, maar "heteronoOlIl", en kan z6 ver

af staan van de anascopiQche, individueel gedifterentil!erde functie, dat

VOnoen van anOlllie en vervreflmding het gevolg zijn.

Zodra een nieuw gebouwde wijk of New Town bevolkt wordt door uit ver
ecbillende gebieden gerecruteerde bewonere, ontetaat een eerste primi
tieve integratie, doord>!.t zij van dezelfde winkels, IIcho1en en eventu
eel vormen van werkgelegenheid gebruik moeten maken.
Deze integratie is heteronoom, en kan. in dit primitieve stadium 1llij
ven steken omdat de geboden voorzieningen juist zoveel individueel
t"..fort bieden, juist zoveel tegemoet kcaen aan de anascopische con
ditiee, dat er niet voldoende aanleidingen of motieVlln zijn cm tot
een Sl1tonome integratie te komen.
Deze aanleidingen en motieven zijn er wel zodra er belangrijk" tekort
kOlllingen (bijvoorbeeld hOlt onbestraat blijven van een weg) zijn in dOl
habitat, die een geme"nachappelijlte insP&U\ing ca tot het onschadelijk
maken of het opheffen VI\I'I d"ze tekortkomingen te.komen, rechtvaardigen.
In oude etadsd.e1en kan men vormen ven integratie tegen komen die be
staande tekortkOlllingen in de habitat onschlldelijk lII.Sken of vervangen:
het ontbreken van crèchell of bejaardenvoorzieningen noopt tat weder
zijdse hulpver1"ning. Vormen VI\I'I valkomen stajl:ll&tie in oude wijken Icun
nen actiegroepen in het lflven ra"pen, de meest manif8ste vom van auto
nOllle integratie.
A.utonOllle vormen van SOOW8 integrati8 IItean in het algemeen diohtsr
bij de individuele condities, bijvoorbeeld de condities van affectie,
identiteit en invloed.

lede" vo". van sociale intflgre.tie v"rgt activiteiten die niet direct in

individuele of ool1ecti8Vl1 conditiee voorzien, en 8lecht8 in een rlIflks van
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activiteiten zinvol njn.

Dit Boort activiteiten noem ik "interfunchoneel", omdat zij hun werking

(funOt18) slechts hebben tdeBen ("inter") andere activiteiten.

Er ls echter een verschil in interf'unctionaliteit te herkennen: activitei

ten dle in het ka.der van een autoncae integratie worden ontplooid, zijn

minder interfunctioneel dan die welke in een heteronoom kader worden oo:t

plooid, omdat zij op zijn .,inst al enkele conceptuele condities zoals

dle van affectie, identiteit en invloed voorzien.

Verder Zijn activiteiten die bditen enig integratiekader worden ontplooid,

minder interfunctioneel dan activiteiten die voortvloeien uit een taak

verdeling of zelfB een kstascopische rolverdeling.

De ondeI"'ieroeh.ng in vegetatieve, sequenhlHe, specil!le en katasao
pu.che milieudifferentletie die ik in hoofdstuk 8 heb gemsakt, voor
onderstelt in toenemende mate int8rfunotionele activiteit.
Een milieu dat in vegetatieve zin in de totale oeoologische functie
kan vocrzien vcoronderetelt weinig of geen interfunctionele activ~-

teit van het organisme. I
Een reeks milieus die Sll/llell in de totale oeoologische functie kunnen
voorzien van een organillllle dat deze milieus afreist en sequenti\lel
benut, vergt al door het verplaatsen van het ene milieu naar het an
dere, van het zich voortbewegende organill/lle enige interfunctionele
activiteit.
Een specl~le milieudifferentiatie nocpt de bewonere tot het voorzien
in elkaars conditieo, tot activiteiten die per definitie intert'unc
tloneel njn, totdat de ruil heeft voorzien in de begeerde goederen
of diensten. Geld ah rui1Jlliddel, als "voorlopig uitatel van betaling",
vCI1lleerdert de interfunctionaliteit niet alleen door het toevoegen van
de deelhandelingen "ontvangen", "bewaren" en "bellteden", maar ook door
het mogeliJk maken van oneindig la.no;e ketens van deelhandelin8'en die
niet meer in een ge'integreerd verband hoeven te worden uitgevoerd.
Geld vergroot de keuzevrijheid en maakt door het afzien van directe be
vrediging de opbouw van kapitaal en de vonning van kapitaalgoe:ren ge_
makkeliJker.
De katascopiBche milieudifferentiatie ten slotte vooronderehit zeer
ing<!wikkelde hsndehng<onsyetemen, doe1.... iddelen en geheel-deel etMlC
turen, ",aarin het individu een vervangbaar radertje ill.

Door aociale integratie en daaruit voortvloeiende katascopische socie
Ie dlfferentlatie iB het IIociale syateem in eta.et "eer ..onden te voe
den dan in een "elk-voor-zich"-situetie denkbaar ie.
De prlJe die daarvoor moet worden betaald, ie de individuele noodzeelc
voor tallozen, zich in een handelingenayeteem te laten opnelllen, waar
van het initiatief en het doel de deelnemerIl ontgaat, waarvan letter
lIJk begin en eind zoek zijn, en waaraan "kop noch .taart" te herken
nen val t. De:«l fund ....antele eansl,.g op de persoonlijke verantwoordelijk
heid vu. de deelnelller, _likt het aantrekkelijk te veronderetellen dat
Moet begrip pereoonlijke verantwoordelijkheid uit een verouderd ..ene-
b... ld .tamt, dat de ....n. elechte ah .tructuurel_nt te begrijpen velt.
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DIl intertuneUonaliteit V8lI de activiteiten in een populatie wordt be1nvloed

door de aar<t der voorzieningen in haar habitat.

'llaNleer de voorzieningen een hO«' .ate V&ll .-ulUfwletionaliteit hebben,

worden .inder interf'l1llctionde IoCtivihiten .ogelijk:

Interrunctionaliteit
van de aeUviteiten
in een populatie

) JIu1tifunotionaliteit
van de voorzieni.ng$n
in de h..bit..t.

Een lage vaude V&ll IlUltit\motiOllaliteit (unitunetionele voorzieningen) in
•d. habHa~ be~I!W:D~ da~ het .Uieu eleehte eequenh'lel, door onderlinge

zuil of alleen in Mn .aat80happeUjk .... rt>am:l benut kan VOrdCl, dat "il in

toene.ende .ate zeggen: door intar1'uDeUonele aotiviteit.

Kear dan aan globaal negatief verbend kan ik niet eonetateren (een eventueel

eonvex of eoneaat' verloop van de eurve), omdat intert\metionalttOlit en Ill\Û.ti

funotionaliteit (nOl?) niet in getal....l"den kunru'm worden uitgedrukt .

.lotiviteUan lIlI1 yoorailQl.ingfm bmnen alaellte ol"din..-l ( .... gedealteUjk

alacht. aubjllCltiaf) nNr inhrf\metionaliteU en .,uti1'llnetionalitait ge

ran,pehikt worden. Ilap.r<a uJ. ik dit ""J'tla.D.d al, volKt veer,pven (Olltdaan

"an da aobiJnbare a:uothOlid dia nog epraelct uit bonnat&&llde cra.fiek):

POPUI..l1'm

J.OUdtaitan
1.11.0" ....

aolotuact lon..l iahrfW>oU l

IWHT"T

Voort. ian ingsn

1"'0'- <'1
UAit'\mçtionaal llU1Utunetionaal

.'

J

l'---__l'_..mJ·';:-;~;;;;;....m.. _'t' T
- bIJV. __

Aativitalhll clia _1dd.allijt 1.a. MD baboefta 'I'Oorai... "0",_ MD nul_rei.

na mtarr-U0II.&11wit. :Da...tivitaltan n_ t.II: "Mllot"l&nction..l", __

....t aij op a1ohHl.t _ 1'uIotia lIabtr.l.•
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Voorzieningen die tleohts Un bepaalde routine kunnen huisvesten ot elechb

in '~n conditie kunnen voorzien, vormen een n~lwaarde van multifUnotionali_

teitl ik noem ze W11tunctionee1 (Of ~onotunotioneel"lIlet een h,ybried wOOrd).

Interl'unctionalihit en llIlHitunctionalUeit zijn eigeneohllppen cUe ver

schillende waarden kunnen ..nnellen, de vuoiabeleD _rop deH waarden ge

ranpchi.Jct zijn, 11_ ik nur analogie van .aD Leeuwen (1913) l'upeo\ien

lijlt "t_poreel functionele 'lui.tie" (trV) m "niliItdijk tuncUoaele Varia

tie" (rl'V).

Hoe lIl\lltif'unctione1er de vOQrtliening is, wau-in zich activiteiten van een

populatie afspelen, deate groter ie de kane dat deze activiteiten 8010

functioneel zullen &ijn, en OlIlpkeerd, h04l interfunotione1er de lloOtivitel-
•

ten, deete groter h de ltana dat deze activiteiten :Bieh in een u.niru=Uono-

Ie voorzlening at.pelen.

Slapen en eten IIpe!en zich bij voorbur at in de voning ot een IlZ'Ldere
.u.1titunctionele voordening, het elob wrplaatMll. .peelt .. ieh daar
entegen bij voorkeur op een verk.... rsweg ar.

Het planologioohe functiebegrip ("wQIlen", "verken", "rIQ","ren", "Verkeer"

en dergelijke) kan nu worde.n ged.efini'éerd .h: "Het eemenPan van bepaalde

activiteiten met bepaalde voorzienqen.".

Eerst nu ben ik in etaat een uiterwate hard.nel<:k18" en r.tele llpraakftrvarrina:

.et betrekkin& tot het begrip "f\u>ctioneh dU'ferentiatie" te oll:teuku·tm..

Er zlJn twee VOnl8:l van functionele ditterentietie die di_etraal teeenOWlr

elkaar etaan:

, Een anaecopieehe dltf'erenti.tie, dat wil zeggen de integratie van ac

tiviteiten, gepaard aan een menging van voorzieninpn;

2 Een kataBCophche difCerenUatte, dat wil "ggen d. epeoialieaU. van

activiteiten, gepaaro. aaD d. a.grepti. van voorsieningen.

sin.

lIUlti
tI1nctiond.

voorzieningen

bta.copieçbe (2)

--------- ,"
---i

lIlenging

1-,- ,'1
eolo- l.
fu.nchoneh \ (1)
actlvUeiten integratie

inter
f\mctionele

activiteiten

(2)
~1

t'unatianeh
voorder:ingen

(
•
•
I
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Dna YOlWeD van f'uneti'-lde differentiatie renlteren bij "aliBatie in ge

heel ".raçhiUezuie ftrdellngm VaD ruiata O't'U' de venochilleDde tlmoUell.

lilaI:llI.. r ik bij't"oorileelcl het rum_gebruik door de populatie van een
.t8d - in a 2/inw. voor dke t\ulctie, loal .. d.at op pagina :D9 bij
wij.. YaD illustratie &UI de orde kwa& - al.. uitg&D8flpull't 11_. dan
ken ik de .t"uncti•• (.in of .eer subjectief) ala volgt naar aulti
funotionll1iteit ordenen:

rrv
lIlulti

functionele
voor~ienlngen

(1) r'
a~ina: ( integrath

E (2)

=1
functionele
voorzieningen

"'0,,,
2,
2.,

'"

1 intr&atruotuur
2 induatrie
J kent oren
4 overheidadieneten
5 eoc.Cltit.1'fIlig.
6 winkeb
7 oadenrije
8 _d• .,oo. sorc
9 recreatie

10 wonen

In d. oa-tegorie _eD~ sijD de pdee.ntralieeerde voorziantn,gen op
""'ijk-" en "b1mrt-" nivallll inbegrepotn, en ...en _t de daar aaD__

sip _i.Dgen .,11 -.u1tit'lmctioaela tImoti.~ gfllliolD.•

lIazmeer ik DU 'terwille Vlm d.. "functionele differentiatie" d. lUiate
wil herverdelen ten opsiebt. van d.. hierboven weergegeven "india...
rente" verdel1nc (0). dan.a&Ir:t bet een groot verschil ot ik een
anaaoopbohe (1) I dan wel een ltat&llcophohe (2) diUertloUaUe op
het oog heb.
Dete principee Bouden bijvoorbeeld ten ..anden van de inditfertlnte
verdalin« (0) ah volgt hun uitwerlr:in« kwLnen hebben (fiotief):

1 2 3 4 5 618910 rrv totaa.l

(0)
( ,)
( 2)

1410114

106**3
18141*'*5

212»145

1 ... 1i :ti 161

3 1i 2f $> 123

210

210

210

Het .eet nu duidelijk sijn, det de ~..rlijll:e" verdeling ven t'WIOtiee
-er de r'lIiate, die ik op p&«i.na :D9 ale fnopenterin« en sprtl1ding
Iten.chetste, hier ale anaeoopillChol ditfa~ti.tie, ale a.,.utc en al.
d_ntraliae~ 'l"erKtlijll.t. De azLdJIrtl vee. de .....nrterlr:in&' 'I'aIl de
stedelijke f'wlctiee" verec:hijnt hiar ale kataacopiltChe differentiatie.
ale ......gatie .. ale oentre.liser1Jl&.

Het ie echtar op 'IerachiUende aanieren .ogelijlr: bdde vo:r-en VNI functione

le ditferentiatie ... t elkaar ta VIl1"llDigom tot 'Io:r-en die .fifir V'erltChe1denheid

bieden dan fifin van beide.

In 4e eerate pla.te biedt het fent'aleen ruiate, lUIdera dan het hnca..n tijd,

de aoplijlr:heid t'aI de ene 'IOnll hifir, en de andere 'lom dUr te rtlelieeren.

In de t_de plaata kan op het ena eohaalnivelll1 (bijvoorbeeld op het niveall

'l"1;Q de etad) de _ VOnt. en op bat mdertl aobaa1.nlveau (bijvoorbMld dat van



d. wijk) de aDder-. ""Orll gl!rell1Ü1eerel word.".

In de derde plaah, bmnlllD beide vo~ pc_bineenl worden tot een nieuwe

vo~ van t\mc'UOIl.el. ditferezrtiaUe, die U: "dualiBU~ differentiaUe"

t:al noemen.

Er zijn twee VOnlleil van. dualistiBch. differentiatie t. cwteMlchlliden, een

~conV'llrgenh dift.renhatb~0) en eell "diverpn"te ditfllrenUatie ft (4):

I ,try I r!Y.
lIolo- inter- ~1- .u1U-
f'I1nctionele tunctionele funotionele tunctionele
activihiten aohvUeiten voorsieningen VOOrtlillnin&en

) ( (3) ) (
specialisatie integratie -g ..greptifl

( ) (4) ( )
integratie SP"'Oialiaatie segregatia -.

De "derde weg" ia in alle opzichten een .i.ddenweg. De cOIl.vel'g8D.ta dit'

rerentiaUe geen; .indor ruilllto aan cle en~ vaarden nn :ruwt.lijk

functionele varietie, de unitunctiontl. 'n de lIIU1 tttunctionele voord.,...

ningen, en meer n:iate aan de voorzieningen die daartusseniD 11.gpn.

In het voorbeeld op de vorige pagiJl.e. zoud.... dUB owrheidlldienaten,
8c><:>iaal-çulturelll en religieuze voorzitlningen, winkel. en ondenrije
meer ruimte lcrl.jgen (4.5,6, en 1), ten opziohte van intra.8truotulU",
induotrie, kentoren (1,2, en 3), lIIedhche en eociale ~org, reQ~atie
en wonen (8,9, en 10). Het ~OII een lteclebOllwirundip \lit~ Iloeten
njn daAraan vorm te geven.

Er kcmt d&&nIe. ook .eer ruilllte voor ectivitaUen die niet voU:.c.an 'tie

p!ldd (interf'lmcUoneel) :r;ijD, ....r ook ni.t voU:.c.an oobepaald (,010

ruz,ctiOllee1) •

De diV1!rgenh dirterel:l.tiatie (4) deelt de voor:roienl.n4fOD in naa.r volk.-.n

.ulhtunctione1e 6n volk..en unî.tuDctiOllde voorllî.an1ngea, -'t de popu

laUe lIlechts kali kia:r;en tussen volk_ .01otunetione1...tinteit 6n

volk""'en intertuDctionele activiteit.

Dat betekent e.n orul'.....rb~ere 8Ohe1clina' tuenen informel. en to......18

.Huatiee in cl••hd, en in laatste inlhntie een kloot tUISIJl privo!! en

openba.a.r.

D< heb bst U .. dat in on:r;e habitat op Vlncbillend. niveau. een prooa.

v.... diftrgeDh clitt.....nU.tie pand. ie.

_. -

•
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9.4 Centralisering en decentralisering.

In de vorige paragraaf heb ik de beteb!nis geanalyseerd van 8l1aecopische en

katascopiaohe differentiatie en hun ~the8e op één 9Ch&alniveau ten aan

zien van de ootiviteiten en voorllieningen van één populatie en één habitat.

In deze paragraaf zal ik het schaalbeçip veer invoeren en de vennen be

studeren waarin de anaecopische en kata9Copische differentiatie door de

Bchalen hUn (interac:alair) verschijnen als decentr&lisering en oentralis/:I-

ring.

Terloops (op pag. 223) heb ik al opgemerkt dat de vOrm van de funotionele

milieudifferentiatie op versohillende niveaus versohillend ken zijn.

we zouden bijvoorbeeld op C-nîvellU een convergente, op B-nivBau een
81I118oopîBOhe en op A-nivellll een kd&8Copische differentiatie kunnen
realiBeren:

I
, 2 3 4 5 , 1 8 9 '0 ,rv

c ) (
B ), (

Wanne<'lr we de begrippen buurt, wijk en Btllll. respeotievelijk op de
A-, B- en C-niv88U8 hetekenh geven, den zou deze functionele diffe
rentiatie betekenen, det op het stedelijk niveau overheidsdiensten
(4). l,looiaal..çulturel" en rdigieuze voorzieningen (5), winkel... (6)
<lIl ond"ryijl,l (7) l'Ollatief veel ruimte krij~n, tenlijl op wijknivellll
dOl medisch-l,Iooiale zorg (8), de reoreatie (9) en bet wonen (10), en
op het buurtniveau de infraetlUlltuur (1), industrie (2) en kantoor
vestigingen (3) relatief v"el ruilllte zouden krijgen.
Met de getallen van pagina :D9 nog een" ele "indifferent" uitgangspunt,
zou dit (zonder verdere cc.plics.tiel,l zoals. de· noodzakelijke afweging
tegen de urgentie van de ruillltebehoefte ven de afzonderlijke voorzie
ningen) bijvoorbeeld het volgende nlBUltaat lcunnen opleveren (1l2/inw.):

IndU'ferent I 1 2 3 4 5 6 7 8 , 10 <tv totaal

C 14 10 , , 4 2 , 2 30 145 210

B 25 2 , 0 , 3 2 , 10 '00 145

• 31 0 0 0 0 , 3 0 5 .,
'00

Different iat ie

C -2 -t +t +2 +2 +, -, -2 0, -5 -, -t -t -, -, +. +2 +6 0, +3 +2 +2 ... ... ... +t +t +t -4 +,
Gedi1'fer<mtil!lerd

C 14 8 • '*
, 4 2 , '" 145 210

B '" , • 0 • 2 , 2 " '06 145, 34 2 2 • • " '* • Si " 10'



Het is duidelijk, dat een "indifCeren-te verdeling" eerst na u11gebreid
onderzoek van een groot aantal gevallen slll reelce gellliddelde waarden
luw worden vaBtgesteld, en dat vs:rvolgens de afwijking van dAt gemiddel
de en de mini.llll,l,lll- en IIlUiJnwn-waardsn bekend moeten zijn, om de "tole
rantie" van de Vflrechillende functies, de mete waarin zij beperldng or
vernliming verdr~n, te kunnen bepahn en op grond daarvan n&&r "Ur
gentie" de ruimte volgens de gekozen strategie in afwijking van aen
"indifferente verdeling" opnieuw te verdelen.
Het geat er hier echter uitsluitend om, een pretentieloos voorbeeld te
geven van de wijze waa.rop convergente, aneecopische en katallcopieche
differentiatie als strategielm op veracb.illende BchaalniveauB bu.n uH
werking op de totale differentiatie kwmen hebben, vanuit een lIituatie
(hier weergegeven ale "indifferente verdeling") die ik ale "divergent"
beschOUW.

Wanneer nu op alle niveaus een katascopische differentiatie wordt gereali

seerd, en aan de unii'unctionele voorzieniJl8en ten koste van dOl multifunotio

nele voorzieningen ve"l ruimte wrdt gegeven, ontsta.at het begin van een ont

wikkeling die "<:entra1isering" heet.

De unifunctionele voorzieningen die op verechiUende niveaus van hOlt wonen

en de andere multifunctionele voorzieningen zijn afgesplitst, kunnen zich

vervolgens op een hoger schaalniveau bundelen, zodat er op d" 1"«,,,", schaal

niveaue geen functionel" differentiatie meer bestll.lLt. Deze theoretische to&

etand noem ik ''VolkOlilen centrelieering".

()ngekeerd is het e~lusief voorkOlllen van unifunctionele voorzien~ op de

ls.a.gate Bchaalniveaus een theoretische toestand die ik "VolkQllen decentrali

Bering" wil noemen. Deze toestand kOlilt in zijn extraemste zin neer op 8Utar

kie van het laagste niveeu.

B~j volkOlllen oentrelisering van eUe gesegregeerde voorzieningen, bijvoor

beeld op Iltedelijk niveau in het stadscentrum, zou de populatie van een

lager niveau (bijvoorbeeld Vall een "wijk") v<>or al haar maatschappelijk te

bevredigen behoeften zich buiten haa~ eisen kring moeten verplaatsen.

Bij volkomen deoentralillering Vall alle gesegregeerd" voorzien~ naar de

lagere niveaus, zou de habitat een onevenredige hoeveelheid mankracht ver

gen OIO alle gespeoialiseerde voorzieningen, gesplitst in het noodzakelijk

aantal gedecentralie&erde veetigingen op het 1"«,,,re niveaU te realiBeren en

te bemannen, bij gel~jkblijvende kwaliteit.

In beide gevallen leidt sp<ldalieatie op If'Ilk niveau dan ook tot vel1lleerd&

ring Van inhrf'unotionele activiteit. In het eerste gllval in de vorm van

verpla.atBing, direct op rekening Van dé populatie, in het twaed.e gllva1 in

de vonn VAA arbeid, in eerste inetantie op koeten van de habitat, en. vel'-

g••
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volgenB verba&1d op de populatie.

Bij oentralisering staat de habitat dus als het ware door haar verhoogde

effioi"önUe tijd at aan de populatie. De populatie h09ft bij gelijkblij

vend voorzieningenniv8su minder arbeidstijd af te lev8l'iln aan de habitat,

en houdt dUB meer "Vrije tijd" over. al moet tien deel V!Ill deze vrije tijd

....eer getnveeteerd vorden in verpleatsing.

Bij decentralisering d.e.a~tegen zal mBer arbeidstijd in de hAbitat moeten

vorden ge'lnveBteerd, maar de overblijvende "vrije tijd" zal ook minder he

laat worden met verplaatoingetijd.

De hillrarchbohe ordening en de ",eta van spI"8iding van versohillende voo......

zie~8Vormen. wordt nu bepaald door de eoonomische at_ging van arbeid&

tijd, getnveste<'lrd in de habitat, tegen verplaatBiJI.g1ltijd: de kosten van

nieuwe vestigingen (decentralisering) tegen de kosten van oonsumentenver

voer (oentra! isering). In schema:

tijd
ge1nvBsteerde
tijd voor ve:r-
plaa1::sing van
de conBUlDent
(populatie)

totaal ge1nvesteerde /
tijd ...--_0-_-

ge'1.nvesteerde
arbeidstijd
voor de ont
wikkeling van
nieuwe vestigingen
(habitat)

volkomen oentralisering volkomen decentralisering

Deze afweging leidt tot de vaststelling van een optimum draa,gvlak: voor elke

voorzieniIl&, waarbij het tijdsbwigllt van de populatie minimaal wordt belaet

met interfunctionele aotiviteiten, hetzij verplaateing, hetzij arbeid.

In OnZe gelll(lngde economie wordt deze afweging scheefgetroklcen door de
kapitalistieche exploitatie van voorzieningen en monopolisering van de
h&bitat. De noodz.akelîjke analyse van dit prooes laat ik hier achter-
wege, celdst dat een onderZOek epart zou vergen.

Echter, periodieke verplaateing of nieuwe veetiging koeten niet alleen tijd,

m......r ook ruimte. Bij volkomen oentralisering zal veel I'\limte 1110sten worden

vrijgeraaakt voor verlc.eer (oongestie), bij volkomen deoentralisering zal de

opsplitsing van 6én grote vestiging in vele kleine ruimteverlies opleveren.

Er geldt dus nog een tweede afweging" die belangrijk wordt zodra de I'\limte

Bohaare geworden ie.

Ale gevolg van nl1ategebrek, vindt een uittocht uit het morfologisoh centl'Wl

plaats, VIA tuneti.... die wel tot dezelfde dru«vîak-<lategorîe ale de andere

functieB in dat oentl'Wl behoNlD, doch d.&armee geen ~biotisohe binding Illeer
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hebben (lnmtoren, grote IJ'Upema.rll:ten, lleu.belllt&d811 verdwijnen bij!"OOrileeld.

uit het centrom ven de IItad). Dit proces is geen f\1noUonele decentralise

ring, de funetie. verhuizen 1.o.ers niet naar een lager draa«vlalalivllllU,

Illl&r "excentralheriDg": de bablid krijgt verschillende centra voor ver

"cll.illende tlmoU•• van OVtIri~DlI bet"eltd" ~laJmive_.

W!mJl••r de ~telijk8 ordeninc op elk t1iv.... greep zou llJ.lllJulD krijpn op

dit proces van UDentralbering, door haar tot een hel!'kenba&r aantal ge

ep8cialie"ente centra te beperken, daD zouden de ve~lende popu.lati••

in bet grotere oeoologillch oc.pleJt een epecifieke "funotiaaele 1dentitei1;"

kunnen krijgen.

De IlpeOUle cUfferentiatie die op deze wijH onhtaat h MD duali ....
t1.Bche dittel'tlDtilltill, c.dat dil 1.Dtertunctione1e activiteit (liet llUMl
het sich "'"lO'laahen) van elke populatie ten aanaien VlUl bet centnla
dat zij uit 'e huiaveatell Itrij«t, v.!Winden, aaar ten Ullaien van
..-den gellmutrali_r-ca centra _rweerdert.

Zo zouden de etedelijke centra tuJmen uit_ieren inde c.l~. vijku

eet gellpl'ci.alieellrde e;v::entr1echo uiilop8rt1: de ene wijk wordt voor !ti ge

hele etad een eldorado van gsepecialhMrde zaken op bet gsb1ed. van exclll

uieve wonl..nginr1cbting en kleding, de andere w1jk op h.t geb1ed VIlD voo

dingo- en genotll1d.delen, '811 derde w1jk op het pbied VBl:I 8001&1e sorg, ver

.n1&'1n&sleveD en gBIIleenteUjlte inetell1ngerl, en .en v1erd. op het ,.bi.d

wIlD de etedelijke recreaUe en oudervije, te.....ijl de vijkc:eDtra op dch

huD uitlopere bebben in de buurt.eeDt.... di. reepeot1e_lijli:: d. ed._tieve,

eooiaal-eulturale, distributieve _ lMdieeh-eociale vooMlienillcen op wijk

nive~ onderling vardelen.

Een derglllijk8 ep<lcillle differentiatie ven d•.etad levert niet alleen
tijdwinet op vOOr de oOlleUlllent, doordat deze voor een ni.t-frekwent
coed or dienet alle aenbod. in lltln .8Otor bij e1.k&ar vindt (en dllll een
....er gst'undMrd. keu" kali aaken), .SU' ook Toor de prod\1iOeDt die zijn
product bij nreehill.nd. dietributi.punten wil ..ne_ren.
llinnell. llê:n dietributieb~che kali nu tUIIII'" de b1j .lkaar Celepn di~

tribuU.punteD eell s1nvoUe nad.re epeoialle.rUl4r _lgsn die op slch
ale bijdr&f:e kan vorden S"zillD aen d••UiewUrrenmtiatie.

Het ondersche1d tUlle... u illtraacalaire O8otegor1e_ ven kataeoopieche en
ane...oplBche difrerentietie fII\ de intereoalalre QatelOrie'ên Q.ntralieerÎll.&"

e" decentralhering moet nu WOrden gerelativ.erd.

I/ur vroegsr duideliJk gescheiden draagvl~oepenvOOr Vllreohill.nde voor-

d.ningen te ol'..l.ll....::hdden VU'fln (buurt, wijk, etllll), wordt in bet bu.1d~ ~

08çelcc1Ache c..pleI de leeete tusaen ds CIGd....cbe1de.D. nh__e _el~ I
vuld ("'001' tal ..._ t'lmothe ie de stad te Ç'OOt ... de vîjk te U.1n).
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W/IlUIeer 1k bijvoorbeeld binnen een etad (in dit gev&l 'e-aravenhap)
het 10Mtal w1nlr.eh in een bepaalde branche 'Ct) uitzet tegen het I'llZ4r
n.-er van deu tl'eltventie (rl, dan zien we in de loop der j&rlll1 een
toen_end. coatinu verband (naar oijte ... uit het tijd.chrU't 'a-(:raven
b.agll, ~(1973)1O(okt»:

1972 600 1973
f f

500 500

.. 400

-' "" .'
.' ..'.

.-' "'" -'

HlO '00.,' ' _.'
.. .--

10 a> 30 • Hl a> 30 •
tRmnMr _ het in_ertal (hier Of, 500 000) van de eta4 deelt door
de tl"ekvePtb (t), krijgt _en _ ~,..i.ddeld drN.gv'lek", dat voor _
ü.Dasl14 voorlr._ van Mn voor:lieninc" derbal'l'e de hele etad sou __
vatten.

De verachillende voorlieningen hebben hun eigen vereohillende hil!rarchilllObII

orden, die niet meer, lelt. niet meer globaal, in éln hil!rarohie a&menvallen.

'l'Ilaeen de oentra van bet niveau van een llllldlldeel, een .tad~we.t, eeD at'

p_re.U., een ated, MD wijk 811 een buurt, ClDtwikkelen sich allerlei

f'UDotiOlHlle Diveaa, die vooral door de elgen dit!erenUaU. VlIlI 'l'ereohU

11ll1de produoUet-dhtJ'ibutieve, aooiaal-oulturel., 8duçatieve 1lI1 poliUeke

t\J.notiee vorden opgevuld.

Door de tOflgenc.en mobiliteit wordt de organisatie van een epecifielce voor-

.teDing Diet lleer _D«epot.llt loM .en beperlct aantal alte=atiev. d.re.a4ri'lak

ken, NU' lwt draarlek wordt e.angepeat ..... de Ilpee1.tieka organisatie van

d. yoor,..i_inc".

De "dieeret... dec_trali..riJ:l& wOrdt op dese wij,... MD "ContinWl~ deo.ntr....

11eering, de "dieoret. hil!ra..eh.i.~ een ~OontinUfl h.il!rtLI'Chie~, waarbij bet

Ilortologiaoh oentNIII door .:zoentr1eoh. uitwaai.ring m.er rullllte overhoudt

Yoor llultitwlctiOl1.le Voorai.Dinpn ,,0&1, woningan, londer dat bet bl'llkter

nn mooppuat YaD ..~h.il.l.nd.e t\mçUon.le l1jDe.1l v.rloren pat.

o.t ~.r pat ...1 ....rlo... , VlODll••r d••:mentricU.it yen bepaald., niet

,
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aan het aorfologheh centnllll gebonden !\moties .rl~. vo:rwlln &aZlZlMllrt door

dat deze functie. zich op willekeurige punten buiten de stad or in de peri

ferie vlllltigen.

Eu:entriache t\ul.oUe .. bv.iten eeD dillOretll of b1nnllD een conUnll8 hillrarchi.

Continu. hil!rarc:hb

Wanneer de n:centricite1t van de"'" !'uncti.. achter &ooUn!g beperkt wordt

dat uJ kunnen bijdragen aan de speelllI. d1.fferenUaUll ven dee1popu).llU••

en aan een ContinWl overg&n& t ....s"en oentnun eD subo.nt"""" d!m ontstaat een

duahstische difhrentü.Ue die ten goede kOlllt aan alle vOl1llen van (uno110

nele .ille~irrllrenti.till.

Qe"ent op de specifiek. f'uncU.. di. de deelpopulaUea in het oecolo
giSch ç ..plu: knjgen toegewesen, ltImnen sioh niet alleen ndi..' •
• UT ook tancentil!el (sie pag. 85) vllrachillende leef8tijlen (lntwik
kelen (ve&'ltaUeYe differentiatie).

2 rdd het <:eJlU'''. naar brMcM,;eblmd.en .ecto...... uitU.nwaaiel't, oal-
atut voor de centnalbezoeker d. aogelijkhllid sic:h in een gT!Idi'flnt
van meer IIn lIi.nder ap<tCif'iek brancllepbOl1den ..ilieus, door 2Iich ..eer
of lIinder van liet centl"\llll te venrijderen (sllquentilllll ditferentiaUt).

1 Doordat Iltt IIptcifitke aMbod zicll ruilltel1jk COl1Çentreen, oancen
tr..ert dell Ook ean prieMe vrallll:, zodat etn bet." ..rat_in« VsD
vraag en aanbod (betere keuz_opl1jkheid voor d. CODlNlIIlIDt, bet.re,
cetnfCrwllllrdheid van 'l'Owlll COfllJllllllnt Ah produc.nt) tot lltsDd Il:c.t
(p~iaaire apeci~le dift.rentiati.).

4 Door branch.C'llbc.lden concentrati•• van voord.ntncen kaD binDeD cl..
bnneh•• ns.a.r ......hld1n« van de v~~ nadllre .pecia1iHr:lJl~pl...te
vuul.en (_tW1aire ap<tCUlle dUt.rentiahll).

5 Door exc.ntriciteit van bllpaald.....teohappelljll:. fUncti.a, p&D den
nlllt lan(llr in h.t ODoverzichtelijkll cllntrah pbeuren op, llau- krij
pn l'n1n npn identiteit en worden opnieuw herkenbaar in dil cOIl.tarl
van de wconbebouwin~ san de perUIlris vaD het Cllnt..... (btueopbobe
dlUllrentisthl.

Een e-ludll UDllntrlcUlllt Lanp vsllt,..tlllcl.. lijnIIn Van .... o<lllt1lNl hU:rar

cl.1e ve"'Uldllr't t ... ll10tte d....rb....bllb_tte Y8Il OOl1_t _ prodlao_t.
,
•,

I
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9.5 De totale lIil1euditfflrentiatie.

liet de azaJ.Y" van de f'U.Dc1;ionele .Uieuliit'ferentlaUa is d. l ....tst.. VOrll

"'aD .UieudU'fereaUaUe beh$l1ddd die ik 111 dit ondanoek vil ond.~i_

.~.

In hootdatuJt 4 heb ik de nrecheide:Dheid aan .Uieuvuiabelen op ver
echil1ende aehaalnive_1I aan de onl.. gelJteld, in hootdt'tult 5 de ver
scheidenheid ~ llUhetant11le vOI"llen en contOUl'Vonnen die door elk.
lIilieuvariabel. atsonderlijk kan worden aangenomen, in hootd.tuk 6 d.
Vllrtloh.idenheid aan vijzen waarop ....enllteU.nd. lIIiliel,lvariabelen een
...U18\1" ll:'wmen VOrllen, all in d. boofd.tukken 7. 8 en 9 de versQheiden
heid aan vij&en vaarop ... rechillMde mUieu. een functie k=nftn bel:lben
TDOr de oecolo,uche &&!lveaipid "'NI _nMII en ~eerd.

Ja de tulal.1•• van de inhoudelijk., lIorfologische, atructurele en tuDctiOll~

la IIUillwlifteremi..Ue kan ten aloU. de llltenUe v-.n aUieuditferenUatie

aan de orde kOllen: da vraag waarÓIII wij verllcheidenheid van l«llke aard dan

ook in ons .Ut." lolUien villen nastreven.

fooI' ik close vraag in het volgeD4e boord.~u.k. aan d.e oNe Illhl, wil ik in

kort bestek de anal.7tbc:he vijg ... rop ik de ailieudllterentiaUe in al

haar ondardtlen Mb Irlt'4IJ:l&elead veer rddiveren, de vereelaidenlleid aan

.Uieue die aan Ola nrtlchijn\ ie een totale vereeheidenheid.

:De ene keer vallen ons in de~ totale verechddenheid weliell88.r andere
vomen van ditferentiatie op dan d. enden keer, .aar ~elden zullen
wij uihlu.itend ••n vom tegelijk .....me.en ot benuUen, aaD8S&ien de
verechillende voneen nooit atzonderlijk bestaan.
Al. wij bijvoorbeeld boode.chçpen doen, ia onu ..Macht 'l"ooral op
een YOni van Mqgomti.1e difterentiaU. gericht, aaar wij kunnen OIUJ
tegelijbrtijd. Jl,iet OI1Ure.tlten aan de inhoudelijke, .ortologisohe,
lJtrw:J\tU'ele en endere tuncUOII.lI1e voreen van .Uie1ldittererliaUe die
:r.ieb op on:r.e vandelillg VOONDen.

Voor de planolooe :r.ijn de latente vomen van mUieuditterentiatie
(bijvoorbeeld de ve1'8cheidenheid aan crondeoorten die ik op mijn wande-
liJlc OI1bew.et p"",,,r) van eve çoot bell.ll1e ala de -.nUlIBh VOnlle.D,

~&i... &ij d. poonde1q kunnen r;ijn Van toeko..stige aaniterie VOl'llflll.

:De Y1Irachil1~e 'I'O n nn ailielMiifterenti.U. dja. niet allMD in de wij:r..

~ dj dch ale pheel iJl _se bel"'in&"I_reld """011_, Ilu.r' ook in

l0C'heia &iJl OIl.lo.akelijk _t .l.bar Y1Irbonden, doordat dj elkaar in ver

echillend. eate vooroaderetellan.

P\mctione1e aUieud.itterentiati. voorondal'llteU ••n cf and.re V01'lll van etruç

\ur.le dift.rentiati. di. al. dn.cer voor Y1Irechillende t\moUell ken tV.ngeren.

I-l'8, doordat da ~le "oacolociecbe aan....ieb-id van -.n_ ~ _t d.

onrl.ca 'l"uoiabal.. ia bat aUi_ hi'r _ Md." relath ("t'wlch.,,) ClI'I4erbou.dt

I
J
ï
I



dan dáár is reede voorondersteld dat de wIJze waarop de samenstellende

milieuvariabelen een geheel (een milieu) vormen hilir anders is dan dUr.

Functionele milieudifferentiatie gaat dl1s onherroepelijk: aamen met struo

tlU'81e milieudifferentiatie, maar OIIlgek:eecl ie dat niet het geval.

Het aardoppervlak k8n een oneindige verscheidenheid in etructuur vertonen,

zonder dat de~e verec:heidenh<'l1d re6U.lteert in een verschillend gebru.ilt

door mensen.

Een soortgelijke relatie bestaat tussen morfologische en etructurele ver

scheidenheid. Als de wijze vs.arop de versohillende milieuvariabelen een

milieu vormen, in ds ruimte varillert, k8n dat op zich als milieuvariabele

worden oPll"'vat, die nood.zalcelijk een (gradueel of discontinu) varillrends

vorm aanneemt in de ru.imte.

Overigens moeterl alle variabelen die deel nemen in de structurele milieu

differentiatie een vorm aannemen in de ruimte, maar deze vorm hoelt theo

retisch niet te vuillren 0lIl toch een atruoturele verscheidenheid op te la-

veren.

In het theoretische geval van volkomen spreiding ven alle milieu
vII.rill.belen kan niettemin hun onderl~ relatill. nog wel in de ru.imte
variOlren en da.&rmee de stroctuur.
De enige morfologische differentiatie die dan nog onderscheiden kan
worden ie de wijze waarop de verllchillende relatievormen in de
Nilrlte gespreid zijn.

In practijk echter variOlert de VOrm van alle milieuvarill.belen met de struc

tuur: structur-ele milieudifferentiatie implioeert altijd morfologische

milieudifferentiatie.

Ook hier 1& het omgekeerde niet het geval, de verlIchillende milieuV&riabelen

kunnen nog zc heterogeen in de roimte gespreid r;ijn, ala zij niet aan elkaar

gereill.teerd zijn, k8n men ni.. t spr..ken van IltructlU'e1e miUe\l.Cliff.. renti.&ti.e.

Hoe is ten slotte de verhouding tUIleen morfologische en inhoudelijke milieu

differentiati..? ,Vorm vooronderstelt inhoud, maar vooronderstelt mortolo

gioche milieud1ffOlrentieth ook noodzakelijk inhoudelijk.. lllilieud1ft'erentia

tie, dat wil z..ggen ver9chl11ende lllilieuVII.riabelen.

Ik stuit hier op een probleem dat n6g theoretiscber ie dan het voorgaande.

In eerste inetll.Iltie zou men eenvoudigweg negatief kunnen oordelen: liên

.IIili..uvariebele is voldoende 0lIl verochillen in de wijze waarop deze milieu

varill.bele in de lUilJIt.. vII.r111..rt, dat wil ze~n ..orfologtache miliaud.1fta

rentiatis, te bOlwerkstelligm.

.' .
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Du.rbij pat lM!l el' echter t..pl1eiet 'IlIl:l. uit lb.t "de ruwte" al. tentbeo~

tieche cat.code ~ niet ala ablltraçtie VIIlI Un or andere eUiellYariabele

Boet word... psitlIl.

Op p&«ina 144 en 145 heb ik er echter .1 op ,..,e"D, dat roiate "'Yl!lr.chil"

taplicHrt, ra SCIl.dl!lr dit tunde-...hh becrip CIIldenkbaar is•
•

:Dat vil seaeD, dat bet varillrerl VllD ....Uieuvariabele "in de nlÎlIt...

n.iet peon.teteerel kan vorden, wanneer ar niet buiten du variatie Un ot

ander vet'*Chil belrtaat~ da "nl...Wt... wa.a.rbinnen de bet:retteJlde vari_

hele varilleM, &.n worden gerelateerd. !'ll dat 1IIIpliceerl een andere aUieu

va.dabde (in laab'te instantie de "aanwezi8he1d van vaam.er.").

Xortologiachto aUieudlfterentiaUB :u.pl1oeart dua theoretifICh telUliDate

twee variabalen: een "object-" en Ben ..referenti..... varie'Mle.

)(ortolorhche milieudUfertlnUaUe iIllplioeert dUB theoreti80h (en in pr_

tijk zeleer) inhoudelijke milieudithr«ltîll.tie.

Hier begint aohter een kentheoret1aoh probleem dat ik niet
tot hat eind. z.al uitwerken, llau' tlBehte dgnaleren.
Ab m'N de variatie van een willt!!keurige milieuvariabt!!le 111 de
ruwte uitsluitend geoOrlsteteerd kan vorden &lUl de hand van 'én or an
ders ret.renthvari8lH:llt!!, dan a08t ar een relaUe tussen beid. varia
b8len sijn die op dch var1~erl, en dat wpliceert dus stll1otU%'81e
aUieudiftarentiatie. Deze .truoturotle aUiew.:lU'f'erenUaU. lt..t 111
l ....tste in.t~Ue alechts tot ui tdrulck:inc in de verscheidenheid van
w1j~ wa...rop "dfI aaa_silbeid van ....m_r... gerelateerd 18 aaD de
aortolo(iech vari~rende objsct-varl.abtlls. Dat iapliceerl schtar waar
een runoUoaele aUill'wiittenmU.U., ook al Zijn hl.. r nitt!luitsnd
ltell1'u./lloU..s in het gedi.ng, _t er wOrdt MIl oscolociaohe aaDwaZipeid
Y TOOroaderstsld db op ver~hill'nde plaat..en een veZ'*lhil-
ltmd••0.. YIIZI de objsctvariabele aanstateren en caaz-e een van plaatt!
tot plaatt! Terschlllende relaUe aet bnn a11ieu onderhoudel:l.
I:t!!ntheorsUsoh loopt de wplioaU.stNoOtuur dus ju.1.t in <ia aDdere
richtl..rlc: sorfolopache s,ilisudittersnUaU. iapliceert .tNoOturela
siliewlittenmtiati., .tructure18 aUisud.i1'r.rentiaU. i.eplic..rt
t\mctiODels aUieudU'ferenUaUe.
tlt wil hier echter ni.t vard.r op d. lt8ntbsorsUecM aap80tsn inpan,
aaar slj tot d. technisch. (de "lt!1nthaorsU.che") aspeoten bsparken.

Dol wplioaU••tNOtuur tu inhoud, VOnl, .tn>ctuur, en t'unoUe db op

Pa&ina 71 verd pcon.tat rd, ..ldt derhs.l.Vt!! oolt ten a,uu;ien van de ditt~

l't!!DtUUe van deze ......paoten .. or "lap!." in d. ruimtelijb oro••

Dat is plsnologhoh van het grootste belang, want het betekent, dat ah wlj

t'unoUOIl81. dU'fenmUaUe "illen bell8rk.hlligen, er alhjd ook, sprake IIIl

sljn van .tNoturel., aorfologilJCh. en ilIhoud.l1jlte d:lt'f'erenUatie.

Wann.er "ij d.aarentepn a6rtologilJChe diftanmtiaUe willen beven.t.Uipn,

h66n dat pan .trootu.rel.. or runoUon81.. dirf.renUatie s.t sioh .. t.

I
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brengen.

Dat ia overigen. geen volmondigè bev'lu:ltiging van d. regel "tOni follows

funotiOll": de !unotie bepa.alt slechte een d6.n van de vona, en de vom

lt6n in veel opziohten de tunoUe bto1.nvloeden.

De steen bijd.ra&'t van de ruiatelijke ordfmiD« li«t nu niet in het bepalen

VlID de t'IUIctionele .Uiwdi1'fBrentiaUe, _1; di. wOrdt bepaald door indi

viduen, groepen en lIaIIIenlev1ngen die van het .ilieu gebruik ..uZI.

EveMIio i8 de morfolO&isch8 mUieuditterentiatie het hoofdobjeot VlII:l de

ruimtelijke ordening.

De ••eenUe Vl!Il1 de ruimtelijke ordening ligt in de bepe.ling van de Btruo

turil, _Uieuditteren'tîaUe, weliswaar _t het 66g op VOnl e.Il. tlmoU., M.lU'

zoc1Ml« dat daarwee niet beide upecten YOOr de toekc.rl vord.. va.rige1egd.,

-.ar 8óplijk paukt.

StNOturele .UitN41l'ferenUaUe iaplio..rt altijd. VOfW (zij bet niet m.

vona). en VOI'lllt de ooodzakelijke ODdsrgrond VOOr (w6rdt ge1.llplio••rd door)

funotionele mili8udifferentiatie. De tunotionel. mili811dirrerentiatie vult

nooit al18 gegeven 81rUoturele lIIilieudittllrtlotiatiB, maar de o8oologieoM

funotie ontleent he.ar huidige en toekQlleUp dirrerenUeti_ogelijkbeden

wH aan de bestunde - ell., blJmen een beperltt bIld&e\ .ÓflOlijke - "ructu

rele .ilieudirrerentiatie.

Ee:l _t brmb vu :r.akCl OIltwükelde etNOtu..rele .Uiewl.irrereatiaUe ver

_'rdert bet aantal belevinge- en gebru.ik_ogelijk:beden, bet aantal .o~

lijke VOnllom en 1'unctiee die in 811 naar aanleiding vu etm gegeven etrw::

turele milieudirterentiatie kunnen worden gerealieeerd.

..,
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10 De intentie van
milieudifferentiatie

10.1 Inleiding,

:De totale lJ'lbruik.... en bel.,,1.I:Igsvaarde ah tuneti. van de totale veraçhei_

denheid van het lII11i_ Vlll1 .eneu (d.e "'l:l1!ferenU.Uet\1ncti.... ) kan ale

volgt i.D een nut .... of ioleranU....krolMIe worden weergegeven:

gebruikIl

••
be1evl.ng&......
van het
.Uteu

j< toleranhe >1
opt iauII

.~.~~
De gebruik.- _ belevînp
WlI&l'd. al. f'unçUe van d.e
totale Yerecheidenheid
van bet _ilieu.
(De "dUrerentiatief\lnotie".)

Voor het pbl'llik en de bdevl;"g van he' 1111 ieu

b.~.alheld nncheidenhdd noodzllkaltjk....r

diCferent iatlt')

door "eneen i. een lIinW\lIII

'.

_t d. Yllu.idenheid.

Er h ook "D a.n.- tod..tbare hoe,,"lheid vencheidenheid, ....rlIoven de

vereeheide!lheid d.e gebrv.i..ll:.- l!In belerl.Dpwaarde aief. _er ua ,;oede k.."

en .alt. rl.pu.r b.tnvloedt.

Het traject Vll.&J'iD de ..t. van verech.idenheid op liçh een podUeve blj

drace leven a.an de totale lJ'lbnd..It.... en belevingewaarde van het .. 1} teu, de

at.tud tll..en .bw.. vtI ....ht en _an- toelaatbaar, nae. Ut dtrterentia

tl....tole~th (Da&l' analop. yen 4. oeoolop.eh. tol.rantt. v .... een o"P

nl_ ttlll opdoht. n.n .en vl11ûlNr1p .UilNvarl.heh).

IJl bet pblecl yen 4. 4Ur.renU.tt...toh..-U. Het .... optl.a.le -.nl•

... • U1INY....ol:le14cl1dd. 4i. (.""'el. _ ..lpn. d••1.nl.a.eh ... ...u.el.
-..:1eD) TGor .lk 1lldlYld1l., .Uuo P'OfP or _"'le~Md.re liet.
Zo4n. 4...~ !I.&a1' het oord..l ven .,..len 6nd....ohred&ll vordt doo.. w11

leke\\rlp ni.,..ll.~d. tend....... in _ ••111.11. (het be,..lp nlv.lhr!.nA: ie

Il1v ~r ..pU...... _OhU.. pbndkt el. te..~r vu> dlrr.rentla_

tie), bil 111. M't rU.t.UJk bel.ld .uleudlrr....U.u. el. doahtdlu..

.......cIl1)l.••

,,
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'" 10.1

MiheudlfrerenUahe ie dan niet Dleer alleen een proces of het :reaultaat

daal"lall met versohillende versch1jningBVomen, mul' is ook een intentie

d.e op versohillende manieren, vanuit versohillende onderdelen van de

totale differentiatiefunctie, gemotiveerd kan worden.

Het is duidelijk dat de '''totale gebruike- en beleving9waarde van het

mllleu" evenalB de "totale verscheidenheid van het lIIilieu" niet alleen

onmeetbare, maar zelfs ongrijpbare grootheden zijn die sleohts in hlUt

onderdelen begrflpen kunnen worden en met meer of minder auccee &an elkaar

gerelateerd.

Toch w11 ik bij wijze van il1uatratie een. beeld oproepen van de re
latie tussen deze ''totale" factoren bij onder-- en over"ohrijding
van de minimale en maximale verscheidenheid in het milieu: het
"te weinig" en het "te veel".
Het eerste stel ik mlj voor bij een milieu zonder enige inhoudelijks,
morfologische, etro.cturele of functionele differentiatie, een vo1etrekt
egale woeetijn.
In dit mil i/!\:. zou iedere menselijke activiteit neerkomen op diff&
rentiAtie (grAven, bouwen, bevlOèien enzovoort), om enige ~bru.ik&
waarde te redieeren. lIlet de belevinglJWllarde ligt dat wat gecOlII.pli
ceerder: ik zou mij kunnen voorstellen dat dit milieu gedurende
enige tijd een hoge belevingewaarde verte~nwoordigt. mih echter
het belevende subject iets BlIders gevend ia, en dát implioeert /lll.dere
mlileue en Qaarmee verscheidenheid.
Het tweede geval kan ik mij voorstellen als een vol at rekt chaotisch
milieu waarin een oneindige hoeveelheid milieuvariabelen in oneindig
veel vomen en onderlinge relaties varUlren.
Iedere menselijke activiteit in dit milieu zou neerkomen op nivelle_
rlng. het uitaluiten van tel van alternatieven -te .....ill.. van de uit
bouw van enkele, het "stroctur.. ren" van de ruimte te .....ille van de b&
gaanbasrheid hier, en het specifieke gebruik d.áár, de concentratie
van elementen hier en de spreiding dUr, en het elimineren van mil1eu
variabelen die de ontwikkeling van "nutUge~ milieuvariabelen bele.mm&
~".

Hierdoor zou de mens de "gebruik......aarde .. van het milieu eveneens ver
meerderen, te .....,jl voor de belevingsweArde hetzelfde geldt als bij het
eerstgenoemde geval.
Voor alle tuesenliggende waarden van de "totale versoheidenheid" in
het milieu, moeten de versohillende vOrmen waarin de "1otale gebruik&
en b"levingawaarde" verschijnt afzonderlijk. beatudeerd worden in r.
latte met de verschillende vormen van verscheidenheid die denkbaar
ujn.

Oe totale gebroika- en belevingew""rde van het milieu wil ik onderverdelen

near de baeiaconditie. (zis hoofdetuk 7. bijv. pag. 142) vaarin door het

.,lutu wordt voorzien. De relatie van deze deelwea:rden met de venchlllends

vamen van milieuverecheidenhsid di. in de vorige hoofd.tukken zijn onder

echeiden, vormt het objeot Van dit hootdetuk.
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10.2 De tzaieke vaarde V&D verecheidenheid 111 het .Uieu.,
De ..recheidenl!eid van het .Uieu op sieh beert een bela.nuijke waaroe voor

d. vervulling van ebiotbah. _ bioti.ah. ( ......en "f).ieke") oond.iUe. van

iDdividuen, groepen, ....nlev~ ftI1 lev.lII1. IQ'etllllllftl1 in het als-een.

De a8nlllllstpid Vl!Lll elternatieven in de "pvina' draagt bij MIl d. v.UiS'

beid van elk IIYrJtee.. , dO<lrdat een eventuele in- ot uitwendip verandering,

veranderingen vergt in de levenlJVerridbtingen van het l!i,Ystee.. en daarmee

veIWIder~ in de eiun die het llYetellllll MIl sijn ..Uieu etelt.

Irtdien de ~~ uit sich:r.elt een ver.cheidenheid aan Ilogelijkheden besit,

i. d. t.an. groter dat de veranderde ei.e VaD het sich eanpa.8IIlnd. llYeteea,

on.iddellijll: 1l:w:m1llll vorde i.n4Pvilligd., can _eer holt ..Uieu e~echte in

,In cOillet.ll.U. v.... cOQlliU•• kan voorsien; daA sal een hoeveelheid tijd

_ ener(i. ptDveet••rd .c.t_ vorden di. d. onrlevi.DgBkaneen van het v .....
t_ i.I1 pvaar bregt..

Het duidelijk.t ItQat due waaroe van .ilieuverecheidenheid tot uitdruk
k~ i.I1 het gev..r vaD ecOlllQaieche (t'wlcUOIllIIlle) een:r.ijdipid op veI'
lIChiUende .ebnlniveeu. (d. kottiecuHup.r i.I1 BnuiU., de hniel
indla'tri. in '!'went., d••ijnbCllv in LimburC), die bij een IJUhUele ver
andering in ..rktverhoudtngen plaahelijlr. oetlUlltrotale (qete_I'
nieUgende) OI1tviklcelinpn kan l.iden.
Minder duidelijk, ....r even belangrijk, ia d. waarde van de verechei
denheid in het vocnmiliell van de kleinete eCOllOlllieche eenheid, het
hlliehouden. J
Ban (dllllllognU'îeoh, qua voorzieningen, racial. 8&11lllll8telling ensovoort)
eensijdig wOQDaUieu. bn een eeuijdige &'8richtheid VlIJ1 het huillhpuden
opleveren (.e priohthetd op ".ll. bepaald .oort lIlensen, l"lICl"8&tieve
voorsi8llingen, vel"lllfti«inp1even, lnensstijl ensovoort) die dke ver"
end.ring (.et _ ..rhubing, .icraUe) catastrotaal kan .-.ken.

De ve~eidenlleid in de oa&eVina' van een ~te_ kan overigeDe Diet lOeg&

sien woro.n van d. verscheidenheid van el ot Diet preeli_rde .oplijlthe

de.. b1Nlen dat q.tlllll•• 1\1..-_ beide best..t .en viesel.... rking vae.rven de

ralldvoo~ ..iet alleen door de inwend~ pot_ties vaD het ..,.st_,

.aar oolt door de uUwendJ.«e beperkingen bepaald vorden.

De inWlllllllJ.&e potenUe. lt!.lIInen door pllUl.olo(iech i.nçijpen Diet dil"llCt vorden

be1nvloed, de uit-.dige beperitingen "'I, liet naae in de YOni ven .1lieudif

t.renU.Ue: de "alieerinc van IIUr Ilogelijkheden dan de op een bepaald II~
,

tlent in een bepaalde (nooit etabiele) eenstell.Ue eCOIl.c.iech 1I••et a.antrek-

blijke•

• lll:l UIl ..... t.genwerpUI. dat, 8.lU14lfIzien. de ve'l.lipeid (en dus steblliteit) vaD

qst_ tot dusverre i.I1 het betoOC voorop ,t-.n, de beschOllVing in dienet

I,
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'" 10.2

Ir\aat. van eeD da"tbche opvaUl..zIc'.

Xerbaardig genoeg ia dit niet. het geval. Als .llieuverecbeidenha1d IIO'lrtt.en

beter in daat ute1t veranliertneen in MD. wijde", condeUatie vaariD zij

parUciperen op te "&llpD. iaplioeert dat, dat dergelijke ".randerU>.gen ook

e6gelijk vorden door een çotere nuibiliteit en .eer &lUlp"8i.l1&..,emopD

van de vst_ die dch niet volledig bebbeD hoeve inllhllen op 66n

handhavingsvOlW binnllD di. crotert conoJ1;en",tie.

Jlaatllchappijveranderi.n(en wo:rden .oeilijker n&a1'll:ate de IJUbqai__
van de betreffende .aatechappij (groepen, individuen) dch DOg slechte
.'n eanier van t'II.nc1ioDeren in hun .Ililieu en in de wijdere oonlJtellatie
kwmen voorstellen bij gebrek aan (tllll1lllinste énkele) zichtbare _ uit
gewerkte al ternat teven.
Ik. 108811., dat de apathie en het oonaervatiBllle van d. ubeidllrlJklellls8 in
belangrijke mate ..ede te wijten 111 aan de eenvonnlghlll1d van bet ..Ui<m
waarin zij gedwongen ie te verkeren fllI de dienovereenkomstige eendimen
_10naliteit die haar levenBtunetie heeft aangenomen.
Def.lI uitwendige eenvonnigheid en de da.arop 8.aI:leluitende inwendige een
dimenflionaliteit VOI'lllt dan een uitlJtekende ..arkt voor een erlreme veel
vormigheid van nuttelou oon8WllpUe-ar"tikelen waaraan de gebru..iker
tundalllellteel vnemd ia, omdat hij erbuiten BtMt en niet erin (zoaIe
hlj in het .. ilieu ......t).
Het glL~:t el'O.lll, de eoonQllieohe inepanning die nu relJUlteert in een ver
vreemdende en nutteloze veelvona~eidvan pnlduetan, aan te wenden
voor ean nuttige veelvo~igheid van het .Uieu.

Tot hier ie de waarde van ver1leheidfll1heid in het .Uieu uitaluitend. &etaetat

&all de veil1gheidsoonditie (112, de pag. 142 en 152) uit hootdetuk 1.

Dne wu.rde ie in ha&T al,-enheid de .ee.... duidelijke en .iaachian de b&

h1ngrijkate t7eiekol waarde, aaar niet de _~.

Ook voor de andere t7eieke b..isoonditiae is .ilitlUditterentiatlt' van crote

vaal'de.

De v&&rda van _UieuditterentiaUe VOOr de baeiaoonditiea VaD ru1IIte en tijd

(A 1 en A2) sou _eet........ rden Ufl&'8tooad in een llitgebreid aa ~enteel

betoOC c.trent de aard ven deze baeiaoonditiee, die beide "t beçip "verschil"

v66rander.-tellen.

Ik beperl< .ij tot enkele OPlieritinl'8n.

"Mgeden het abetracte begrip Mn,l"-t.an aleohts rel!el wordt door haar beper

kingen, begrenzingen, door een ootekort" l18n ruimte, ZOll de lIIeeet eenvoudige

pnlblealletelling lrunnen luiden: "Spaart vere<::heidenheid in het lIIilieu ruimte?".

Tekort II.1II\ n,limte en daamu het 8"realiseerde I'\1wttbegrip, .eet altijd
betrokken rden op een objeot dat dit tekort ondergaat, a.dat ditz.eltde
taltDrt ten "ien van andere objecten ale een ooteveel" kan ..... rden ge1J:l-
ta..,reteerd.
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Het objee-t ten opllichh WN.l'V&Il de ru.1ahoond.iU. in dit ~.noek ge
defiDilMrd ia 18 lHlIl. w1Uueurige poplllaUe (iDdividu, V"08P, _enle
v1nc in tnm oecolosiache &llDweaî#eid).
De YrU&" is dan: "Spu.rt verecheideDheid iJl de habitat de popllhtie
ru1ate?".
Het an,t1ooord op deze v~ hel:>gt in b.1llllgrijke _a"hl af van de ll.&l"d. Vllll
de "recheidl1l1hllid di. lIen bedoelt.
Sh'\l.o"turele differenUatie _aakt het de populatie in het algelIleen moge
lijk in grotere diohtheden opl!én te leven, dan zonder het gllM_l van
scheidende en verbindende Ilaatregelen ""'&Ni t de Bh".cture1e different i
.tie b.staa:t.
ZOdra Bieb echter daarbinnen weer een tunotionele differentiatie ont
vikkelt in Beql.llll1tillle en apeoil!le :tin, ont!lt.aan ruimten die niet oonti
nll door de populatie beut worden. Daardoor kan IIM oOll.clud.eren dat
t'lmctione1e differentiatie in d. zin van tunctiellplUsl..ng rulllte koet.
P'u.netiec:o-biDatie bil vIrrolgene _r ru.1ate opleveNm doordat .w.ti
functionele l'Uiate.n beurtelin«s voor IID<bZ"l .ctiviteiten gebruikt kun-
n.. wordea die d&&rl~ aid aeer _ eteen Nart. nodig hebben.

St.ruct~le dliew1irferenUeUe kan ruJ...te eperen, f'\mc1;iOllele .Uiew1if

ferenUatie kan rut..h k.oeten •

• u b ruJ...tewinst of -verliee niet de en~ t'Ilnotie die een relatie legt

t1uIllen de rv.Wecooditie en de verecheidenheid v-.n het .iHeu.

Door _Uiewl.ifrerenti.Ue oobtaan alternatieve Nwt..... rv.1.II.telijke alter

natieven. dat vil zeg&fln voor het objeot dat deze ruiolten ter beechikking

heeft niet alleen eventueel kvlllltitatier, maar UI elk geval ook kwalitatief

"NlJotelijke keuzevrijheid".

Keuzevrijheid ~ de eerete doelstellUlg waarmee milieudifferentiatie
op natiooaal niveau veN verded1f;d, .aar er doen zich wat dat betreft
allerlei OOIIplic.the voor, wanneer Mn dit begrip nader anû,y..ert.
11:1 de eerste plaats is de keusevrijheid det alle.,.. ruJ...telljk bepaald,
.aar ook te.perMl: bij tekort aan tijd (,.ld...ergie) kan de ruJ...t....
lijke keusevrijheid. die een populatie in principe been dch niet ver
werkelijken, boe pdirrerenU"rd het .111eu ook ia.
.e_t -.n echter alIID dat er een bepaalde boeveelbeid. tijd beeohikbaar
ie. d_ kaD _Il t.D opdcht. VaD _ ppveD popu.letie het __tal &1
te....UeveD berekan.... dat een habitat biedt. bere:ü:baar bilmell het ~
en- tijd.e1nldcet.
Doxb41e (1910) heet\ bijYoorbeeld berekend ut dit ten &IUlsien T$>.

11IIII ,.ain s,onder _\0 in De\roU bilmen "11 uur 21 alternatievu OIIVet,
_ teil __:liom Vall e_ p:liD ." auto 622.
BarlI:er ol Jon.. (1960) ondenchaiden aoDder tijdali.lliet in eell Mera.an.
.. ehd. 51'9 .... in 11IIII veel grotere En,.l...tad 494 t'Ilnd.ementael V<lr
aohil1omda "eituatin" (poiteerei bij X-bert & Lambert. 1964).
11:1 da tweede plaata (maar dat staat in llauW verband ..et het voorgaende),
.oet Mil de keur.evrijheid n.uwkeurig relateren aan het lIohaalniV<lau
waarover de alternatieven :lioh uitetrekk8l1.
Keusevrijheid. 1.D de dil'eote omgeving YIIl1 de etedelijka populatie ie e"en
heel mdere keu:levrijheid d&n die welke door eu nationale ot continenta
le .Ull1ll1!itterentiaUe wordt rboQ,n, &VlIIlale de lceusevrijheid voor e&:l
kort4w'cld (reo...tiet) nrblijt 11IIII _ere k_.....rijheid ie d&n die voor
_ leqduri.&" ( ) nrbl1jt.

J
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Ruimtelijke keuzevrijheid kan niet 108 gezien worden van temporele keu,,&

vrijheid en deze laabts ia deels aan het kiezend objeot gebonden: heeM

dit object "de tijd" QIII zijn :nümtelijke keuzevrijheid te realiseren, en eh

dit t1.jdsbudget aanwezig is, kan het object zijn tijd dan ook zodanig ind~

len, dat één keuze niet alle volgende keuzen min of meer beperkt.

Het e"'rat ... is een kwantitatief, het tweede een kwalitatief aspect van de

temporde keurevrijheid.

Het kvantitetieve aspect komt tot uitdrukking in de hoeveelheid. beaohikbere

tijd, het kwalitatieve aspect in de vrijheid de vOlgorde waarin de alt<!nu;.tie

ven worden benut te kiezen.

Wet is nu de waarde van milieudifferentietie voor de tijdeoonditie, met an

dere woorden: "3p&art milieudifferentiatie tijd en biedt zij meer mogelijk

heden de volgorde in tijdebeetedina' te veranderen?",

Voor het kwantitatieve aspect geldt in zekere zin het te~stelde als wat

voor de ruimteconditie gold. Structurele lIIilieudifferentiatie ken (arbeide-.

reiB-) tijd kosten, tunctionele lIIilieudifferentiatie kan tijd sparen (zie

Paa" 167).

Hoe staat het echter D'let de kwalitatieve temporele kelLZevrijheid?

Dit kan niet losgezien worden van de ruimtelijke keuzevrijheid in kwalitatie

ve zin (de aanwezigheid van ruimtelijke alte:rnatieven).

Er bell'taat BeD negatief verband tussen roimtelijke en temporele keuze
vrijheid, dat te weinig. zeloor in dieouesiell over ''Vrijheid'' in het al
gemeen, herloond wordt.
Wanneer ik bijVoorbeeld in een weekend erop uit vil, kan ik kiezen 'tus
sen weinig ruimtelijke alternatieven in Jbijn direote olllgeviDs, maar veel
tijd en alternatieve volgorden van tijdsbelIteding daarbinnen ener.iijdB,
anderzijds véél alternatieven in oen wijdere OIIIgeVing, maar daarbinnen
een stricto volgorde in tijdsbestediDs doordat er gereisd moot worden,
en daardoor ook minder tijd per alternatief.

Het is duidelijk dat een sequenti~le lIlilieudifferentiatie (en voor tijd- en

plaatllgebonden individuen versohijnt elke llIilieudifferentistie als sequenti

eel) weliswaar missohien het aantal ruimtelijke alternatieven verhoogt, .maar

tegdijloortijd de volgorde wsarin zij 11I0eten vorden ben\lt, lIlin of Illeer vas't

legt. De speoiUe lIlilieudirterentiatie brengt daarin. voor wat betreft de

prodllOten die \lit het ",ilie\l gewonnen worden en door ruil kunnen vorden \lito

gewisseld, verandllrin8 ten koste van vrijwel allll andllre vOI'lllen van lIIilieu

differentistie (zie bijv. pag aH en ro8).

Door specUlle milieudifferentiatie en ruil. beschikt lIIeD in principe
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op elk gewenst ogenblik en in iedere gewenste volgorde over &1le pro
ducten die de aarde voortbrengt, maar daanroor moet men de verschei
denheid in de directe omgeving terwille Vllll een optimale e::<:ploitatie
daalvan en de productie van een manmale ruilwaarde, opgeven.

Doordat de mene een ruimtelijk, plaats- en tijd8ebonden wezen ie (hij kllll

niet overal tegelijk zijn) z&1 milieudifferentiatie hem bij een gegeven

mobiliteit in het algemeen dwingen zijn behoeften in een bepaalde volgorde

af te wikkelen, die "onderweg" niet gewij!óigd kM worden, tenzij hij veel

tijd (kwantitatieve temporele vrijheid) investeert. Hij kan proberen >'-ijn

mobiliteit te verhogen, of zijn eigen huiselijk comfort (de vooruitzichten

op beide zijn steeds slechter &1s men de oeoologische crieis en daarbinnen

de energiecrieis in het oog vat), maar beide gaan ten koste van de verschei

denheid in het lllilieu en dwingen tot verdere verhoging van 'én V8l\ beide.

De waarde van milieudifferentiatie voor de oendi ties van cohesie,. attractie

en repulsie (A3 en A4), wordt gevormd door de selectieve werking van een ge

differenh'éerd. milieu.

In een gedifferenti~erdmilieu zullen niet overal aUe activiteiten
plaats vinden, het milieu >'-al hier deze, daar die activiteiten seleo
teren (al of niet ge1llstitutionaliseerd in "voorzieningen").
Daardoor alleen al kunnen aetiviteiten en mensen door hun aetlws>,-igheid
hi6r, en niet dUr, een gelijk€erichtheid vertonen die als een primi- '
tiave vorm van oobesie in de aanwezige populatie kan worden ge1nteI'
preteerd. De aanwezigheid op een bepaalde plaats krijgt daardoor een
betekenis, die zich kan cntwikkelen tot een gedefini~erde Ilituatie
waarbinnen ongeorganiseerde vormen van interactie zich kunnen ontwik
kelen.
wanneer een jongen eD een meiHje elkaar in de stad willen ontmoeten,
dan ligt in de ontmoetinglIpiaats een _reld van bedoelingen beeloten
die pae &1e Uiten kunnen fungeren in het proces van attractie en re
puleie tullsen beide, wenn.,.,r de stad werkelijk een gedifferenti"êerd
milieu biedt. De overmaat aan vluchtige ontmoetingen tussen mensen,
die aan grote hevolki..ngllconcentreties eigen is, brengt een gebrek aan
cohesie teweég dat door de differentiatie van ml1illUS waarin deze ont
moet1ngen plaats vinden k.sn vorden opgeheven of verminderd.
De nonverbale oommunicatie van een eimpele wandeling samen krijgt pas
inhoud door een gedifferenti~erdmilieu wasrin aan de wIlDdeiaars telkens
weer de kllUze wordt geboden tussen - bijvoorbeeld - groen en steen,
licht en donker, voor- en achterterreinen, schteraflltraatjes en knoop
punten, druk en rustig.
Een ongedUferenti"êerd milieu geeft geen aanknopingspunten VOOr oen
dena.tie van specifiee lllensen, activitei ten of voorzieningen op "n
plaatu.

Inhoudelijke en morfologische milieuditferentiatie saken een eerate vorm

van aeleotie mogelijk.

Structursle lIiliewiifferentiatie k.sn door een polariastisetructuur hi'<;r op

t
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baeis van attraotie ("openheid"), dü.r op basis van repulaie ("bUloten.heid")

eel8Oteren, en tueeen beide in, met alle tUlleenliggoende vomen.

Dat betekent dat structurele differentiatie vooral condensatiepunten van

"d.nlIcte" oplevert (waarbinnen dan een t'uncUonele differentiatie kan ont

etaatl), en daara.e!l ClI3;pl_entair andere punten _t rust" laat.

P'lmctionele alliwdifferentiatill ten dnUe eo:o18Ot"" geel.fini.erde activi

tei Utn en vOor&ientngen, I;.t (op baai. van belangstell in&". behoerte of ~

nkter) gelijkgerichte activiteiten en voorziBl:linpn elkaar k\l.nDen OI1t.oeten.

wanneer bijvoorbeeld in Ameterdll/l'l in de Spiegelatnul.t antiqu.airs oon
deneeren, ontet!lat daar B'an ged.fini'ltr'<ie eituatie waarbinn.n .en eigen
bel8ll8eteUin&eefeer, informatl .. inhoud en gedragscod. ontetaat die
antiquairs aantrekt en andere branch.e afetoot.
Dergelijke ltarakterbtieke cond8lleatiea kunnen niet et.debollllkwidia
vorden gepland, .-aar dj ltIlnnen worden bevorderd door eitllaUee te
o1'8ilre.n die vu e1Jlaar verschill.n: ênkele V8l:l. die eit_tiee z:u.ll8ll
vroeg of Laat "'bij toeval" ale cond8lleatiepunt voor epecit'ieb (al of
niet gehetitutianallseerde) l"wlotiee gaan f"Imaeren.

Bet OI1tetaan van epecil'i.b oondeneatlepwlten wordt bevord.rd door alliO'll

differentiatie.

De vaarde van Ililieuditrerantiatie voor de condities van interacUe en lila

tltriaal (A5 en 81) bas-taat in de voo~e en vereiete voor aUe vOrmen van

NU: '"Ve1'echU".

J..1le ruilnrl<eer, niet alleen aet betrekkina tot grondatoff811. producten
en enerpe••aar ook ..t betrekklna tot infon",tie ( ....OI1&flvat in de al
....n. taI'll ....teri-.l ..) benat op verechill8!1 in eanvesigbeid in de
habitat.
Dat ie niet altijd reden te voor .ilielldifterentiatie t. pleiten, inw
g<lndeel: het ruilverke.r tracht dese verschillen juiat te overb~.
Toch ie .r in eOOllZlige gevallen reden de ene vom van materiaal hHir,
de' andere VOrm Wr te ooncentreren, dat vil 'Zoeagen, lIIorfolopeche,
etructlU'ele en !'unctionel. miliwdiff.rentiatie _t het 00C op dne bei
d. conditi•• te bepleiten.
Een volk_ gelijkaatige lJPreid1Jl.s: van all. aatariaal. onr de habitat
(~") aou in theorie interacti. tuelt8ll verschill.nd. populatie.
onnodi« Il&bn, aaar ook de eerste eanl.idina tot .pecialieerlq 8!1
apeci~le differentiatie IIBÇ'_~. EeD .pecifiek op "'" ..t.rUalV'OI'II
toegeepit.te exploit.tie brOKlgt .en procea te_« dat erop ,.richt ie
alle aoplijkheden VVl die ene ..teriaalvo... uit te buitall. Uonpsien
in dit proc.s dikwijls IIIOgelijlcheden ontd.kt worden di. eld.re _t an
d.", materialen worden bereikt (bijvoorbe.ld Milten bIlisen in SCaDdina-
vi~, etenen huizen in de lage lllllden) kOlllen hierdoor per .aldo ml§~r I,
sltenlSti.ven tot overleving beschikbaar, meer oecoloaiaohe "r!iche.-,
dan zonder primair .plloi~le dil'terenUatie (aie p"«. 195) het «"val
sou. zijn ge.....t, en dat 111 reed. een factor ill de volgend. oonditi.:
v.ilisbeid.
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De COlloentrath van e~o1tiet. ..teria&1von.en op Ilpee1t'hk. pl.ahen
in d. habitat (iDhoudelijke _ eorl'oloSÎflche .Uieudit't'flrentiati.) ie
echter niet &11e_ in bepaald. ""valleD voor d. producUe van JOflderen.
di...t_ 811. into.....tie dnvol, .aar ook voor de con..-pU. en dhtnbu
tie daarvu.
ve.nneer Den bijvoorbeeld een Ç'Oot dnl van de klediDr1nkeb (~ie pag.
228) in 6fn .njk vu de stad bij~'n ~u vinden, :rou de conaUlient een
Illeer bewuate keul:a lcunnen maken, l:odat de concurrenUs een lIIflflr reille
en onderlins dift'eretlUllrende !'wIotis :rou lcwIlIen krijgen op buh van
_.r volledip tnrorwatie bij de con.-ent.

Jliliewl..it't'erenUaUe kan de u..ttvh.elinS van ..teriaal (waaronder ook int'or

.ati.. ie b41crepen) bevordereD bij ellD teplijkertijd optiaale beoll.ttlllg van

wrechUlende ..hriaa1vorllen atsonderlijk,

DH geldt uker ook voor de dit't'erentiatie V&rl de woonOlllgevinS.
In .en OJl&'fldift'erentilierde WOOl1~Vi..D.s' "heet't ..en ni..U te zoeken",
Ale elka -i..D.s'groep ot' woning daarentegen een andere int'onaatie
inhoud beert i.8 er "n belançijke ".te geleed voor uitwh..IÎ.ll.f: tua
__ b\II.Lrtbewo:nertl, het ia dan. in elk p ..&! weer "inUrtleaant .. pword.n
_ bij .lku.r op besoek te pan.

DI waarde van IIUie\ld.it'tenlltiatie voor d. tweede biotiach. conditie V&tl

nUiPid (B2) heb ik aan het begin van den paragra&f' al ultvoerig aan de

ord.e laten k.....

De~ van aUhlMlit't'.rentiatie yoor de bioti.ch. condHi•• die ik pce-

d..rd heb ..t -eoortpnoten- en ·UrritoriUII" (B3 en 84, al. pag. 152.n 1)}).

ie parallel aan die welt. ik bij de toe hing aan d. condHiee Vllll .Ul"SCtu

.. repul.t. beb b••chreven. aaar transpone.rt haar in het b10thche vlat.

1aIm.. r ik de ood.erin. -eoortAClotu- ale "pUjkf;8richte indîY1dllen
ot' p-pen- interpret..r, k_t de pU'a1lel ...1 b..l duidehjk tot Ult
dl'akkSnIr- door .iU.u4it'hrenUaUe wordt hU _phjk dat 110b eptoi
t'ieke oond....tiapllllUD _twtkal_ .. t e.. pdet'il>ihrd.••U_U.
_iJl _D arot. kaDe loopt plijk«eriohte il>divid.uen ot' sroepen t.
oDtaoeten (llontaartNI). te",ijl end. nijd. bllUllII d. oondene.t1 ...
p,l,nt...J:temaUev. ( ..ru.ti....) pbieden ontetaan di. beUr in d.
roIIMl.ie- reepeoti.nhjk terrUori_ODdU1e k'unII.n vooruen.

III te...tellÜl& tot d. abiotia~ CClll.diti•• Yall attracti... rep'lhle en

bie .paOfl,tie••oor Mt _tataM .. ar.....un Y'" q.t_ loeJ.. - blJ'I'6(Ir

lINld. __iJl ot' ••r ..ht....... rd. populati•• , pat Mt bler ca oondiUe...en

q.t_ dia al en~ ooMete .. .rare.1..ac ~_. die iJlU .............00n1...

• i~....._rtaaI .....Uip.1d, ..ar laG. Diet yoord_ uJD 'RI:I "0_ Y'"
•

~ _ b41.U:Mlb.rÜl& _t _ aç!1oiet lIioUeebIo t'uDoti... lala

_hcllftUll1jb ."lioa\'...... _ "'N 0....... pll:IlI' ....tNki,,·. _ J.

noti.ttc.



10. ,

De bioiillche COl1d.iUlllll van "lIIoorlgllDoien~ en "ierritorium" voorondeutal
len ree~ iD zekere _ie de realiaerill4t vaD alle voorgaande OOI1d.iUe.,
WlllIIoronder die VlIIl. attractie en repul.ie. Zij n_ iD Olld.erliDge vi..el
_rl<inB verechilleMe vonaen aan r.oal. de wbaelverki.llg tuBeen geMIlIChap
eD ee:DT'Mbeid, infor.ale en tonaale iDierache, epmiaan gedrtl& en rol
rdrtl&, "inoiwilet.. en ~excl\l.iet.. , "OOIImW1itae" en ".inlOt\l\U''' ('1\lntar
{ 1975}, geoi teerd door '1'llnnekee (1977», ongeorpnieeerd en porganieeerd
llll/llenieven, het ..tes811":m~ (Boorig$\otBn) Bn "ieder zijn plaats" (ter
ritorium).
De eerste oonditie hg\ de nadNk op de gelijkheid v~ de iDdiridll8n,
de tweede op het veree.b.il: da eerata op het _Dzijn, de t_cla op Mt
apart zijn daarbinnen.

J1.iliewiitferenUaUe geeft aan den twee ooDdiUea in de eante plaats eeD

grondlll~ door het onderscheid tulllllen priv6zui.lllten en openb....... Niate:n en alle

lIIch.akeringen de.artuBllen. :Deze differenti.. tie hliIeft echter op twee lIIcb.allllni

Vell\llll ten aansien van pno-u.' conditie. eeD geheel verechille.nde tuncti••

Op hst nivell\l van de _nleving als gebed _t _ cla conditie Val:l. "lIOOrt.

genoten.. in cla openbare Niate geaitueerd zien, en ds coaditie Val:l. "territo

ri\llll" in de priv6-Niate.

Op het niveau van het hubhouden daarentegen doet de openbare NlJntll zioh

voor ab formele situatie waarin rollen en poaities ab abstracte territo

ria gedefinil!llrd zijn, vaar Mn "r.ijn pl....ts _t kennen", "in een heitje ,....

duwd wOrdt", tsrvijl de privênliate cla situatie biedt VN.r _ ..t niet

vree.den, _t lIOorlgenotSD, "&îjD. gelijlten" llMenleett.

De differentiatie naar openbare en priv6Niaten hliIeft dUa ten aansien V8lI

de conditiee van "lloorlgenot-m" en "territorium" sowel een ltatallloopisehe als

een ana.copiache waard. die .in of meer aan elrtaar tePJl&llateld djn.

J1.iliewiitferf!lltiaUe geeft in haar ltata.acopiaem. waarde (en dat beeft niets

\e aaJt8D _t U enuoopbche of btaeeopiec:he 1'0:' die de .Uiwd,1tferentia

tie Uilf kan a&llDllIIIen, aaar alle. _t de ""'lllIoopiache of btllllcopi.ehe ~e

ten op~ichie van een populatie dia welke vorm V&D mili~differentiatie dan

ook h66ft) de ,rondslll4l' voor plaatebepaling van privf,-adres.en als tarritoria,

en opanb.re adre...... al. OI1aoetinlaplaatallD, 111 bllar anaaoopiec:bll vaarde

daareat.pn voOr plaatabepalinc van priv6adre.een ala ontaoBtÜ!CSplaat_ en

openbera adre..en ale grond81ec voor iedere "pO.iUe in d.....tec:heppij ...

Al. Ut .>j nu beperlt tot de condities van een huiahouden, llfl de lIllllsoopillgM

waard. van IIIHi.....Uffe:renti.U., dM kan ik op grond van .s. coadit1es van

"llOorlgenoten" en "territoriUll~ :reapecUevelijlt "VrillJJlUchappelijlt... (inf'or

_la, inti_, .ubijdi.., .... oontinwl) .........taehappel1jk... (fonNIle, ,,_

~iJdlC'l, a.rb.-Ithare, diaoontin-..) relath• ..,ûrach.i.tien 4ie zioh o....:reea--

•

I

•,
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kOllletig het voorgaande respectievelijk vooral in de priv6-efeer en de open

bare sfeer ontwikkelen.

Bij vriendschappelijke relaties Zl,)JI ook connicten en vijandelijkheden in

begrepen voor zover deze in de perlloonlijke en emotionele sfeer liggen.

In een primitieve VOI'lll, bijvoorbeeld bij apen (zia bijv. Rowall, (1972)
1976), manifesteren zich beide relatievoI'lllen vooral als horizontale,
"PIIreoonlijke" relaties ("Vlooi"-reletiee, moedel'-kind-relet iee, 8eru
ele releties) en v8rticale, "hililrarchi8che" ("territo:hale") relati8s.
Het is niet ondenkbll.aI', dat deze VOrmen een verschillende hormonale
grondelag hebben zoals kennelijk het geval is bij de arwislleling tUBeen
(repulsief) aanvalsgedrag en (attractief) 88:rueel gedrag dat bij de
riekelbaars op pagina 154 ie beschreven of zelfs bij de aggregatie- en
diff8rentiatie-faee in de ontwikkeling van de slijmschimmel (zie pag.
111 en n8) die reepectievel1jlc: anll.8oopiech en katascopisch ~1ntel'

preteerd. moesten worden.

Tussen vriendschappelijke en meatechappelijke, "inrormele" en "foI'lllele" re

laties bestaat een IIcala van tussenvo:nnen die in het maatschappelijke ver

keer met verechillende perioden worden doorlopen (en bij onduidalijkheid tot

"a~etrische relatias" aanleiding kunnen geven) en in eommige gevallen

hlm uitdr\lkk1n& vinden in het meer of minder "formele" karakter van het

milieu.

Dit ia niet alleen het geval op het schaalniveau van de woning (zie
de d-polaritllit die ik op pag. 104 heb beschrewn en de "Vertrouwd
heidsgradilmt .. die op PIl6. 164 aan de orde kWBlll) mear ook op andere
scbB.81niwaus en in andere planologische functies dan het wonen.

Aangezien de gedifferentillerdheid van het milieu een (overigens hier niet

nader gedetini"6erde, maar ""I door n.ad.er onderzoek te analyeeren) ..earde

heett voor de mate waarin een milieu al of niet gesohlli wordt geacht vOor

tOI'lllele en inronllele relatiee tUllllen mensen, wil ik een korte relatietheo

retische anal,y8e (zie van Leeuwen (1973) en een 800rtgelijke snalyse van

funoties op pag. 222) van beide relatievol'lllen geven, die mogdlijk oeoologi

fIChe aanknopingspunten biedt voor nader onderzoek ten aanzien van de intentie

van milieuditterentiatie milt betrekking tot dil conditie.. "soortgenoten" en

"'territorium".

In ds relatiee tussen de lilden van een populatie wil ik twee Zllllr algBOlene

dimensies qrli::en...en, enertlijdll onderscheiden zich dil continue, aoeilijk Rf

te breken relatiee VII.Il de diaoontinue, gemakll:ll1ijk afbreekba.rll relatillB,

terwijl aan dil andere kent éêntlijdige relaties een hllll1 endllr karuter heb-

, ben dan vlIshijdiBII••st éênzijdiBII relatilla bedoel ik die relaties die

tuaalln twee psreonen maar één re.akvlek bieden (bijvoorbeeld een zekenrelatis),

I
I

I

I
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Interacties

terwijl ik liet ''Veelzijdig" bedoel, dat de relatie véél vomen kan aann8'll&n,

dat er een groot aantal r8Akvlllkken zijn (niet alleen met elkaar praten, maar

ook samen eten, naar de bioscoop gaan enzovoort).

In overdrachtelijke zin lrunnen we hier (opnieuw naar analogie van van Leen_n

(1973) spreken van temp<lreel relationele Variatie (trV) en ruimtelijk rela

tionele Variatie (rrV), als dimensies die respectievelijk kenmerkend zijn

vOOr de interacties en de situatiee >r&arin de relaties zich verwerkelijken:

Situatise

1-------,,-- trV 1 "V

continu discontinu eenzijdig veelzijdig

1 1'_m""':""::::::"_1' 1
Ik kies deze, en niet de grld'isch" weergave van dit negatieve verband tussen

beide dimensies, OIIldat de waarden die beide variabelen kunnen aannemen (nog)

niet geb1lnaUg, mMr hoOgeten6 ordinaal lrunnen worden vastgeeteld, en daar

door een gratieche weergave teveel exactheid zou doen voorkOlllen.

De negatieve voorkeurtu,.l1 ...ties tussen beide variabelen kolllen hier overeen

lIlet het ...cal ... van 1lI0gelijkheden tussan "formele" en "informele" relaties.

Hier wordt eohter het begrip "formeel" bijvoorbeeld 0Peebouwd gelien uit een

"nlillltelijke" en een ,·temporele" cOlllponent, resptlotievelijk de relatieve êên

zijdigheid en disoontinu1.teit (ai"breekbaarheid).

Zakelijke relaties zijn in beginsel eenzijdig en kunnen daardoor, aDdat
er geen andere banden bestaan dM die welke voortspruiten uit die êne
functie, gemakkelijk worden afgebroken.
Organisaties, waarin enkelvoudige, duidelijk aD8chreven relaties pri.lllair
zijn, trachten dikwijls om de interne relaties te verstevigen sportwed
strijden en gezelligheidsavonden te organieeren, of geven relaUegesçJ:1en
ken of zakendiners "'" de erieme relaties te bestendigen:

continu discontinu eenzijdig veelzijdi&

( reaotie ..:.....:'-;;oo",r,".;----~)

Dit p.-oces zou men "informalhering" kunnen noemen, daart"8enover staat
"fo rmal iseriJlg".
Er lcunnen situaties voorkallen, zoals in het lepr, dat êênzijdige l'1l1a
tie.. gewenet zijn (veelziJdip relatie.. en hi.rarohie zijn llIoeilijk te
verenigen) en daarom tracht men, bijvoorbeeld door regelmAtige oveI1l1aat
8ingen deze relatiee te fOl'lllaliaeren:

continu

actia

discootinu
) reaotie

In &akelijke situaties wordt wel het verwijt golMOrd dat men te "Per
BOoolijk" wordt, een poging de betrekkin&en te fonnalieeren.

'f.,
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b _ tn4uetri"l1 BllIIlenleving, dat wil uggell een lIllIIealevu,. waarin de

eeIllHll1jke arbeid in hoge _te 18 gebundeld, geto....li_rd ... 10'" "kt

v... tnis.-., iD!'o:r-e1e :relaUes, WUr __ ... noiJs tijd dJn lo~uk1;

VWI de arbeid, t~t een eterbl polarisatie op tlleeen tntorwe1e (11I tOlWKlle

rel.U••• KeJ1gUlg van beide wordt slechte eet IloeH. &M.vaard en is in veel

gevallen eenvoudigweg ongewenst, vooral waar men "in functie" iB, dat wil

""gen _ aDder gezag Yl!lrhgeDlIOor<ligt dan ,icll.l:elf.

Bij eeD eeeoncentreerde poplllaU. ie de kM. op eeD toevallige oataoettng

tun.... d. individuen vel••alen croter dan in een ...preid••

Deze cOIlhcteo zijn daardoor vluohtiger, de intensiteit en veelzijdigheid

der vlIrvaohtingoen ne_t at, de rel.ties worden eensijcl.iger, dhoontinuer,

etJr::lllijlter, duidelijker, torweler (eie ook Bahrt, '961)

"'r QOII~..tiAo v-. dit gebeurm OI:1twUkeU .icb biDlUlIl de el1nln van de

_ing _ te~.-t.lcl. proee•• !wen stjD pridgebied kaD de etedd1Dg

relati.. ontwU:ltelen die gelt_ût vorden door vnbijdi.pid en intense

verwaohtingen die op sioh tot epanningen kunnen leiden.

I. ltaa. een dergelij.lr.e .it1aUe ale pethogeen inteIl'1"lltel'8l1, ~zien
h.t vitale ooataet .. t de -.eving n11 eene overwatic u.a",sic ia, dAn
_el' YOned.i( oatbreek't, _del' dat enerlei tue.....vo,.. doorlopen
kwu\N1 ....nl. sodat de ,;ele,;enhllld a-boden wordt sich in dit ÇIIIln~

Y1l1d te ori'6Dteren.
De belevi.ng....reld die het ene .Ui.... oproept, lijkt op de belev:l.n.-e
wereld van de eabi&ot1"llen, de ander op die van de ps,ychaethenioulJ
(zie lfu8enholtz,1951 en. 1952).
Bet Ule .Uieu ie vreMld, niet-eigen, • het andere .Uieu k.oIIt in al
zijD OD<Xltlr.O<ab,.re det.ile op oa. atl in het lll1e .ilieu sijn wij eno
l1i.M, in het aDdere .11illU heen all.. op O.I1ese11' betreklr.in4r. word.
wij uiteluitend ..t oa.nlt poOElt'l'oateenl.
Ben dergelijke ebeolute echeid..ing .....ilieu. ie de e.e.tie .... de
yervreuding die ..n al. etedeling lr.aft ervaren, en _et be..tNden.
worden dool' gre.di.,ten te ontwilr.klllen tueeen de erl~en die op elk
lIoha&lniYeIlU te vind... zijn•

• et een dbol'flte ver-.-eli.ng .UielU ter b..chilr.king .. daarin Yera.chillende

relati.. te verwarkelij.lr.en, lr.an de pbru.i.lr.er &aD sijn~ e••ocW.

dnideUjklleid verlenen die .....,...trieche Y1lrwaoht1ngen in de ",laU.. bell*!

TOOrl<_. Ien lr.an een besoeker &aD de deur &aD de pr_t bowlen, in d. ~,

de voorlr.Mer en. in de achteritelDer. Dat ie een duidelij.lr. dieorete reek•

• Uieu. aet at'n_ud tOnHle oonnotaUee, die de bezoeker leUerlijk duid_

lijk..akt "tot hoever hij pan bn".

Dat daM &OCWe duidelijlr.hdd .... belU14 ie, blijkt _1 uit d. c.ltwik
keoliac TllIl~i.. diAo op~ .... -..,-trieche 1'01"".",.ahti.n,g-.1

1
1
1

"
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de hlLl"enrelatie ineeDB van vriendaGhappelijk in ...iJanddijk doen ..slaan.
In Vl!!el gevll.llen wordt dit veroona&ltt doordat bij bu.retlbesoek inti.ü
teiten vorden prijsgegeven di. door de toehoorder ni.t al. inti__JVa

ren. vorden en dus vérdervel"te1d. n. ander voelt sich lUerdoor .natt« in
~ijn vertrtluWfll b••chumd. _tPfJ.ll.oonfiicllllll ophvert.
De definitie ven d. aituath waarin inti.-it.iten ot tonuliteiten VOrdCl
&t'gehandeld, vordt .-ed. ~paald door de aard VaD het .-111eu. waoarin de
interlICtie plaats vindt.

011 11.11 d. "urde van .UiewUrrerenU&tie ten aan.iu VaD de ccmdiU•• "lIOort

pnoten~ en "'territoriwo" (en durbij _et .1llI. denken aan een ondencheid ale

~~it••M en "~ructuur") t. bepalen, ten einde du.rop all!'8Ujke iDtenties

te bll8eren, zouden in het voorgu,nde perspectief de volgende hy'potbouen door

aoetaal-wetenschappelijk onderzoek moeten worden getOfltet:

1 De relaties tU8sen "'.Deen worden altijd gerealh.erd in vormen van UIte%'
ectie (en daarm ia commwlioath begrepen) die ordinaal geplaaht Ieun
nen worden in een reeks van mogelijkfl vormen tU8sen "informeel" en "for
meel ".

2 BlJ interaotie trachten de p&.rtners hun mil i8l1, fIll msde d..rdoor de ds
flnitl.e van de situatie, aan te paulJBn &.aD de mate li'UJ'l.n de interaotie
formeel ia (acCOlIlodatis), ofwel Bij trachteD ds ..ah waarin de intera~

tie fonneel is aan te passen aan de aard. van het .Uieu waarin dj to_
vallig verkeren (adaptatie).

) Een grots IIlOrfologisc:he en st""Ctur1l1e verscheidenheid in het .Uieu
wordt door mensen eerder al. ac.ponent van een intonnele .ituatie erora
~n. een kleine veracheidenhe\.d al. Ol:lIaponent van een fonoelt dt1:J.etie.

4 Ket ontbreken van tua....voreen ttusen fonoele lID intor-e1e intere.çtie,
ofwel een echeve verboud.inc tuasen bet aaDtal intolMle en fOnle1e inter
acUe. in een rledelîjke OIIgl!vtnc, kan pathogeen sijn.

Evflltuala verIficatie V&ll. de tweede QIlotbe.e son reeds pleiten voor een he

pulde VOI'II Van .Uieu4itferenti.Ue _ verecbille:nde dt_tie. te Gft.reD

ter "llle v.... verschillend" VOnDllD van -..eelijke inter.cti".

V"rltlcaUe ven de derde b.7Potheae &OU erop wij!:... , det er variatie ill het

milIeu _et ujn DIl8l' meer en mWer verscheidenheid, terwijl verificatie

van de VIerde hypothe.e 4e veneelij~i4 van gradi.... ten $OU aantODen,

llehal"e een door onderZOek nader te bepalen anasoopische ..... rde "a11 .ilieu

dltt"rent.atie ten aan!:ill1l van d" oonditi"8 van "ltOortgenoten" en "1"rrit~

rl~", is er, z0810 gezegd ook ""n kata800piache weaTd." die ni"t sozeer in

het tO"""d-Zljn van interecUee en situaties tot haar recht komt, llaar in

d" controlaerbaarheid van d" op"nb..... ruiMte ele ontOlOetl.nceplaate ... d. pri

"6 ruwte &1e territori....
I
i

.,
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db op de openbue ru.t.t. uitltijkeD (bl..mle:o,t.den, iDdlUtri.t.rrein.... )
ontbreekt ook d. utllW"lijke ~oial. control. Vall bewon." di. lw.n
WOODo.«eri.n& in bet 001' bowlen.
FunctiOlllele diff.rentiatie aou. wellicht deze o.tuurlijk. ~ciale cootro
1. kw>nen beret.U. en .ventueel een preventieve werlc:inc kw>nen hebben
ten &llllsitlll van pl...t ....bonden crwinaliteit (r.ie ook !fe_en. 1912 en
Jaoobe. 1961).

De openbare ruimte wordt in het algemeen door de overh.odd (politie) of door

de collectiviteit (eooiale controle) "gecctltroleerd" en de priv6ruilllte. waar

mlll'l doh u.n deze vOl'llen VaD. controle kan onttrekken. wordt door bet indivi

du gecontroleerd.

Hoewel eooiale controle van groot belll.l1g b voor de maatschappelijke orde.

b ook de _gelijkbeid .. sieh daaraan te kw>nen onttrekken VaD groot belang.

E'tholopech OIldersoek bij bavianen wij.t .r volgens Ro_ll (1916( 1912»
op, dat in open terrein en in kale, open kooie:o. vaar de dieren elkaar
..:londurenl!. sien, veel aggrl!lIl1iviteit V'Oorkc.t. terwijl in _.r begroeid
terrein de prtn.!e agTll.eiviteU een opvallend verschijn"l ia.

Structurele di1'ferenti.Ue .aakt het _gelijk dob b-nelinp aan eociale

oontrole bloot te dellen (""flaneren''') en deh daaraan te onttrekken.

Oroen.an (1941) heeft het eft"eet pregietrurd van een niel.lwe p.rellel
_I' in Staphoret. die door de bewOrlere gewaardeerd werd OlId.at,-eD nl.l
ni.t meer over de hoofdweg, en dUB in r.ijn neHe kleren. naar het 18nd
hoefde te gaan. lIaar onopgemerkt in werlck.18ding zijn werlc kon bereiken.
Het IrolIlt ..ij voor dat de ontwilclceling van '"de alternatieve weg" in een
dorp84l8ftleflnllchap een belangrijlce rol llpeelt in de aCtalcelir~ van de oor-.
epronkelijke 1100W. oontro18 in lr.leine .....eenachappen.

De "Openb.,.. orde en veilisheid" i. _liewa.r enerdjda .i.echien pbut bij

ordelijlàMlid en overdchtelijlcheid (Hau8...... l) ••aar ander&ijde &OU uit ne

der oodersoek. -n.n .enHlijlce egree.ie .. ~ciale controle kwulen blijken

dat .Ui.udtffenmti.tie door dece:otraliHrin& van de ~ciale oontrole etm

positie.... rol kan epei••

De waarde van .UieudtfterenU.U. wor d. oonditi. ven ·'Voor\plantî.n«" l&Oa13

ik die op pac1na 16] - 165 betekeni. heb villen ..ven, word\ bepaald door .d..

...te w&&rin bet .iUe\1 voor wrtlChillude ~re..ie. "ontvNLlceUJIc" ie en

bet .,.ne~ heen ilI.pre..i .. t. leveren.

Vooruitlopend op de lnt'otwl.tieeOlldiUe (Cl) wU iJl: "VOortplan\ing" hier
b.eohgu..... al, "Uitplllnti.rl.l van in_di( ...."wnigoe inrOnll&\te". d.t w.1
..gen dat biertoe ev~4 de uttplanUnc V&ll ,.netiaohe ood.. ( ..:r;u....
1. of eet.ti..... v'n1eeroderin&) al. bet uitplanten van anllere inwend.&
_ t.P info:rwati••0&1••otle. ( ....lJlr...t...), O'I'.rtllicinc" ("'r.en-
4i.ll,pdraDC") , kennb ("'ODd.ervij.") ot' ..lh bIole ovJ.t=- ("Itolonl ..üe")
..~ kwulan .crd••

I
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Wanneer in de conditiee vlul lJOortgenoten en territorium ("positie") enigeI'

mate is voorzien, tracht het individu of de collectiviteit zich de OIllgeving

eigen te m..ken, hetzij door toe-eigening, in-lijving, hetf.ij door uitbrei

ding V8ll het eigene in de OlDgElving door activiteiten, aymbolen, bezittingen

of door 88=818 vermeerdering.

se:mele activiteiten htlbben een element van toe-eigening, inlijving,
uitbreiding van h8t eigene in de omgflving en behoren-tot die omgeving.
Sexualiteit omvat echter - wals ik op pagina 155-156 al opmerkte 
veel ..Ur dan de uitbreiding van het eigene in de OlIIgElVing, voort
brenging en toe-eigening. Voortbrenging en toe-eigening ie een biolo
giache tunotie op zich die 108 gezien kan worden VI\Il sexualiteit en
in oommige gevallen als vó6rwaarde daarvan.
Zo is het uitzetten van geunnerken een ZeIlr algemeen vertlchijnee1 bij
dieren, waarmee een "wb V!Ill vertroulo'iheid" (HilleniuB, 1970) over de
omgev:Lng wordt gelegd, dat ale chemieche OOIIlIDunicatie dient. niet al
leen ten behoeve van Ilexuele relaties, maar ook ten aanzien V8Zl soort
genoten in het algemeen, en ...... llicht zelfs ten behoeve van het indi_
vidu dlf en zijn relatie met de omgevinB.
Het toe-eigeningsged.rag bij mensen neemt e::r:prell!lieve vormen aan, VOOl'
al daar waar zij een huis betrekken (nieu...... "eigen" vloerbedekkinB. be
hang, verf), de overblijfaelen van de vorige bewonerll worden zoveel
mogelijk opgeruiJDd.

Voortpl&lltinB in de breedste zin van het woord omvat de uitbreidinB van het

eigone in de omgevinB. voor"tbNnging (e:z:preIlBie) en omgekeerd het zioh eigen

maken Van die omgeving (irlpreIlBie).

De biologillohe funotie V8ll deze bijna oonoeptuele conditie. is niet alleen
•

het mogelijk maken van Ilexueel gedrag, maar ook van doeltreffend gedr&,S" in

een OIIlgeVing die ie eigen gemll.Bltt door acoomodatie van. en adaptatie aan

het milieu, in het algeméén.

Een cruoi&81 moment in de reproductie van iedeN eoort, is de indivi
duatie van de nieuwgeborene, het "Op eigen benen leren sta.en", een
eigen acoOJllt><Utie van en adaptatie aan het milieu leren ontwikkelen,
de ve ......ieeeling van het moederlichaam ale objeot van toe-eigening voor
de reet van de OIIlg.wing van het individu.
Hier zou milieudifferentiatie ook betekenis kunnen hebben VOOr de voort
planting in engere, puur reproduotieve zin.
Rovell (1976(1972») vermeldt in dit opzicht interelleante waarnemingen bij
apen,
"Bij de klapperapen kon men een duidelijk verechil zien tussen bet
interactiepatroon van moeder en k:in,d in een gevaril!erde omgeving en dat t
in een saaie omgeving. Het verechil was een gevolg van het feit dat de
gevarl\lerde omgeving talrijke mogelijkheden bood om te Ilpelen. terwijl ,
deze ontbraken in de kll.1e, geluiddichte ruimte waar de andere jonge
dieren zaten. De dieren in de gtlvsrillerde ruimte zaten ved minder bij
hun moeden en hadden veel meer belangstelling voor hun ~vinB en ..in-
der a.endaoht voOr hun moeder ot zichzelf. Koeders in een dergelijke rij- >

ke omgeving wa.nm minder aggressief tegenover hun kinderen, waaraohijn-

,,
•
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lijk QII<a.t se niet voortdurend self het mikpunt wll.ren Vll.n hWl spelletjes
en de kinderen :lD deze omgevina' reageerden op een uitval van hun moeder
door bedaard ergllns hij haar vandaan te g&Il.Jl zitten spelsn, terwijl ds
kinderen in een impuls&rme omgevin& zich in dat gllval juist aan ha&r
v&stklemptfln. "

Hugenholtz (1951) noemt de wijze waarop mensen zich hun omgevin& psyc:hoSQlla

tisc:h eigen maken "'beleving": het zich uitbreiden over het andere, waardoor

dat andere "onze zaak" geworden is. Het beleven wordt hier primair als leven&

functie beschouwd die op hoIIIloeoatatische wijze het vreemdheidskaralcter asn de

omgevin& ontneemt en het 8I:ldere tot eigenheid herleidt. Ilierdoor is het indi

vidu OIlIringd door een vitale ruimte waarvan hij het middelpunt is en die tot

hem behoort en w&8rbhmen het vreemde kan worden ge&8eimileerd; de belevin&&

wereld. De belevin6swereld fungeert dan ale een décor van vertrouwdheid tegen

de achtergrond en bij de gratie waarvan het nieuwe en onzekere km worden ge

integreerd.

Mensen kunnen aan hun Olll68ving "voorbij leven", met hun omgevin& "mee leven",

zich in hun o"'6"vin6 "inleven" en ten slotte hun omgeving "beleven".

Het "vitale contact" met; de omgevin& kan volgens Hugenholtz (1952) op
verschillende manieretl gestoord zijn, hetgeen resu1t;eert in bekende
psychiatrische zielctebeelden:

la De belevingswereld van de melancholicus is iné~schrompeld tot een
minimum. Niets is hem meer "eigen", de wereld daarbuiten is oneindig
groot en onbereikbaar. De melanchoLicus is ten prooi aan am.oedewll.8D,
kleinheidswaan en nihilistenW8ll.n.

lb De manicus daarentegen kent geen gronzen, weet; dan ook niet hoever
hij gaan kan: de gehele wereld ligt voor hem open, alles ia bereik
baar, vertrouwd en eigen. Iedereen ia zijn naaate, hij kent geen be
perkingen ten aanzien van het gebruik ven de rqimte, verliest deoo
rum fm. gevoel voor detail en geheel.

211. De deg«leratieve persoonlijkheid heet"t een uitgesproken gevoel voOr
detll.ile en toteliteiten. In zijn belevingevereld overheereen de con
trasten in een chaotische OOlIIple:titflit, die hij nie-ttemin OIlIVIltten
kan. Hij ontvlucht de regelmaat, de overzichtelijkheid, de orde en
de voorspelbaarheid, dus ook de voorzichtigheid.

Zb De epilep-ticus wekt de regelmaat, de overzichtelijkheid en kan geen
totaliteiten ca"pannen of grote verb&lden zien. Hij boodt zich bij
vlakke, monotone belevin8'einhouden, en ie e1echte tot Zeer primaire
onderscheidinf3"II die er dik opliggen in "taat. Hij kan weinig cog
nitieve distantie ontwikkelen en houdt zich vaet aan zijn kamer, zijn
huis, zijn tuintjs.

3e De schiBofreen ie in zijn cognitisve distantie opgega.en en heeft bet
vitale contact met zijn omgeving verloren. Zijn belevin8'ewereld is
dood en in frB.glllB:lten uH4iéngevallen dia stuk voOr stuk alle v8llzelf
eprekllndheid missen. Hllt continUlteitsbegrip is verloren, zodat, ook
tot op SlIkere hoogte dil oe"teltervaring, de objectc0D8t8lltie en het
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tijdsbegrip is verdwenen. Het verleden is voor de schizofreen veel
meer een willekeurig geheuren dat hem is a8llgedaa/l, de.n dat hij
daarin geworteld ZOu zijn.

]b De psych&sthenious kenmerkt zich door "en gebrek a8ll weerstand tegen
over uitwendige prikkels, iedere ik-vreemde invloed werkt diep in:
door een kleine d18Bon8llt wordt het geheel bedorven.
De ondergeschiktheid Vtlrl. een detail aan het geheel wordt niet er-
varen, de eenmaal oJl6Sdane ervaring wordt gegeneralieeerd en niet
meer losgelaten.

(Naar een BllIDenvatting bij de Jong-Moolenaar, 1975.)

Mensen leven in een homoeoetatisch ..venwicht met het stiJllulusveld, de bele

vingswereld, waarin zij zich bevinden.

Dit veld mag niet te klein zijn, zoals bij de me18llcholious, en niet te groot,

zoals bij de m8llious, niet te complex, zoals bij de degeneratieve persoonlijk

heid en niet te monotoon, zoals bij de epilepticus, niet te veraf zoals bij

de sch'izofreen en niet te dichtbij zoals bij de peychasthenicus.

lÀll dit evenwicht te leren ontwikkel..n en te behouden, zou de omgeving gedif

f'erentillerd moeten zijn naar gradi'énten van toegankelijkheid, oomplexiteit en

vitaal cont..ot, zodat ied..r kan experiment.. ren tot ho..ver hij ga&D kan, al

vorens hij zijn milieu als '"Vrfl<lmd" ervaart, opdat ieder een "eigen" milieu

vindt, maar ook in vreelIlde milieus de weerstand kM opbouwen tegen die 0Ill

stsndigheden die speoif'iek zijn persoonlijkheid kunnen verontrusten.

In "en milieu dat al deze mogelijkheden biedt, kan ieder mens "het eigene in

de omgeving uitbreiden" door een ill'lpressi ..f'-expreeeieve wisselwerking.

E<ln of' andere betrokkenheid bij d.. omgeving is voorwaarde vOOr conceptvorming

en voor de oonceptuele condities waaraan ik in de volgende paraçaf'en de

waarde ven milieudif'ferentiatie wil toetsen.

Het 18 duidelijk, dat de bepaling ven de f'ysieke waarde van milieudit'f'.. rentie.

tie op onVOldoende onderzoek gebaseerd kan worden.

Ik heb in deze paragraaf getracht een ind:rok te geven ven de grote v..rschei

denheid lI.8ll vonnen waarin milieudif'f'erentiatie een f'ysieke waarde zou kunnen

hebben, "'aar d.&t mag niemand erven weerhouden andere tyllieke w=xden te ""eken.

In de volgende PlU'll.graa.t' wil ik de .lae.rde van milieudUf'erentiatie toehen

aan de perceptie en de condities van inf'ormati.. en zekerheid (pag. 156-157).

Op dat gebied 18 zeer v....l onderzoek verricht, in tegenstelling tot de WllU'-

de .......raan ik ten Blotte het grootete gewicht to..ken: de identiteit.

Onder d.. titel "identiteit" wil ik ten slotte in de daaropvolgende~

de we.arde Van milieudif'f'erenU"Ue toetsen e.an de laatet.. drie oonoeptuele

cond'ties, "aff'ectie". "identiteit" en "invloed".

,
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10.3 Perceptie.

'" I
,!

l*I.=eer i.D. de .enaelijke ~"ina' iedere VOn! .......ariatie orItbreekt, tr-eedt

bij de .ene een plQ'chbcbe toeetea! op die onder de n.... "eeneolT depri....tion ..

veelvuldig ie beetudeerd. Seneorische deprivatie leidt tot ooncentratie

etOOl"l11e, verhoogde .otoriek en vi8l1e1e hallucinatie., tenlijl geen proef

persoon vrijwilll.« l~r dan drie depn iII. een dergelijke toedand wilde

blijvllll •

• ensen hebben een (neun:>tydol~ache) beboette aan veriatie, i.D.ton!8'tie

(otpriklcelhonger"), zonder welke het eenaomotoriaoh eyateem zou depnereren.

Het blijt't dttll natuurlijk de vne& of de benoc1i~e "arietie uit eeD ver'llohei

denheid -.en .Uieus .n:..etig _t sijn, dttll ",,1 revonden Q,n. vorden i.D. de

veranderlijkheid en d,ynamiek "a.n het .Uitrll.

Hoevel deze bronnen van variatie in het peroeptieondarzoek relJp<lc'tievelijk

de DallII ttClO'lplerltytt e "llovelty" hebben gekregen, ie .ij ree onderzoek be

kend. ..trent de verlloudin« v... beide t-.otoren i.D. dl! priltkelhonger V1m -eneen .

..,. kunnen hiero.trent echter enkele lopeche pToletrekltinren afleidl8ll, vu

neer _ bedenken dat de behoet"te aan 'nriatie niet oneindig ie, en bij bevre

diging zelfs pla.ats ll\aakt voor de behoefts aan "oud nieuws", herhaling, ze

kerheid, orde in hst aarl4l"boden priltkelUDive,..... Daarover bestaat ook op

crond "lIll verecl1eidene onder&oekîJl,gen ree.n twijf.l.

Op bah van deze overwegi.ft&en kunnen _ ~i:lgllVari..tiett al••11ieuvari~

bele invoeren in een oecologische to1eran"UekrolD.e zoal. op pagina 235 verd

gegeven ten opzichta Yan d. to1;al. gebnl1ke- en b.levingewaarde, Ilaar nu uU

e1u.1tend. 1;en ....aien ..... d. ~roeptiewa&1'd' voor een înd.ivldu de1; de OIII88Ving

Dil eene ale nieuv, u. d, en dttll WIer al. beltelld, oud niellOle er'l'&al't (tti.D.tor

.ati_p1î'tu.do"):

•

peroep'tie......
",.be1;
.Ui.u

1< 1;o1erantio! )\

optia..

."'.
aapUtudo )

De p.rcep'tievaarde ale funotie
van de omgevingevariahe.
(De ttinfol'llatie-tolerantie
f'unoU.... )
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De werkelijkheid achter dU -.od81 .oetlln WIl O'UI zo vaantellllD, ut __
een .i..D.mu. aan vaTiatie nodiC hebbl!lll. a. niet in een toenand VaD. ._lIOrische

deprivatie te raken, terwijl er een .~ aan variatie be.tut, waal"boYen

bet .Uieu op zijn waarne.er een chaotillChe :indnlk -.aU';t. DuriJl valt dan

geer. mbl. lijn ot rep1aaat, herbalirl,g of orde te hemnnen. "'veel aan

variatie aukt bet <>nIIIogel1jk o:le aanceboden infonlllatie in _cepten te

vlIIl.Bfm en zinvol ter overlevl..nc allI1 te _den.

'l\leeen beide erlr&H!l, die voor ieder individu anders kunnen liu-n. li.&t

een eveneens persoonlijk optt.:u. t\l8l1llD verrassin& en berll:enning: de hoeveel

heid variatie die juist genoeI ia 011 verveling te voorkOllen, eaar niet teveel

011 nog he ......ltenbaar ot domveg ken-b..r te zijn.

RondOlIl dit optiJaum. beweegt het et1lauluBveld van een lOene 1111 een. in de ricl!

tin$' van llenvoud, dM weer in de richting van onbegrijptllijkheid, terwijl

ook de menIlelijke bBhoef'te aan variatie een dergelijke bewe,ing kan maken

met lleMichillende frekwentie (uur, dag, jaar, hvena!_". be'1nvloeden de

ontvankelijkheid voor prikkele).

Due bewegin4r, zovel ale de .te'and ,uellen de grenzen VaD deze b.wegin4r,

word, de "oeoologieche ....pl1tudo.. genoemd, en voor dil geval ie het een

"intonaa'\i"'8IIlplitudo". I

Voordat ik nu dft intonaaU.....plHudo ga koppelen aan bet _a.lijk
bnvenaogen, en da.anMe d. cOQdiU.. a van (veel 8Il. weiD i ..) .intonaaUe
(Cl) en VaD (veel en weini«) Hbrbeid (C2), vil ik enkele bootdlll_'_
uH bet pereepUe-andeMioek ope~, VDar zover d... i.ta te ILlIl<m
hebben mei; de vari.U. in bet .Uiev.

D8 toeatanden van "tavoal" 8l:l "'\e weinig" VlI.ri.tie zijD bij d. _.
OIIdersoclrt ale respectievel1jk "oOpUive overload" (Iole., 1911) ot
bepaalde vonaen van IUDgene rire.a en ale "aeJ:laor,' depriv..Uon"
(eind.. 1954: Berlon, HU-on • SooU, 1954; Solo.OQ • I:ubl&DaQ', 1961;
SChult .. , 1965; 2Ubek, 1969 ent.). ,
sen.orieche CW1!rstiauletie kan bet gn-olg zijD van teveel verschillen

l"oo.PleriV") en van teveal vermd.eringeln ("Dovel""") in dAl ~ing
Dember, 1966). 1'egen da eerste Y1;Ina k:zul de _n••ieb wapenen door

.oleelillVll -end.ebt (lIlacl:vortb 1965, Broadbent 1958), tegen de tweede
VOna is vaak geen andere verdedig1.n.g 110gelijk dan een zich .ralll.iten,
weglopen of zelr et.bilherend l.nçijpen iD dil o-lglIving.

Tegen 8ftDllorioche deprivatie ie geen ..... rded1gin4r Illogelijk dan
nieu.....gillrighllid.gedrag, eigen Illotoriek of zelr fantaeeren (halluoineren).
In een dergelijke toelltend zijn geen vel'1lchillen ot verWlderJ.ngen voor
handen 0lIl tot enige intentionele betrokkenheid bij d. o-lglIving en <!ua
tot llIterpretaUllvlI aoUvHeit te geraken, zode' de &lIn4f'ttoonde oonelln
treUeetoomieeen vOOr de hand liggen: IIr ia niet. /Deer det de eandaeht
opeiat, richtint" geert.
In Un ailopele OID«'IIving ie er onVOldoende '\11 ob..rveren, .eleoteren en
organi..""", (Ilapoport "Kentor, 1961), en privao;r, epefllgelegenhe;id,

•

I
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Boeiale interactie vorden in de menselijke voorstelling verbonden III<It
een complexB Olll«8v1ng (Pyron, 1972).

De behoefte 8alI informatie ah r;od8l'lig ill door verscheidene auteurs
aan de orde gesteld (Hebb, 1949; Fiske ol Ma<idi, 1961; Lindsley, 1961).
de oorzaak ven deze behoefte ill de noodzaak van infonnatievll .....IlTkende
organen om blijvend te funotioneren. Het visuele I\Ysteem moet gebru.ikt
worden om te blijven functioneren (RiBIlfll!, 1950).
Voor ratten (XreChIlWslc;y, 1931), apen (Butler, 1954) en babioll (Fantz,
1964) bleek de'ze behoefte uit een voorkl,lUr voor af'willseling. Babie..
kijken llUlger DalLl' figuren met een grotere oontourlengte (Fantz, 1958;
Berlyne, 1955b). Volwassenen kijken 1811gtlr naar COllIplexere figuren
(Berlynll, 1958&) en kiézen dan ook meer gtloOlllpliceerdll figuren dsn de
lIlBest eenvoudige (MunBiJ\ger & Kessen, 1964; Dorfm811 &; Me Kenm.., 1966;
V8Il 'liegen, 19708).

Volgens Berlyne (19(() en Dember (1966) bestaat er een voorkeur vOOr
een iéts hogere complexiteit dan die waaraan men in het algemeen ge
wend ia (iets hoger dan het zogena8lllde "adaptation level" of "AL").
Overigens ligt het voorkeu.reniveau van oomplexiteit voor ieder VeI"
sohillend (Dember & Earl, 1957), zO kiezen vormgevers complexare
figuren dan anderen (Barren, 1953j !Iac XÎlUlon, 1962), hoewel
dat sterk tijd- en mode-gebonden kan zijn. Prak (1968) registreert een
cultuurhistorisohe verandering in de voorkeur VOOr complexiteit.
Er ie iJl ieder geval wel een ro>lll.tie tussen (lro>ativiteit en de voo:r
keur voor oomplexiteit (Bsrron, 1963) en meer elgerneen een relatie
tussen deze voorkeur en de persoonlijkheid (zis bijvoorbeeld p&«.
25', het genoemde veroohil tussen de perooonliJkheden die in de
pa,yohiatrie bekend staan als degenerstief' en epileptisch).

lnfo:nnatis ie in hoge me.te verbonden met de onzekerheid van het ge
informeerde oubject (Oamer, 19&::1), en het proces van 1e.ng'ZMle vermin
dering van die onzekerheid door ws&m"",ing en interpretatH' wordt wel
gezien als grondel&« ven de esthetische beleving (Ki.... le, 1967).
Rapoport & Hawkes (1970) bezien vanuit een derg<llijk perepectief' com
plexiteit ale funotie van veNsohtingen die niet uitkomen. Deze VeI"
wachtingsn zijn (echijn-) zekerheden op grond van en-ar1.ng (Pratt, 1950j
Smith, 1952) en mogelijk srf'elijltheid: de samenvatting van gelijkheden,
en de heI"-lenning va.n continu1teiten in de OIllg<!ving. De IIMlen-w.tting
van gelijkheden zijn in het perceptuele a,yete.,.. g'ltmplementeerd e.le
Gelltalt-wetten ('liertheimer, 1923; Koft"ka, 1935), de continlltteiten ale
"Ptlroeptual oonetanoies" (zie bijvoorbeeld Ittelson, 1951 of Krech,
Crutchfield & Liveon, 1969, p. 3)9-217). Geetaltwetten reduceren de
"oQllplexlty", de peroeptual oonstanoies reduceren de ''lIovelty'' in de
omgeving.

Het "tableSl lIIouvent" (Pieget '" lnhelder, 1948) de.t een pe.ageborens
waarn....mt, het verschijnen sn verdwijllan van onllamllnhanpnde ind.rIllcken,
lIIoet vorden geordand door lIamen-vatting en heI"-kelUling. De veelheid van
indnlkken moet worden gereduceerd tot gelijkheden en oontinuUeiten dlll
oonoeptualieeerbaar zil"n, her-kenb.... r in toek..etige situatiell en toe
paabaar bij het eigen motorillche) gedrag. Voor dit proOBs ie de IIIOto
rhohe oc.pontlPt belllngrijlt (Hald ... Hein, 196): zonder lIIotor1eche e .....
varing, tlD dus IIODder lIeIl.crlllcb-tllotorillche inhgreUe van indn1kl<en
(Bladerçoen, 1972) wordt bet pcl.rag insu1'rici.1lnt. "lIlotorillche deprlVll
u." ie in dit opsl.cbt eV1lD t\ln..t alll lIen.oTlIIcbe deprivatie. wanneer
_ het veelvuldig ontbrenn vaII de IIOtoriecbe .x.poaent blj &utonjden,
televieiakijlten, ltantoorwfk 8D&oyoor't sia, ie dit reden tot onpNII\
h.id.
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Wtuln.er ik nu teru,gkeer tot de verhowl.in8 tullS"'" cia factoren -oo.plu:it;y" eZI

"Iioveh,.", beboefte aan respeetievelijk verscheidenheid en verenderlijkhaid

in d. prikkelbanger VaD • __• d..uI bn ik cOll..8tateren dat "erscheideDheid

in het aUittu altijd door eipn .olariet. van de vaam_T bil wordllll. c.,geset

in "Ii~lV". aaar niet andere... 1llat iapl1c••rl Ib.t _re:ohe1dllDheid in het

.Uieu de -.en_ in de regeling VlIlI zijn into.-atie-ewplHudo _61' keusevrij

beid bied:t d.aD veranderlijkheid in bet .111_, en du. M6r kan. _ in de buurt

van het optiaula te blijven.

V.rand.r~ in het .111.11 kUnnen niet SOlIaar ge1.Diti"erd. ot be"în~
worden, de gebl"U.Î.ker is UIl. de OIllIliddellijlr.e ~aIIlielr. in het .111eu
onderworpen, en kan daar .... op de langere tenllijn, door inBrljpe.n in
de <l,yn&llliek-veroorzaltende r.otoren invloed op uitoefenen.
Verachillen in het lIilieu kUnnen echter door iedere waamelller wa.a.rgen~

lIen vorden voor zover lij door heIII persoonlijk relevant zijn ("sdeotie
Vil aandacht"), W8Illl••r het totaal aan verschillen te veel is.
Voor zOver er te weinig vlU"istie is, kan de gebrniker van de ruimte door
"rplaatsing van zijn aandaoht ot van zichzelt de afWilseling Daar eisen
behoefte opvoeren, mits er ellD veracheidenheid aan milieu8 be8taat.
In een gediffereDti~erdmUieu Itan de geb:Nikur van dat milieu de tJ
wh8eling van~n zelt regll1eren door eigeD motoriek, en verschei
dene gebru.iker8 ku.nnen daardoor oadankB VIll'1lohiUend. optw in hetzelfde
.ilieu hun eigcl optillulll r..lheren: 1laa.:4t'en lopen ~el, anderen ltult"
ZaaIII door het llUallUlll.

In een d,y:nallillch .Uieu daarentegen kaIl. eigen VIlrpl..bing de afwi8llelin,g
aU.en Il8lIr kwa:ltit8Uef be1nvloeden (vergroten), en D.let n.aar eige:n b.
hoettfln ook kwalitatief vel'*ZldeA:D.

Ve!'Kheidenheid in het mUie-.1 van _DllfIl1 ia ten aloUe van lfTOOt bellln& 'I'OOr

d. 1l8n8..otoriache integratio van indruklteD, ~ verand.ring in bet .UillU

geen fIlcen .otoriek "",reilt .. tot de wt'ei.-te va.riaUe \8 ~.

we _te:n on. nu a.f'vre.gen of het ar~n1; ..sn de .....BlIl1jk. paroepU. niet

bepert:t blijf't \ot de .orfolochdle diff.rentiatie van de kleinere .cha&l
niYellUo.

Due vreac wil ik plaa~een in het plIrtlpeeUet van de lIIfIn8fllijlt8 _ep1;vor

.ing: het "%'lItOg8n 0lII in eatecorie~n te denken, dat eleohh kan ontstaaD in

ellD ..Uieu ......,.r ongeordend, heterogeen _teriaal voorhand8ll ie en geredUOflerd

kan worden tot gelijkheden fID oontinu1hHeD, oategorielln en oonoepten.

De wumemtng van een milieu wordt bij de me:nll geplaatst in ••n nHlko van

vroeotere w",meminpn. Wanneer tU8llen deze waemem1.ngen overflenko••t be.t&at

conolud..... rt de waam_r otelijlchetd ot oontinu'1\eU in djn OlllPVingl gelijk

heid W\Ul1Ieer hij in VfIreçbil18nde over de ruilllte "rep1"8ide _Ui.uo htlet't

verkeerd, çOl'ltinu1hit wann..r hlj op vtlu<;:hillende _enten in h4iîhaltde

_ilieu a3D.... zig WII.tl.

•
l,
1,
I
(
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llanneer nu tUBsen dezs waarnemingen géén overe8DkOlllst bestaat, conoludeert

de waarn_r verecbU ot verllDderina: die tot hII!lrniell>lde vaem_ina: nopen,

&ClCOsien in eeD oabekend .Ui_ de bestaande elVerj.ng niet rebru1kt kan

vorden voor doeleericht pdnsg.

~lIlftl 111 sleohte lIlD4rBlijk op baBis ...-n vtIrechiUen en veranderiJ1sen in

de OIIIg'Svina:. Zodra deze verschinen en verandBrin&en in een "oon-cept"

(_-vetting) Vlor!. hII!lt patroon ot pr<>cee sodanig lijn aMleD&'Bvat dat zij

daarin tot ééD ot lIl1dere VOl' V8Zl gelijkheid ot cOII.tinu1ieit lijn gerecm

oeeTd, houdt de prikkel tot nau"eur1gflr waarn-en op.

ZOlaD4l' echter de _rne.in~ niet in een ooncept kwmllIl vorden alllll~t,

de waargeDoa>en verschillen en verlor!.deriJ1sen niet intellectueel kunnen wordan

predl.>.ceerd, wordt eteede opnieuw waargenllIllen 0lIl alsnog gelijkheden en conti

nu1teiten te gntd.ekkI!n die ala baeiJI kunnen dienen voor doe1«erioht pdrag.

Geeteld dat ik bij vrienden een bijaoDder eoon fleeopener heb gezien,
en ik ria voor een etalage _t de bedoeling een dergelijke neeope:ner
te vinden door gelijkheid te cOlietateren .. t de gezieDe finopener.
De erUltelen in de etalae' zi3n alh zilverkleurig, aaar verder van
zeer verschillende aard en mo.ilijk t. identiticeren. Ik Iean lIlij niet
herinneren ooit det1;Qlijke artikelen gezien te hebben _ ik begrijp
niet n.arioe dj dienen (pen plijkheden en continu'1teiten), totdat
ik een artikel blIrbn als _dtach inetNaent Cl ,",~lpns de andere
artikelen 0<111: ale ..dieche 1.D.t~ten cl•••ificeer. Dne ol..eific...
tie leidt tot doelgericht handelen: ik loop .de.... etala&ee lUlp tot
dat ik artikelen herleIn die sich laten llMen.,..Uen al. '"huishowl.elijke
artikelen". Ik herken borden, kopje., eohoteh, en verplaate mijn aan
daoht ne.&r een ander deel van de etalage, Vaal' anerlei keukengerei
ete.&t uitgeetaid dat ik dee1e vU en deeh niet direct herken, totdat
.io3n oog n.lt cp 6BD groep _eeen, lepels, blikcpenere en ten elctte
tleeopenere. In de laatste categorie barken 111: ten IlcUe eennltde
e:u.plaar ale dat 111: eerder gesien had. Den olaeeificatie leidt tot
doelprioht halldelen.: U: loop de vinkel in en koop de beperde opener:

1'uaaan waarnamen en oonceptvo... i.nC 0II.1riaat nU een "..pirbcb-ectioaele

a;yclua":

.ilîeu_ va.argenc.Bl:l go- conoep1-
VlLriatta , verschillen , lijk!1&-

.j.-') vo...inc
en verend_

den ot COll.U_, ,
nu'lteî-

F~· tllll.?

~: I' j:--••
H ..pirieohe a;yol~ doelgaricht

w ....
• doelpriclrt

handelen actiODele ~cl~

I
I
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Dit schema is een grove simplificatie van de \/'flrkelijlcheid VILlI het menBelijk

kennen en handelen, maar duist voldoende 0lII twee richtingen in de cyolua te

herlcennen: een inductieve, van de concrete feiten en waa.=emingen naar de

abetractB categorie'én en concepten generaliserende richting (naar rechts),

en een deductieve, VllI:l de abstracte conoepten weer te:rog naar de feiten,

waa:m.emingen en hendelin<l"en realiserende richtina' (naar linke).

In het organisme dat de empirieoh-actionele cyolus doorloopt, voltrekt zich

dus een Boort "oonceptuele amplitudo" waarbij beurtelings meer waarneming

(verif'i"éren) OOI oonoeptvoml.ng (theorievornling) Voorkomen. Deze conceptuele

amplitudo heb ik op pagina 35 en 36 8\ gekoppeld aan een variabele die ik

"Conceptuele variatie" noemde en de IIIate van abstraotie weergaf.

Ook nu vil ik deze variabele koppelen aan de OIllgBvingevarietie, dit keer

echter met lie bedoeling inzicht te verkrijgen in de \laarde van verllcheiden

heid voor de perceptie (zie pag. 253):

OMGEVING

COrnplexities &: nwe.ltie.s

ORGANISXE

Be.e.la~ e.n conoe.pte.n

)inductie
generaliaering

( deductie
realisering

concsptuele amplitudo

)

reductie
vereenvoudig~

productie
oreatis

informatie-amplitudo

I ang:evin,gsvaril'-.t.i.!!. I conceptuele variaii.!!.

geliJk njn anders zijn \oI8.8.rnemen conoept-
en blijven en worden zonder meer vormin€

t t-,=~~pre~,"i~'f=,-1'__1'
expressief'

(

Op de schaal van conceptuele variatie varillert mat de abstractie ook de •

verscheidenheid aan concepten, nodig om de omgevingevarietie naar behoef'te

door generalieerin8 te vereenvoudigfln.

:oe th<loreheche nulwaard<l van de conceptUeh vari"ti" wordt hier gezien.
als een (onb<lstaanbaar) "conC<lptloos waarnemen", het kritiekloos, inte:r
pretatielooD en vollsdig ontVl'ngen van <len indruk, zond<lr relatie met
voorsfgaand<l of komende beelden, kortom het (1mpreIl1l1<lf) waarn.<lmen ven
<len camera.
In .... rk<l1ijkh<lid ie geen enkele waamemin8 zonder <lnige interpretatie
denkb>!.ar, .maar de IJChaal van conoeptuele variati<l ..oet 4linzijdig be
grensd üJn, omdat <lr sprake 18 van mêêr of Ilinder interpretatie, oon
ceptvonaing. Dat impliceert dat er <l<lll theoretisch pval van. be<lldvo1"
ming b<lstaat d"t beentw·oordt allJl <len theorethche toestand van "geen

,
,
•,,
I
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conoeptvol'ain&", en dat ..oet dan het pIlre, i1'lterpretatieloz. waarnemen
zijn, d. nul...-.rde van c~pt....l. vllJ'iaU••
Een tweede t.p.licati. ie, dat de echa.al van ocmc.ptu.le vllJ'iaUe naar
de andere zijd. on"ep-ened i., aal],g8zien ..r th.oretboh pen toestand
van concepn-ol'aÎllg ie di. bet vamen 'I'aD nog .'r cono.pteD uitsluit,
so-.1s .r "'1 een toesteDd Val'l ocmc.ptvOl'aÎllg d.m:baar 18 die lIinde,r
concepten uitsluit (nUl.lijk: ~ge.n cOllo.pten").

In het echem.a is tot uitdnlkking gebracht, dat waarnemen slechts mogelijk ie

i1'l een ~vi.ag di. verscheidenheid ot vere.ad.rin( berbergt, ...ar ook dat

denken, oonoeptvol'ain,g alecbt••ogelijk ie vllDuit .... rec;:h.idenheid en betero

eene ....amellingen daor proc••s.... van reduoUe, vere.nvowUgin,g en 'I'WI 1nduo

Ue, gen.r-.l.iserlng (d. di.... rgent.a pijlen in h.t aohema).

Conc.ptvorming volgt op waam.mi1'lg, ,maar ie el.chtB denkbaar bij de al of

niet verborgen, ti ontdekken aanwelli&heid vu gelijkheden .n/ot continu'1tei

ten iD dineltde 0IIg8V1ng (een vollt_ heterogen. en onnavolgbaar ven.nde....

lijk.. Wrgerln,g ....lt niet t. conceptuali..rm).

IIl1tenachap ie in dlt licht ni.ts andns dan het lloe);:en naar geUjkhed.n
en conUnul1;etten iD .en overi8ene :&0 groot llloplijlte h.t.rogen. va....
zalllBling van ....rgenOlll8n individnel. en incident.le verschijnBelen, en
vervolgen. de conc.ptualiB.riq eD .%pr8B!Ji. van deze gelijkheden en
oOlltinu~teiten iD gener-.l.ieeriqen, th.orielln, tortlnl..le ••

•Door coa.oeptvol'aÎJlC knnnen nieuwe, onge1tllDde .ituaties O'I'er':llen vOrd.en

(dOOr geliJltenh ot COIltinu'tteit), .. op bad. vaD. e...~ llJ'~t van

ooncepten kan doelgericht ll"drag oolt iD db. situaU•• tot .tand Itc.en.

Dit laat_te ie d••%pr.e.iev. potentie van ooneeptvorming, di. lIioh kan ui~an

in pro<b1oti., creatie .n in rea1i..ring, d.-lucti. (d. conv.rgente pijlen).

lli.nne ie de perceptie op oecolojJhch. viJse gepl..tet i.D het b~.re ........

band van d. conceptvorai.ng .n da nivell.rende, I"tIduceI"tlnde potenties lb.arvaft.

lI..r ook de creati.v., productieve .ogelijltheden.

harm•• ie het 1I0Uet van d. pero.pth ook geldig geword.n voor d. hogere

ecbaa1.oiv.au•• :r-r., veracheidenheid 8Nl aUieu. ie niet alleen van het

crootste beIen« voor de _.eUJn -.rn_iDg, _aar 001< voor d. c.otlO.pn-o....

-in« en de prikkel to1 beide.

Zonder .UieudittertlntiaU. r.ou d. conceptuele ILIIPUt\uI..c, de a1'lltand tulI8en

waarnemen en 0<mc.ptv01"lllin4r, z6 klein werd.n, dat het ve""ojJeD c. ni.u..... ,

OQ8eltende .Uuatie. te overtli.... sou ve""inderen IlO ~e het veIWlgen COl

ah.matieve ettuaUee t.CfIII. el.bar er te we,;en, de be.taande eituatie tegen

.oceliJn eituaties, IlO daalwee bet ..rwogeo .. in te jp'ijpen m de eigen-_.

I
t

••I
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10.4 Identiteit.

10.1

0. betrokkenheid VaD .enlMlJl. (iDdivid"eD, grollpen, samenlllVi.D&'en) _et !w.n c.

geving b nooit een alge-ene, t.Ot.a1. betrokkenheid, lllI4r altijd een selectieve,

LDtentionele, &XCl~ieve betrokkenheid..

In teNen van perceptie vil dat ugptl dat. niet allee wordt we.arge:na.en en dat

niet alh. in concepten, catesorie'4n gereduceerd wordt, -.ar üt. er ten op

&iebt• ..-.n de totale V8N1cheidenhe1d in de Clm8"vin& eon ~8el.cUe,", ••ndacht"

be.hat.

De ll:lelueieve betrokkenheid kan die delen van het .Uieu plden, die in
"n of Mdere t)'deke cODditb yoouten, lIl&IU' zij kan ook een puur oon
cept\1ele inhoud hebben.
Afhankelijk van de falie waarin de oonceptllele amplitudo van het subject
zich bevindt, kan de lioelangatelling epedaal uitgaan naar "clllllplerlty" en
"novelty",. of juist naar orde en regelmaat.
Er zijn eohter voor ieder subject elementen in de omgeving we.ara.an het
zich in het bijzonder heoht.
Dat lcunnen dingen, plaatsen of personen &ijn, die op "n of andere manier
een IJIlbjectief optilllum in de infonnati_tolerantie (zie pa,. 253) van het
lrIlbject te biede:n hebben, zocat zij nOl juiet zoveel verraeainB' bieden
dat zij niet '....,rvelend~ zijn, lIlaar ook zoveel zekerheid det zij niet ver
ontrwstend zijn.
Deze bijzondere hechtÎll4l: van het su.bjec:t kan ten opzichte van din&eD een
esthetische 'beIerin« opleveren, ten opzichte van plaatse:n en situaties
een "'Zich thuis voelen" (wentholt (1968) l!IpNtekt v.... ooanke1'1llaahen°o in
de stad) en ten opzichte van psreonen een belllvinB' van kslIlsra.sdechap,
vriendachap, liefde.
Al d.... vomflll. Van l:lIJcht1ng vat ik _n in h.t begrip '"a1'teoU....
De aU'ec:tievs vhael_rkinB' tIa_ een subject u diflll.s obj.ot 91lll al't'e_
ti. VOnlt een c..ple:o "belevi..,.- van gelîjkheid herksnDen, saar ook ver
achil COD.atateren tussen beid., 50dAt sîj wedenijda ideatitio.r'IIIlld ia,
plubbepalend, derini.rend, ni.t alleen verbindend, _aar ook schllidJInd.
'!\us.,., eoctrtgomoten, .en_ and.rIÎJl&. 'beataat per d.finitie een aLte_
ti..... wisaelwerking, o.dat zij iJl. hoge _te aan slkaar geUjk zijn, sn
toch verschillend. De Vflderaijda identificerende vaarde vsn oa~ vi• ..,l
verkÎJl& door inter8elUe vordt door h'apJmSDD (19&J) al. Ç'OPdalag 91lll d.
Menaelijks idantit.it gezien.

Afr.cUs 18 .u bijzondsre VOnl van e:u:l...ieve betrokkenheid VlUl .en subjeot

op "n bepaald, gedsfiJl.il!erd., gstdsnUt1ceerd ohj.ct in het bijzonder, die

zich k8nooerkt door duurzaemheid, ook bij afvazigheid VlUl dat object. t
Vervreellldtng in het aln_en van deze betrokk.mheid, doordet het objeot ni.t I,'
lIleer paet in deze bepaling, derinitie, identificatie, hetzij doordat het ob-

ject veranderd ia, hetzij doordat het IfUbject en dien'; bepaling, definitie

or identiricatie veranderd ie.

Verachil tuaeeD bet object van deze betrokkenheid ..et de reet V_ de __
gsving ie d~ een eaaenU.le voorvaarde voor aLfeoUe. t,.

•



10.f ""
Verander:l.n.g van SIlbjeot en/of object daarentepn kan de affectieve be
trokkenheid IIChaden, tenzij het een l~ame wede:rzijd.. verllllder:l.n.g 18
die zioh,in een identificerende vieeelwerking (1d.entifioe:ren en getdenti
ticeerd wrden) voltrekt.
Tegenover deze langzllllle verend.ring kan zich dan n8lllelLjk een over"n
t1*et in herilmering etellen, die .en beetendigend.e h.ietoriaehe, biogra
t'ieehe diaen.ie tOe'l'oe,;t un de aftIlCUe.. betrokkenheid.

De id.entî1'icaUe van eroluaieve .-cerlJlgeelMeDten 18 door str-.OIl (1959) in

u.r voof'qld.rsteU1ngen en laplicaU.e be.td_rd ale "IdenUt'ioaUOIl. of pal'

tioulare".

PIll'Uculare kunnen alechh exclusief getdentit'ioeerd. vorden ah dj in een

unvijebare ("deze", "die") Ujdruimtelijke (op dat moment, dUr) betrekk:l.n.g

.tUll .et het SIlbj.ct (hier en nu) dat identifioeert.

Clean enkele andere individulieerende a.echrijvin.g kan ga:re.nderen ·da1o er niet

t_, bilmen die ..echrij'l"ÎJlg geliju "Perliculars" beriun op YIIrsçhillende

plaateea or __ten.

e:r:pliciet door Straweon geno_de implicatie,

waarde van lallieuditferJntiatie voor de oon-

Dat laplio_rt da10 idlmUticaUe alechte verblijk e:!Clusief kan ZJ.JD in ~
,

laUe tot bet iden1oî1'ice:rende eubject, en dat "idenUteit" derhalve een :rela,
Uoneel concept h.

Er ie eeh1;er nog een andere, niet

en die ie voor de bepaling van de

diUee v... affectie, identiteit en invloed van groot belBno!!'.

•,
•."

Het getdentitio". object .oet, IICI'l.iet naar lIijn aard, dan toch in l ..tete

inat.U.. naar aijn pl4J.te, VtlIreeh!Uell. YaQ alle andere objeote:n, wil de ide_

tificaUe ve:rbl1jk e=luatef zijn.

Ale nu de id.enUncatie van een objeot in laa10ste tnetantie bel'at op YIIl'IIohll.

"'-.arin onderecheid1o identificatie doh dan nn het pure vaememen 110ale ik dat

op~ 259 ND de orde etelde?

..t .adere voord.. : va.arin ie de conçeptuele, oonceptvonaende o..ponent VllD de

idclttticaUe pleaen ale hij niet op plijltho>ckn ken be.....t8:1?

Ue de "P&riiOlllar" ca>-verplijkb-.ar h, ... lIijn uol_ivitei t CI'l.t1eent aan aijJl

uniciteit, daD .oet de ooaoept_le c"poIlen' in de cCl'l.etatert.nc van cantinlrtteit

Cfllepll. djn.

In tenaen van perceptie ken identiteit dua ..eobreven wOTdllJ1 e.Ie "herkllnbu.rheid",

een oOlllbin&Ue van cOl1tinuttett en Wlioiteit. Dit peroapU....a"peot van de iden

titeit ia echter no&, niet dat, _t ik "identiteit" lIOU villen D~lIJ1, <:Dd4t bet

DOC elecht. een uit_di&" aapect ia ....rin de nerlblltteit en plijkheid. die

bij eeD V'8derstjd. id..titicersnde vie..lvertd..nc _ten vorden "oora:l.dereteld,

Iliet vsrtspn_rd.t.Kd .tja•
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Identiteit is _ zoals gezegd - een relationeel begrip dat altijd de eigenschap

aanduidt vän iets v66r iets, vän een objeot v66r een subject.

Slechts door een l;lsllelwerking tUIlsen een te identifioeren objeot en een iden

tificerend subjeot kan "identiteit" ontst88ll..

Bij de wisselwerking tussen twee menl,len kan"dell'e identificatie wederzijds zijn,

er zijn dan tw6é subjecten en twé(i objecten.

Het resultaat van deze wederzijdse identifioerende wisselwerking noem ik af

fectieve identiteit. Ookal hoeft er niet in de gebruikelijke zin van het woord

"affectie" 88lI. ten grondBlB.g te liggen, een wederzijdse exolusieve betrokken

heid is onontkOOlllbas.T, en in de identiteitl,lontwikkeling van mensen io een re

lat,iove duurzaamheid van deze betrokkanheid (met name die tllSSeIl moeder en

kind) onmisbaar.

In de wisselwrking tussen mensen en din~n, hun niet-<neneelijke omgeving,

kunnen slechts de mensen de identificeI'flllds instantie vormen, maar dat wil

niet zeggen dat zij in deze wisselwerking nht ook object van identifioatie

kunnen zijn, doordat zij zioh láten identificeren d66r, en zich identificeren

mét een deel van de niet-menselijke omgeving.

Mensen kunnen zioh identificeren met hun bezit, hun woning, b:u.n land, met
wat hst hunne, llIet wat vän hen ia, en daardoor ziohzelf" identifioeren.
Cassirer (1923) vindt tal van linguistische 88lI.w1jzingfln dat de bijwoor
den "!;lier", "daar" en "ginds", de de.monstrativa "deze", "die" en "gene",
en de pronomina "ik", "jij" en "hij" in tal Vllll talen etymologioch nllUWB
verwlllltlloh&p verlonen.
De aerllantische a8lllenh&lg tuosen de wÇJ)rden "hier", "deze" en "ik" dJ<idt
op een identificerende relatie van het subjeot met zijn niet-fllensalijke
O<llgeving die ik "territoriaal" noeill.
De Bociale struotuur als "ding" (zie Durkheim, 1895) is evenzeer in de
zeUde zin een identif"ioerende omgeving waarin men rollen vervult en po
sities inneemt, waarin men "zijn plaats kent" of" "Weet W'llAr men staat",
en W8Braan men eel) identiteitsvorm ontle8ll.t die ik evenals de pu.ur mt>
teri~le pendant "territoriale identitait" noem.

Docr zich te identif"iceren met het "eigen" deel van de niet-menselijke Olllp

ving of" met de "eigen" positie in een sooiaal systeem, onderscheidt men r:ioh

van ande....n die een ander deel tot het hunne rekenen en andere pooities be

kleden. Deze territoriale identiteit is niet alleen materi~el of" oooiaal een

repulsieve tlmctie die het subjeot zijn plaats wijst ten opzichte van anderen,

maar ook conceptueel.

Op het gebied van zijn eigen taak in het grotere geheel is men bet beste
thllis, en men waagt zich niet grll.ll& op "andeImBns terrein" om competentie-:
connicten te vermijden.

,
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10.1

\Iaaf' de ..ttectieve icl.entiteit een be"eslijke en ..Uractie"'e, ..ft "'balenoe

rende" (IrePfallllJ1, 1969) WO~ TaD idmtihit h die berust op _aZijn er!.

wed.erdjd.e UDpILuinc. 18 de territoriale id8ftHhit tIItI1 .tabil1e6rende en

~P'l1eieve WON. die beroet op eparl-sijll. hakbelf"ll.s1ng eIl tOnBllle relatie..

binner!. ..n lfl'Otere "etroctliur". De eef'llh idllllUteitsvonll PB" beter iD een

ÎJl.ter~UonhthchperepeoUet, de tweede in een .. tructuralhtillch perepeo

Het', .ur dj kunnen geen van beide buiten be.ohouwÎJl.g gelaten. word.en. WIlll

n.eer .en de tota1ll identiteit ...tI begrijpen.

Behal.... d. id$Dtiteit die /IIIIn OIlUee.rr.t lUlll. ee.rr. ..tt'ectieve via..lwerltln& ..et

aDd.re •••e.rr. en di. welke _ OIlt1llent un .en. .aterin. ot' aoou.1e pOllÎti.,

.en ooterritoritJII M in al ot' niet OVIIrdraeht.Ujke sÎJl., be.taat .1' .en. identi

hit di. __tllle.rr.t ..... dat _t -... woor1b~, .-..kt, doet: d. MIICIUOIl..

111 idcltiteit ...

Uit aijD cladllD ia _.. niet allIMIl. voor d. lID<ler, lU.ar o<:lll: voor stchHlt h ....

Ull~. Toch sijft .ijll o1adllll. hoewel z••ij wor<l.. toege ....kIInd. in zeke....

sin 1'I.1It "nD .ij" saal. terrttOriUII ot' beaU. ~t se zicll &aD _tjn iD-,
vloed OIlUI'tl.klI:III:l en buiten .ij 11.sglln zocira dj "pclaal:l" zijII.

III <le daad list daan-. .en ..er o0l'8Pro:n..It.Ujk aopect van veIV_ding be

elotlln.

H.t IWse1i&lll1ao va ...........d:lngBbegrip (I!:ntt'~dun.g, Ent"&uaaarong), <let
later door Jlan: (in Zijn Okonceiech-philo.ophhche Jlanullkripta) vé....
atr.lclumd verd uttpwerltt, houcl.t - kort pup - ÎJl.: '"wanneer 1.ll: tete
......, is het eorst al. bede.n.k.ael. aatvarp, pheal van eij••lt. eaar zo
dn h.t wordt uttpvoer<l, pat h.t buitllft .ij "n eigen 1II..en leida."
('0'_ %loof'llll., '1915).v..... dUle i. het proo.. --.rÎll bet '"QD _ij" YIIf'111l.d.rt in het "bu.î
tllll .ij-, ~rUl de the.. "ik-~ ...titbll•• "D.iet-ik" atelt (nçhte,
1'194) en juiri o1aar'd66r de peraoOlll1jkb11id op .tlIl hosIIr plan b~
(-rbebt), oatplooit, aatvill:ke1t, ...orwt. Entf'._±mg ie iD d.... si...
v66rvu.rde "'001' d. "!lUduq" (Hllglll, 1801), lIII!l pdacht. die 'bij d.
bIod....."C.. eçhr1jvef'S onr iel.titett (Krik_, '1968) ook l"U: uH
iedere 1.dentiteihcrieie (vent l.diIlC) ct oOllfiiçt, kan d. pene<&
l1jlthe1d _t ..... croUr .....oel ntI 1nJI.rl1jk. MZLheid teyoof'llchijn ko
._, t_.ij -.n iJl d. "tn l.dbC bl1jf't .teken.

:De ..ttllOtillV., t.rritori&1••11 eçtiaaele id.ntiteit .taaD iJl lleuwe 'betl'llllinC

tot elkMr, vloeien uit .lkaar voort, wt.8II11lll elkaar .J. voorClldentellllD

elkMr. ft ..orellll ._ ..et d. pero.ptuele id.ntit.it (de berkenb......heid) de

-tot&1. id.mtiteit-. 'f'oeh vil ik ze op e.ll.al,yU.che grond. van elltaar .eh.i

d_ oe4at .. op verecbilland. _i.retl "11 iJlt.nU. Ve.ll. .Uieuditt.....ntiati•
•

y~,,
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Voordat ik de waarde VIUI .Uhu.ditt'e1"$1tîatie voor de idaDUt.U n.n .ensen

en pl....t.ser. en hun wisselwerking kan bespreken, aoet. ik esnrt d. ident,itei't

en idlll1tîteita~tw1kbli.rlBbij a'l\8fID onderl.Oeke:a aan de hand. van de hier-

voor ontwikkelde hnlli.nolot:1e.

De identiteit 1fllD ee:nlten ie. gevoMeld in afkc.et S1 berk_et, de t_porele

en nluotehjke co"ord:lJlaten VIllI bet unieke, indivichleh, hietorbcbe Ilijll,

die ueh in laats" Ullltlllltie laten coder= in "n... en ~.".

11..... en &dNlB iD de:. dn, VOnJIeD bet. voor ieder _. unieke kruillpllDt V1lI:l.

historische"" geogratiecbe bepaaldheid ten opzi<:hte waa.rYaD hij podtie

bep.a.alt, WlLIlIVlUl hij :ieh dhtllZl.cîlleM of waaI'lllee hij dcb oonfo...eerl.

Dat laatste echter vervljet al naar de derde Cc.pon8nt, de oU.&d, datgene

llaal'll\ee de zich identificerende pereoOll zich op de toekOl... t. richt, lfll&l'IIee

hiJ zich weer onttrekt aan at'kOllet en herkOlllet.

Wie ben je, III1.llT woon je, dat. zijn de eerste Vl'ae-n dh eeD de vreem
delin8 shlt 011 hem te kunnen plaatsen in tijd en ruiate.
De vrug ''wie ben je" h een vraag = de h18ior111che wording van
een persoon, want het actuele zijn valt niet in woorden uit te druk
ken, het actuele zijn valt in woorden slechts te illu.str...·flll. aan de
hiatorieche inter.ctie liet _deMlD, de anderen door vie Mn _de ~
vontd. ia, de afkOllst. Bet huil. de vouing (wooen ie .'t)rlaologi.oh (vol
gen. de Vrle .. , 1911) v.rwant Ht viDnu, wenn.n, _en, pweDd, l;'lltlOOD.,
v.rwaa.nd), u bd besit ie d. territorial. gr<:IDl1~ Yat! d. idutiteit,
tlaa~e Hn zich uit zijn cate«oriale bepaaldheid (lijn n.... , aijn at
k_at) op een no.lIltelijlte crondalac heet't ...t_ UI indbidualb.MlD.
Beho...... t6t en bezitten (bedUu) r.ijn r..pectievelijk bit att'ectiev.
en t.rritorial••tadi_ in d. _ ••lijlte ide:ntitaibontwikbli.nc: al.
kind b.hoort -.n tilt een t_U1a. al. yolwaaHD. b66n aen t_ilia
en ten slotte "'beaU" _n ••n hili•• Behoren tilt ie so via "bebben",
bezitten gevord_, ~_at ia Mil eieen harko..t l;'llwordllll.

Door .en .igen gttzin t. aUcht. vehl. U -.. van lijD an:-n, doch deze

crid. heen eell identitic.rend. waarde. die door bat .lf;en terr11;orl_, het

eleen bezit kan vorden ond....telltld, ...........in de 1deaUteU.ontwikkali.nc

niet haar l bUl tu. vindt.

Ken i. u-. niet aUeen 'tIat Mn hé6n. MD ia aal< _t Mn dilet, en ala ar-

k_at nat: slechh in nu.. b.,h...t, maar in teite beru.at ia eeworden, wordt

de te.porele clllllponent van d. tdentiteit ingflvuld door dad..... door eedrac,
.xpreaaie, p....tatie en p ....Uge. Delardoor opni.\l'tl kan lI.n van huh &lI haard

v.lVI·eellden: d. kinderen gaan ten .10tte hat hili. IIU, d. arbeid 11011 bW.tena

huis verricht vorden, verkooht aan d. wrkgev.r dl••r bet lijn••ee doet.

kt i. de 'II'tl~""".d.i.Ilc dtB JIIa.n: uit_rkt. Dhe vervraea4i.nc' bHn Aa

,..en id-.titieerand. wurd....r, want bet ProcNct 'IaIl d. artMi4 ....

•
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niet ••• Il&&%' hoi. PJl- wordeD. tlIl. ltaZl. • .,_in worden Utc-YOerd al ..
OIIderd..l VlIn _ dtuatie W1Ulrin ..._ oaderliD,s een ved.r:r.îjd.
idtlll.t1lioerende wh..lweril:inc _erhowl.lID.
!let product v_ de arbeid (en het artetaoUU. eilieu ie daarvan. een
aadndHl) is Î.Il. _ae c.:-erçihi-induatrilil••_leviJl,g OIlsicbtbaar
,.worden, &lIll de arbeider OIl.t-vree-i.
Daardoor kunnen preet1ce lIIrI prestaU. buHu de arbeidlSWrhollll:Ur,geIl
eoU.ven worden van exorbitante <U&dendrllng.

Ik vU nu drie fasen onderecheid... in de identiteiteontlfildteling di. elkaM

in .,erlchillende perioden, lIlet .,erschillend. frekwentie en intendteit

at'lfiBstlen (leV'llJ1l1t&.sen, jaren, lIaanden, liqen, uren of "dr...inuten en

••oonden)I

1 de .Uractie.,e tan (een wed.nijd. idetificenmde affectieve Wielle1
wtlrking tuallen ..". en ~ving. d. _heid. waarbiJmen bet ik en bet
niet-ik sleb 11> beein_el polariseren, de tbeS8);

2 d. repu.leie... t ... (bet proc•• --.ria de iDdivlduatie zich voltrekt,
wu.ri.n bet indirldJ". sich "" eÎ.g'ln pI..". or posUie ververft, de
al:ltUbeae) i

3 bet sUAli_ vaD de iJlterwcU. (de ra.. waarin het individu slcb ftr

wmUjkt, invloed op zijD ~1.n& hHrt, d&anran invloed onderpd,
d. Il;TntM..).

In d••UTeOUeve t ..e. in bat .uen-:l'ijn. ligt de nadNk op de .treoUeve

identiteit, waarbij behoor ik...ie ben ik ten opzichte van de and.ren ell

..i. bell ik lI16t.

In d. repul81.ve ta.. , in het,buHen do and.ren zijn, ligt de n-.dNJc: op de

t.rritorial. identiteit I wat "boort tot .ij, waarin ltan ik ~lljzelt horken

n.n. en wat beboort DUt tot .ij. wat -a« ik doen, ... t --.g ik niet doflll,

u.t dn'd••tadiUII Du., .oat de vra.eg 'be&l1twoorclen' "'VlIU;o gevolgen beatt

.ijn -._&~1d, wat ••.1\ .r ...,. VlINl.. r ik niet _.r be.t..? .. ot kort

PMe'd: "Wat d6a ik har eie-lijk?".

v.&r-d...rate t_ t.- "raAtwoorclelijk aijn vOOr de.in or _••r .....81.ve,

t.p~.ei"" ee-ponenten vazl 4. identiteit. h de derde t ... wrantwoord.hjk

voor jU _.r acU.",. b;lra••h .. cc.p<lIlI..."t .an d. ideaUteit, d. "acUonele

idenUwh",

!la.. dri. t._ 'lijn VM. alkaar eellOheidan door f'I.nd_.oh1e - lIIl eewoOlll1jk

twlction.l., .aar in end.~ a..t.andisbeden (aoal' h.t ouder wol'd..n) p.thol~

c1" - ori... VUl ..nu_di••

Wij kIiIulaft '.'er..u.4en 'tUl on.. ...t_na (.cl4at ...iJ niet ...r berkanbe.ar

.ijn voor .~). vazl de~ .. en ,.." _t If1J d6an. nn h.t p4.nc

-.rtoor wij .~'lIMr dJn al. IlaDd.allllllll ....bjaot (.-l. c... arbOl1A).
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!leze vOnoen van Vel"VNemdlllg ku.nnen·b~è:d. IItlrder oniwikkelde ierw.inolo

gle respectievelijk arfectleve, territoriale en &ctionele vervreemding ge

n"ea:d w"men.

9.d t Affectleve vervreemding treedt op wanneer bijvoorbeeld in de vroeguie
ontwi.kJteling van het bnd ujn "basic tru!lt~ (Erik!!on, 1968) wordt ge
havend, wanneer het ln de steel< gelaten wordt, veronachtzaamd, WlIlII1eer
het gevaren onder cgen moet zien, overgeleverd is :lal1 het lot, de wil
lekeur van ar.deren, De eerste VOnD van affectieve vervreemdin& is hei
fund"",cntele wantrouwen Jegens de 8lll!er.
~anr ook op oudere leeftijd kan affectieve vervreemding optreden wanneer
onenlgheid in vriendl1chappehjlcel relaties "de ware aard" van de pll.rtnerll
onthult, of wanneer ~elk uJns weega gaat~, wanneer de partne1'8 toich in
verochlllende richtingen ontwikkelen, of wanneer na een lengdl11'i.ge schei
dIng bhJIrt dat men "niet fileer ale VT'Oeger" is.
De vervreemding die optreedt warlOller 1'O~~ een geboortelliad, een geboortn
hU1C of een pla!lts waaraan '''vele pd. herinneringen" verbonden zijn,
niet meer herkent, is geen vel'Vl"e(lIlldi..ng van deze ruimtelijke gegevens,
"'MOr van de affectieve connotatiell die dsaraan verbonden waren en de
rol dle Z1J "peelden ln de ",ituatie die binnen de ruimtelijke omgeving
gedefllll'eerd werd.
De Mblografische Identl teit .. is een optelsom van IL1'fectieve ~situaties~

iI'l.al"ln men heert gellartlClpeerd, en bet terugZlen of bet WElllt hebben
v·tIl o:Ie omgeving wa...nn deze situaties plaata hsdden, geeft een 11C~

terp;rond var. continu'tteit aan de individuele bioan.fiache identiteit .

.. , 2 Wrtnne('r een "'.ens zijn terrItorium wordt uitgezet, dat waaraan hij ge
hecht Is verliest, zichzelf ln Zljn omgeving niet meer herkent, van
~lJn beZlt wordt heroerd, dan io hij tea. prooi aan territoriale ver
vre"",dlr.g, dan IS hlJ ontheemd, uit"'l.anding, e1-lendig (etymologiBohl
,;iJ'" land. ande:- land), vrf!emdeling 1.lI den v:reemde.
Volkomen analoog aan deze onthe~ding iB eohter het buiten,ge"loten war
den lilt een sociale structuur waarin lIlen een plaat" bekleedde, de e:x
cOlMtUlllcotie. cnhlag uit een functie in een organisatie, een sociale
"truc tuur, het Mep otraatM komen te staan na vele dienatjaren in een
pGDHie du ..10 territorium ervaren ""rd·en ook veelal letterlijk in
e~n rulllltellJke omgeving werd vertaald, ie een geeonceptualieeerde
VOI1!l Vl1Z\ territoriale vervre8llldin«•

..J J Te" !lloUe, wanneer de volwaasel'1l11lftul zich niet /Ileer door d.a.den kan
onderocheiden, niet meer uit ~ijn'gedrag herkenbaar ia, ""rke\oos en
hulpbehoevend wordt, wanneer hij geen invloed uiioef.",t op dJn 0IIge
vUlf;, WNu\ear aUe inspanning vergeer" .,ordt, wl\lUleer da ander of het
,,,,deN! op he.. nlat Illeer re~art, zijn arbeid looa werk ie, dan kunnen
we VtU'l IIlltionela va:vrlle..ding epTeJc.n, dan io hij niellal'ld ae.r, dazl
wordt l'IJn bestllM l.n de a8sentie aangetaat.
,l,ctIOl'\al. vervNll!lllldlng treadt ech'kr ook op, wanneer lIIan gedwongen
WOrdt"'" dingen te doen dla IIIfWl uit zich.zalf niet zou doen, wanneaT
.an b;Jvoorb.eld a.n functle krlj~ toebedeeld die ni.t overe_.t_t
.et I .. ,"Mat e8BtIl".tlIUe verwachtingen dl....n van zich"lf lieert, .....
""81 of onbo et. or ......neer zich 8'l8D aO«"liJkheid voordoet .. ,U.nP"
t. 4o.n ....r &er, "n f'und.M.nt.l. "bo.rte heert, _ ..r ob .itua-
U. uch nlet l ..nt tot Iwt boYTed18'1n van •• opk_nd. behoeft., so
.1 .......... r Mil. in ..n auto opcothoutla .,of'd;t door fU.vonllna terwijl
... b...,.r "".1'\. ,



10.4 ",

Vie owler wordt verU.et si~ OQde vriendm Cl ntrval:lt8n, de getu.i«en van

lIijn arractieve id.entiteit, u.ar ook _walle be. 6tn voor 66ft de _op

Hjkhedm a. sieb in dedm te uiten, totdat s.elta de versorlfÎJl&' van het

eigen 1 ichaaa aan anderen _t worden overgelaten.

Door de" arrectieve en actionele VOl'Mln van vervree.d.ing blijven bet ter

ritor1\111l en de beziUinpl. .h dragerB van de eisen identiteit over.

In die tese blijkt verhIIhing dikwijle rataal (nOllde bOlllen lllc.t men
niet V'l'lrpll111ten n) OlIId.t de ....oonOlllgBving niet alleen territorium is,
1Ia.ar ook een niet-lnenllelijk:e getuige van vroegere ontmoetingen en
eigen BCtiviteiten. Toch ia het niet ondomkbaar dat, vlllUlur oolt dbe
drecer van de e1gen identiteit he- ontvalt, de _ene nog ""er een laat
Bte vor- helIchikt ......rin zijn identiteit behOllden kan blijven.
Het iB eohter de "r&aC ot deze laatete vo~ zich voor een II1Bt__
U*Che behandeling leent.

De vu.rde van bet _Uieu voor de __lijke identiteit kan ik DU OllU8d1llll

in __ .rteotieve, een territoriale e:n _ IIOUonele _arde.
Jlne ......rde.o kunnen lIiob aleebte _rverkelijken door veraeheidmheid, pel'

oeptuele identiteit, berlt8llba.arlleid in het _Uieu.

:De vaarde VIID lIilieuditterenU.Ue voor de lIenBelijke identiteit is de

lIoplijkheid VIlll een ruilltelijke expressie van lIeneelijke verBeheidenheid.

De Wlioiteit vtlll ieder individu, noodzakelijk voor iedere e:mluBieve inter

menllelijlce betrolck.enheid die IJlen affeotie noet, ....ordt gB8chraa&d doordat

het in llI:ldere situaties heert geparticipeerd dan ieder llI:lder, doordat het

in de lIOCbal-rutateUjlce etruotliur een plaats inne..t die door nieund

endere wordt bezet, 811 doordat bet voor verschillende ac:ti.,tteiten in de

ruwte verechillende voor&illl1i.ngen vindt \tu.DotiOllele IIUieudH'rerentiaUe)

die berltenb.u' llijn door .......t <Ua.r te doen ia", &Odet op hun beurt ai~ ac

tiviteiten berl<anb&ar vorden door de plaate -.ar bet :lieb ophOQdt.

De atteotiave vaarde kan ~ob vervuld vorden door llllJ:I villekeuri.. _rto

lOCiBCbe IIUiwdirrerentietie, c.dat het IIU18\i reeds door lItlD .ortolocilKlh

TUlIOhll I18t andere IIUieuB de ~lWlieve dnl&'Br kan VOrdeD vaD i:DdiYi.duele

arreotieve oQl1llotstiee.

De territori&.1e waarde verltDgt een aekere vorm van repulsie, bealotenheid,

811 daarmee tenminste een Btruoturele lIilieudUrerentill.tie.

De aotionele we.ard. verehi funotionele IIUill\lditt'erentill.ti., niet uitslui

tend kataltOopillOh (&Odat overal dezelrde unitunotionel. voorzieniJl&'en ver

rijsen) en Di.t uihluitlllld enaacopiech l:lD<U.t IlfIn overal ..U •• kan doen),

.-aar 4ualbtb<:h en oon.,...""nt (de PlI4' 224).
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10.5 De keuu uit de verschillend. \'0 ........ van .UieudirrerentiaUe.

In dit ...denoek heb ik een aantal vo:-om van .il1eudit't",renUatie ODdenlchei

deo liJl.houdelijke, aortologi.ehe, .tNCturele en enkele VOnMln "liD tl>llctionele

ailieudiUerentiatie), die niet alle tegelijkertijd verwerkeliJlt\ kw1Den

word., ..&ar va.aruit een keus. aoet vord_ gedaaD.

hu keur-e is afhankelijk van de intentie die -en _t .Uieudittel'flll.tiaUe

heen.
In dit hootdJltuk heb ik een ontled1n& van der.e illt.entie pge_ iJl verschil

lend••ogelijke tyeleke UI conoeptuele waarden, die geen enk8le volledigheid.

pretendeert,

Ik hoop echter tfl hebben &alI8fltoond, dat men .et aUieudirr.renUatie I.Óv•• l

verllchillende intenties kan hebben, dat er in ielier tijdperk wel een ot an

dere waarde gehecht zal worden aan wrllcheidenheid in lllenBtl1jlte 1Il1118U8,

en dat llilieudUferenUaUe in zijn algllllleenheid een veilige doelstelling iB.

Ik heb echter door dit onderzoek ook unptoond, dat er leer verllchillende

vOl1llen VNl .ilieudU'terenUetie kwmen vorden ondereoheiden. en de vr&tI,g

doet dch vOOr "",lke VOM van .ilieuditCerentiatie 1Ile:n vU Yenf8ltenlijklll1.

0lIl den vraag te b<lant..oorden r.al .en "nt prioriteiten .oeten aanbnmgom

in de IIUrdtm van .ihellllitCerenUet1e die ..m vil vervelt_lijken.

Ue ..n bijvOONeeld de vaarde VaD VfIili«heid voorop_telt. sa! _ aan
de .Uieud.itterenU..Ue e... andere inhoud geven, _dere .UieuTViabe
hn klllsen en oot NldeN ech..JnivelW. vtlll verve:te.ll.1ijk1llg. dan vannoer
__ keuzevrijheid voorop .GIl .ta11.... al sowieo. beide .otieven e ...
stnwtv.rele al t\mcUOI1ele vo.. vtlll IIlUieuditee...,tuUe opleveren.

llN.r aanleiding van de lijet van vaazoden die _ in hun volaorde 'IlUl priori

teit Mett opgell"Ulld. Bal lIlen de .cbnJnivelUl8 en de .Ui....vari..bel__ten

selecteren llaarop .en de .Uiew1itterenti.tie vil baseren.

Pas ah dat gebeIUÛ ia, kan .en beduiten ot.en in den .ilieu~illblolen

,lleen een _rtologi.CM, ot oolt een Ilt:nw::tunh ot bovendien een ot andere

functionele dii'terentiat1e 1111 aanbreng.Dl.

In het onderz<M!k naar de waarde van lIilieudtfferentilltie, ben ik uitgegaan

van de aensOllcologieche be,lsconditiee die ik in hoofdstuk 7 heb ondereohei

den. Z~J boden mij elUl cheokliet waarean de waarde van lIilieuditterenUaUe

kon worden getoetst. A.ndere uitgan.gepunten Itijn echter evelleer leg1U.. en

"lh ner gewenllt, ..dat zij wellioht weer andere _rden opleveren dan die

_lh ik hier heb _ten t-. ondereeheidUl.

,
,
•

,
••
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1 ~ vaarde 'I'&ll ~telij};e en tellporel. vrijh.id, ..owl in ll::wNltitetieVOl
al. in kwalitetieve sin.

2 De _rdJl van aele<ltiviteit {ettrectie en repullJie) vOOr bet ont.tUll
van condensatiepwltll!l in de Nat•.

3 De wsard. van voord.nirlg in hoogwaardige mllteriaalvol'lllftn door de .0

gelijkheid van ruil.

4 De Wllllrde van oecologieohe veiligheid.

5 De anaecopillche waarde voor menselijke interactie in het 11011.111. van mo
gelijkhrien tuaesn tOl'lllele en inf'omel. relaties.

6 De ketaacopische wurde voor het heretel van een 8"dec.ntreHee.rde
lIOOia18 oontrol•.

T De ÛJpre,lJi.t-ellpr'eaieve waarde VOOr de betrokkenheid van aensu in
hun .Uilll1.

8 ~ -.rele voor de _ ..lijke perceptie.

9 De waarde voor nrsehillende vo....... QJ1 m_"lijlt8 identit.it.

llaar mi~ a.-rtuigiDa' b de vanfllrbllijking van d. _selijke idenUtollit de

belangrijkst. waard. die ou noopt IJl t. dreven n..u.r .iU.wi1tt.rwlUatie.

Ik h.b echt.r getracht <let. op geen enkflle manier Ilil het and.rsoe}; t. laten

blijkelI, omdat aUe aDdere prioriteiten eveD 1.giU_ zijn, en .ven nllttig

voor de ene doelstelling V$lI .iliewiif'Cerentiatie.

Acht.llr de waarde van aenllllijlal identiteit kIlnnen echter totaal verechillendll

poUUelal opvatt1npn IIOhllilgu.n.

De opvatting ..trent de menllll1jke idenUteit bepaalt in hOfl8 aate de poli

tieb kle<u' van een i4eolocie, omdat iedere politisn st=-i.nc al of' niet

bewst aoet. u.1tpaD nn MD _nsbe.ld en c.d.a1. ieder mensbeeld geba_rd h

op _ oyrattizlg c.1.rent de -eneelijkll i4ent.itdt..

De l~proC"'s.ien opvattirlg 1&1 naar aijn ..voel vooral de D&drull: l.gge.a

op de attectieV'll (social.) en llCtionel. (pn.ns, arlHlid) bepaaldhe1d nn de

_e, ItODder s1jD tollrr1toriale bepaaldbei4 t. V'llrwaarlozeft.

bi de.. ideologi. kc.t _lUcht. het Ellaarl.punt t. ligc'l op d. affecti• ....,

_ -.ot.ionel. identiteit van ....eD.

De.t eluit. nist IUt dat den D&drull: op e_ hoger echu1nivelW dan. het
ind1viduele omelaat in de ned:n1ldullijke erltenning van het reoht. van
volkeren _ minderhe1d.groeperingen (bijvoorbeeld de Palestijnen) op
"ee.n territoriale ellpre••î. VaD de nationale ident.iteit~.

Dit ie decht.. een VOl"'ll ....... ~telijke dieleotielc wa.arbij d. ideologie
op het. ene nivellU (de t.erritoriale identiteit van een volk) in aohijn
bere t.eeenllPraek h ..t. de 1d.eologie Oy het udere niveau (d. atfectie
Y'll sa acU_.I. bepuld.heid van d.e ind1v1dllen).

,

•



"0 de eigen inv'Lcea op het 1ItUi4U

De territoriale identiteit van volkeren ie trouwens een faotor van gr0

te politieke betekenis, omdat de deprivatie van deze conditie {bijvool'
beeld bij de ZUid-Molukkers) noopt tot compensatie in de VOl'lll van een
ondoordringbare 1I001al8 cohesie (affectieve Identiteit) en dadend.r8llg
(actionele identiteit), die meeet&! de bezetting van een eventueel
symbolisch territoir (bijvoorbeeld een trein met de nationale vlag) tot
doel heen.

10.5

De rechts-conservatieve opvatting zal vooral de nadruk leggen op de terri

toriale identiteit van mensen, hun bepe.&1d.heid door bezit en positie, zon

der overigens op haar beurt (en wellioht op een ""der Bohaalniveau) de af

feotieve en lICtionele bepaaldheid te verwaarlozen.

Een politiek proces moet ten slotte de waarden selecteren die de intentie

van de milieudit'ferflnh&t1e en daa:mee haar VOnD zullen bepalen.

Het polhieke proces is echter een factor op zioh die de Illilieudifferenti_

tie mede bepaelt, en op zich tot nivelleri.n8 van het milieu kan leiden of

tot differentiatie.

In nevolgi.n8 van anderen denk ik, dat hoe méAr meneen hun invloed zullen

kunnen doen gelden op de inrichting en etruotureri.n8 van het milieu, hoe
•groter de kane wordt op een rirkelijk gedifferenti'éerd milieu, mits het

politieke prooee deze differenti'érende W!l.D.rde tot haar recht leet komen.

Een gecentraliBeerd politiek apparaat zal nooit een gedifferentillerd milieu

kunnen opleveren waarin ieder zijn invloed (zijn ectione1e identiteit) kan

terugvinden.

Daarom hoop ik op decentralisering, want dat voegt aan de gtInOflJllde reeks

waarden van milieudifferentiatis een tiende wa.erde toe;

10 De waarde van menselijke invloed op het eigen milieu.

Hierin schuilt een dubbelzinnigheid. Niet alleen kan de invloed ven llleDeeD

op hun milieu bijdragen tot milieudifferentiatie, meer ook ken milieudif

ferentiatie bijdragen aen de invloed van mensen op hun milieu.

Door dit laatBte aspect, ele kip en ei onecheidbaer van het eer.te aspeot,

peet deze waarde in de genoemde reeke van waArden.



11 Conclusie
11.1 Inleiding.

Het tundament"el ond.enoelt .Uieu.dtf'ferenUah., dat in d. 'l'oorpande tien

hoofdrluk1cen 111 neergelegd, heert overeenkOllllltig zijn doehtellin,lr (zie pak.

]0) eeD tel'lllinologie opgeleverd, \flL8.rmee het begrip milieudttferentidie

.0...1 _tenachappelijk f.lu teeh!liecb &1. politiek l\ante<'lrbur 18 geworden

en op vhJ.cbtbare vij&e, niet langer vemoord door tuneste du.bbeldllllil;h'"

den, interdiaciplin.Ur verder kan vordelf oatvilldd.

In bet oaderlf,oU: ie verder een ,rhl_l "-Il b,ypotbeaen ontwikkeld, die in de

toet..st door ..piriech Qndersoek pveritUerd of gefalBitillerd kunnen vor

den, zom.nîg dat dit kan leiden tot dieper inzicht in d... totaliteit van

probl.en ti......M~n met .IIilieudifferentiatie.

Een dergelijk lIuJ:Ud.llleiplinair .piriecb. OCldenoek echter, u.J. siçh op s~

veel "ncbillende tnreinen _oeten be_een, en biJ:l.nllrl. de de.w-.mde

di8Clplin•• s6Yeel nieuwe ODtvikkel:ln«en ",rgen, dat dil lU1'h,oorden op d.

~ die in de hier llIll.twikkelde teI"llinologie (inhOUd, VGAl, .tnlCtUlU',

!\Lnotie, intentie enzovoort) venuit de praotijk gesteld kunnen (en moeten!)

word_. veh tientallen j~ op ..ieh zullen laten wachten.

Het tund8-enteel ondersoek _UieuditterentiaUe legt over bet gebied
'"'" de pwenlrte kennill _ netwerl< <ran ~tbeHn _t crotere lID klei
nere •• wll. hier en daar oppvuld door _piriecb _teriaal, elder.
gebieda uplo"rend (cllI lItnu:turele _Uieuditferentiatie bijvoorbeeld)
WlUU'O"I'IIr de _ten.chap OIlIS nog geen enkel uitsluit... l heeM kunneD ge
ven, lID in IBijn ,.heel bedoeld .. Mn gntep te bieden op de totaliteit
van probl_n we.&l'Voor de I'\liMltelijke ordening IBich ge.leld ziet in
het PlIrl1Pl1otiet van de milieudifferentiatie, maar niet ..inder bedoeld
ca VWIUU een blik op die totaliteit de galen Iin onze kermie te VlI~

voorden, e:q>lioi.et t. aakllD, gaten, di. _t cllI geboden tUllIinologie
kul:m_ vorden gelooali_rd lID getol'llUl..rd in vn,gen die al zo lanc
ao.bttantwoord zijn pblenn dat we nrleerd sijn ze te .tellllD.

ImIiddele vr&gIlIl tal van p~tl..::he pl_logische Pl'Obl_ .....n oplo~

1Iin&:. en dj kunnen nillt wachten op bet entwooni op vregen die grotendeele

noe gesteld .oeten vorden.

De.. oploeetna: IIOnit d.an gllg1lVen op gronden die e!eohte voor een zeer klein

d..l _pirho~ten.chappelijk verantwoord djn, VOOr een ender seer klein

_1 pe.,," b. ..n e:çlioiet &etonn.leerd etel..,l YWI b;nK>tbeUsche YOOr

OIlderrielll.n&-. _ YOOr Mil SlIer ,;root d..l boIhorm tot ut pbied '"'" de
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impliciete vooronderstellingen, niet nader toegelicht, en &ls vanzelfspre

kend geaccepteerd in een moei:l:aam VSIYOrven (maar d&a:nnSB nog geen juistheid

gar!lllderende) coneenBUe.

"",

11.1

In het fUndamenteel onderzoek Iflilieudifferentiatie ie een poging ged&an deze

impliciete vooronderstellingen te analyseren, in onderdelen uité6n te leggen,

in temen te vangen, zodanig dat zij zoveel mogelijk uH: het gebied van de

v811zelfsprekendheid ""rden overgebracht in het gebied van de éxpliciete (en

dua f'alsifi"éerbare) voorondertltelliJlgen, of zelfs - in sommige gevallen-

in het gebied van de empirisch-wetenschappelijk geverifi~erde uitspraken.,
Raaut de tenninologhohe 81Lllering en de explicitering van implioiete~

thesen en onbe811twoorde vragen, of het hAllrundig lll069lijk maken daarv_,

is eohter voor de koMe te:nnijn nog eeD ander reuultaa.t bereikt.

Er is dMr de ontwikkelde telUlinologie een methode ontllt8.llll om in de lIleest

uiUénlopende vraagstukken van de ruimtelijke ordening de rol van het begrip

.lilieudifferentiatie te bepalen, te analyseren binnen het kader van wat bij

de huidige stand van .:eken empirie Im theorie one te bieden hebben, eIl van

uit het perspectief van de lIilieudifferentiatie een bijdrll88 te leveren aan

de.:e vraagatukken.

ZO IlpeeU het begrip milieudUferentiatie in de vraagstukken van de sprei

ding der bevolking, de hi~rarehie van neder.:ettingen, het behoud van de

open ruimten, de ontwikkeling van buffer.:onee, de politiek van scheiding en

verweving, en voorts bij iedere planvo1'llliJlg waarbij sen bepaald, gedefini~erd

gebied in het geding h, een belangrijke, >10 niet essenti'$le rol-.

De methode die .:ich uit het fundamenteel OIlder.:oek milieudiffel'9Dtiatie laat

anezen om deze rol te analyseren en vanuit dit (eenzijdig) perspeotief een

bijdrage te leveren aan de oploee~ van het vraagstuk, zou liet oeoo-malyBe

kunnen noemen, omdat zij de gedifferenti~erde "otkos", dat deel VIUl het

milieu dat door eelt gedefini~erde groep mensen wordt bewOOIId, geoocupeerd,

in lagen analyseert.

11.2 De oeco-ana1yi;ische methode.

•

De oeco-analytieche methode kan worden Bll/l\engevat in een aantal vragen diB

in een bepaalde VOlgordB moeten worden beantWOOrd:

1 Op welke ech.aa1nivellUs iB het vraagstuk V8ll toepa8B~, en op welke
oi6t?

,
I
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2 welk••UieuvlU'iab,len epelen. in het Vl"tolIg1:Ituk een rol (en _lIte zouden
d&a.rin een rol k11D.D1IlD ePt'len)?

) Hoe varillren deze variabelen in de ru_te, hoe sijn h= dra4fen gupreid
( ...orfologiache .Uiewiitterentiatie")?,

4 lil hooVfl1't'e leiden de betrekk:in(en tueBen de .. il1euvariabelen tot
t\motionele Vllrtlchillen in .. lUeue, of vorden. belltaand.e verschillen
dN.l'dDor juist afpbroll:en ot gewen.ta verschillen onaocelijlt ge.aaltt
(wfUnctioaele .ilieuditt.renti.ti.~)?

5 Boe k.lIlI het vnI.lI«Stulr. opnieuw vordeD pto~..rd in h_ ven. va..
en functie?

6 Hoe kM, op grond van de gevonden verhO\ld.ing tUIIIle!l vorm en (eventueel
ge"'nete) funotie, aan het begrip atruotuur, zoelll ontw1klc:eld in het·
tWlll.alllent.'al onderzoek eUieuditterentieUe, en voor riover relevant
'FOOr het betreffende vraag.tuk, inhOlld ppve:n >lOrde?

1 Hoe kan door .tructurele ord...... i.q:. dU'ferenti.tie ot DiVlllllllr~. een
bij~ ll"le'l"l!lrd worden aan de oplos.iJIe van het vraaptuk?

De beantwoording van deze vr~ kM worden opgevat al8 een voorlopig

etand"rdprogr_. voor toegep.,t OOdllrsoelr. .Uiwcl.1tterenUaUe bij een

vUlekeW'Î.« n-aaptuk op bet ..bied V&Il de ru.i.Iotelijte ordenin6.

Koewel dna~ op het eel"8'. ooe aiapel lijken, ia bm beantWOOrd.ill&

Q.i.' ..nvoudig.

De eerste vraac bijvoorbeeld, stelt one vaak al voor onverwacht er0'te 1II000i

lijkhedCl. Toch atu.t ot valt de beantvoordinc V&Il d. volpnde vra,pn _t

het sc juiat «I ne""eIU'ig _ocelijk vuhtel1en V&Il d. achuJaiveaua 1InUlrop

bat vraaptuk batrekk.fn« been:.

w.nn.er wij bijvoorbeeld bij het vraagstuk van de vennlving en achei_
diJIg (Nota LaDdelijke Gebieden, 1917) on" niet naulfguet op de hoogta
atellen van de IIIChaalniva-. ......-op data t _ een .t.ed. verschil-
lende bd.kenis bebben, dan lopen II.l.t all de te_ vervevill&"
en acheiciirt« door.lkaar (_t op bet •• ni llll. verveving ia, ltaD op
bet andn.. nlvaeu acbddinc 8"11.0..11. vOrden), aaar ook d. becrlppen
TC... en t'unohe, eD d.&a"'H wordt .lke an~.. veMroabeld, soniet
oaaoplijk cam.akt; schijnbare OOIl.IJllftBIUI blijkt uH t.~8telde

atandpunten te beat.an, oonflioten blijken schijnconflicten, hardnu:...
kice IJPrqkyervanl.Jl&en blijken lI.i.t door laDfldur~ becrip-.1etini
erizlBea 14 vO:rd.en opgdoat.

Ba, ia Di.' .-oldoaade .. 14 d.aDk. iJl o.teCOri.1ln ala ...icro-.e_ro",

.ell. v..l tijD.ra verd.aling ......chaalll.ive.... ia in d. hantaring n.n bet ba

grip v....chddanheid noodzakelijk, en d.&arin wordt door h.t fundulenteel

ODd.rsOllll: aUiaudittarentiaUa (bootdetuk 4) gedHltelijt voorsien.

Dab_~ Y&II. de 1vaada~ ia .-111. .......'I'OUd:i& en~ nalW

a.aa _, di. n.n da aal"8U ~. Ha, 'I'OOrbaraidar1d werk da' \eJl. baboe...



ven de" vra.ag in het f'lmu-enteel oadersoek (hoofdetuk 4) ie pd.un, beeft

noo.bekelijk een voorlop~ karekter, Cl .oet in toepaeeî.Jl&en voort4ureDd

kritbeh worden geltva.l\leerd.

De vreee -.r de .ortolopeebe ditferentiatie kan paa ,.eteld wordeD _

neer de V'OOr het ~tu.Il: relevaDte .Uieuvari.abelt!lD sijn v..tpeteld..

Dese variabelen .oeten etuk V'OOr etW: worden vertaald in dieerete~,

"'dregeMl", die op kenaerkende wij" pepreid sijn OY'Br de ruUit.e.

Op de:te wijse vertllald kwl..nen sij sicbtbaar g ukt worden in eUppen
kaarten (waarbij elke stip bijToorbeeld 1000 invonen of arlleidçlaat
een, 1000.2 bebo\lwd oppervlak, groen, steen of water, de e.n:nzigbeid
van een bepaalde voorzienin,g", een eenheid van energetieoh Vllmogen,
een bOOl! or zeldzame plant, een aantal pa.rlI;eerpl..teen of p.middeld
per dag op de weg rijdende au.to'lI, een aantal per jaar *1.&rerende of
...tgrerende personen, een UlIt.1 geregiatreerde .ilJdaden of gevallen
van astma, enzovoort, al naar geINIg de voor het vraqetlllt relevant
bevonden milie\lvariabelen, kan voorstellen).

11.2

De lllorrologieche differentiatie wordt daardoor, vooral op de h~re eobaa1

nivellUB een kwntitatiew aangelegenheid, die zich echter niet in p\allen

verbergt, "aar in de ruillte plek voor plek &neesbaar wordt en daanDee haar

vo~rakter terugkrijg-t.

Het getal V1lD. de dichtheid krijgt pu betelalnie voor de aUiew1ifferentiatie,

vanneer haar plaabgebOrldan ,radll.ele verechuivin,gen in de ruUite Hlf sicht

baar ge~ bmDeD worden.

De .oeiliju"te Traag uit de reen ie OG«'ltwijfeld de YY'U,I Il&&r de t'Imotio

nele ditterl!!DtiaUe, c.d&t c!.N.f'in alle relevante eooiab -..peote.n vaD bet

Yraa«lltu.ll: in hlm t'Imotioaeel_ru.iIItalijke ",rbOlDdenhllid eoet_ vord __

gevat.

In de functie lXl.taoeten indhilhl en p.eenechap elkaar, eD _ in het perepeo

Uer dat ft in hoofdetu.ll: 9 heb uU,....rkt - populatie en habUat, M1Urltei

ten en voorzieningen.

Kier wordt het evenwicht bepe.ald t\leaen de bereidheid van de indirldllCl ..

activUeiten te ontplooien die niet direot in een behoette vooMlien ... de

gen&igdh&id van het eooiaal-ru1.lltelijk lqllteem iete van haar effioiltnUe op

tegeven, het IIvenwicht 'b1uen Wlit'llnoUonaliteH en lIlultifunotionaliteit,

het evenwioht 'tIlBBen .... r!l:8J\ en VODen, t\le"en verkeer en reoreatie.

Wanneer op beide voorpande vr&gen naar hV7'edenhllid een antwoord. pgeven

kan V'Orden (Iln dat sal selden bet geval zijn), ie het niet .oeUijlt .eer ..

•
•I
•

I•j
i
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het 'IT-e-tuk opnieuw te tozwulere.n, nu in te~D ftD vom e.o. t'unode en de

eventuele e..e·ming tualllm beldIl,

HOII .inder bevredigend de Ilfttwoorden op clII t_ vorige vroogeD, delltll .oei

lijbr sal 40 toIWU1llring van bet vraaglltuk in tnctm van VOl'll en t'uDcde

f1ijD.

In de ..eet alglllllene ain z.&l den hertol'llUlering neerkomen op de vraa.g:,
volgt de VOnD de tuneUe. ot velgt de tunede de VOnll?

(lil in de verhoud.ing tuuen VOnll en tunetie te kunnen ingrijpen, ie een nieuw

beçlp noodaBokelijk, dat zich tullSen vom en functie als gelijkwaardig en

.venwichtb8ratallend kan ontwill:ll:elen.

Dat becrip heb ik onder de n.. "stNCtuur" in hoofdetwl: 6 een bepaalde (M

nat d. eni« denkbare) uUwert:Ülg gegeven.

J.Nl. de rilUCturele .Uleudifterelltiata heb U: in hoefd.tult 6 de bete-
ll:e.o.ie pgeven van bet geheel YaD gradillntllll ..... besletenhtid waarin
verechillm4e aUieuVlU"i.belen aet elkaar interfereren, in alle denk
baZ'e .chu.l«ebond.n betekeniesaD van dat beçip,

De be-.loten.held van een aUleu ale etruotuurvariabele, in velb betekenie

d.uI. ook (aetorisch, lIell80riech, P8Ychol~ieoh, lIocb.&l, cultureel, juridlllCh,

.oon_i.ch), en op welke schaal dan ook (de oentrale "open" roialte, de "p

iseleerde" etadBdelen, de "gee1oten" ot "open" verkaVflling), beert ao...,1 een

nlWwe relaUe I118t 40 VOrll .1. ... t de tunoUe, a6nder "n vlUl belde vant te

'..-.
.....n..r nu, door de beantwOOrd.ing van 40.. vracen een oVllrzicht tot aten4 is

pJu.en YaI1 <ie aortolocieohe, de eh'lloturele en de tlmctione1e .UiewliUe

t'eJltlatie op de verachil1ende rele'l'lll1te echn1ni"_. e.o. ten aan.hn VUl de

_reoh1UIIJI.d. 1"II1e'l'lll1t. aUill\lnriabelen, d.uI. i. ook het inaicht in d. rol

"aD cle tok1. aUleuditt.rentlati. in het bet1"lltt.öd.. YraIIptuk bepaald, en

kIIl1 .-uU dit pe~ti.t ""' bij4rece gel.verd worde.o. &all d. oplo••ing van

ut~tuk.

In clII YOlS-d. drie parqre!en wU U: enige uUweritUlg «'lI",n &aZl de t __

pa••Ulg van cIA 01100 .n.1,.tieohe Hthod. op d. vo1«'l1nde ~t\lk.ll:en:

1 HIot vraqetull: van de .cbeldUlg .n "rveving,

2 Bat 'IT.....tuk ""'" 4a atwieM1Ulg t_.... _.r en einder w"·lIte4alijkt•
..bleda..

1 ... ~ta.k .- 4a plaa.YO,.1nc izl .en wiUeburl« pbled.• •
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11.3 Het vr""fl"Btuk van echeiding en VBt"WBVi.1Ig.

Het vraagstuk van scheiding en verweving ie aan de orde gellteld en getOl1llU

leem in de Nots Landelijke Gebieden (1917), lIlaar is evengoed toepasbaar in

de verstedelijkte omgeving, al DBeIllt het daar een mBer geoompliceerde VOnA

IIB.I'I. Het vraagstuk van de oeco-analytiBohe benadering van. 8cheiding en ver

.....ving tussen stedelijke en landelijke gebieden onderling, laat ik in dB

volgende paragraaf II.honderlijk aan de orde kOlllen.

Aangezien in het fund8lllenteel ondenoek milieudifferentiaUe vrijwel alle

voorbeelden die in de beechouvingfln werden ll8n8"'haald, gesitueerd zijn in d..

stedelijke gebieden, :0&1 ik mij hier ter compensstie beperken tot het vra.at'"

Btulc van scheiding en verweving zoab dat in de Nob. Landelijke Gebiedom

aan de orde kwll/D.

De oeco--analytiBche lIlethode zou ale volgt op dit vraagstuk kunnen vorden

toegePBst.

1 On de vraag te beantwoorden op wlke Bchaa!nivB8UB het vraaptulc van

toePllJ3B~ ie, moet een aantal etandaardkaarten van gelijke CBvang en schaal

worden verzameld, N!pN!aentetief voor de gebiedllCategorielln A. t/Ja E, die in

de Nota Landelijke Gebieden, deel ... , pag. 69 e.v. zijn onderscheiden.

Ik denk daarbij lI.8lI coupuN!S uit de etroctuurechete voor de landelijke ge

bieden met een straal. van » km op een IIChaal van 1:600 000 (kaaMf'ragmenten

van 10 :J: 10 cm), in verschillende uitvoering (topografisch, them...tisch).

Binnen stedelijke gebieden zou het uitgsngsnivellU vOOr dit VrR8.8Stulc
gebieden met een etr.....l van 3 km op een sch..... l van 1: 60 000 kwinen
zijn.

De qu... echaal en omvang ~rgelijkbaar geworden kaartf'rS6l'lenten VIl1'l de 111.llde

lijke gebieden beslaan bijvoorbeeld het open middengebh.d VWl de randstad,

de Velu.... , het Friese merengebied, de OI"OLingae Vllsnkolonilln, het Peel-g&-

bied, de open Nimte van ZUid- at Nederland, enzovoort.

De probleemstelling ie nu, op lke sch...... ln1ve us meRen dat van de verza-

melde luLartf'ragmenten en dat van het bedr1jf'ek ~l in de onderscheiden ge-

bieden, het vraagstuk ven de echeiding en VllrweviJ:Ig volgens de intenties V>ln

de Nota Landelijke Gebieden een - steeds wisselende _ eigen vom aanne_t.

Dieaggregatie naar kleineN! BChaalnivellUe tot dat van het bedrijf'lIk...v.:tl zal

hier en daar noodzakelijk zijn, waarbij de in het t'un4amentefl1 ondenoek g&

stelde standaard '"kleinst geechikte OOhaalniVllllUS" als uitgtloD6spunt kwine.n

d1enen.

j
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2 Nu ken de vraag gesteld worden welke milieuvariabelen in het vraagstuk

van scheiding en venltlVl.na: een rol spelen op de wrschillende BchaalniveauB,

en welke eventueel een rol zouden kunnen gáán Bpelen.

De :relevsnte variabelen zullen niet alleen VOOr de verschillende gebied&

cetegorielln (A tjD. El uitéánlopen (bijvoorbeeld bevolkingsdruk ot -trek

n_r en uit de kleine kernen), lIlaal' ook voor de vtlrec:hillende lJCha&lniveaus

binnen één categorie (bijVOorbeeld de nabijheid van prillaire voorzieningen

en de variatie in grondwaterstand).

De verAnderlijkheid wn eeD dergtllijke variabele kan op zich een releV8llte

lIIilieuvariebele vormen.

3 De morfologische differentiatie van een aantal re1flv8lIte variabelen kan

pointillistisoh vorden weergegeven (niet alleen de aanwezige, maar ook de

extreme, mogelijke en wenselijke morfologisohe differentiaties voor zover

dat eventueel wenselijk is).

Het i8 niet nodig 0lIl op grote sohaal stippenkaarten te verveardigen VB1I alle

reléVl'lnt be'tOnden variabelen, al kan dat een enkele keer nuttig zijn.

B<'l1Mgrijker is deze IIIflthode als gedachtenu;periment bij de beantwoording

van de f'un<i8mentele VTae,g: "Hoe varillren de relevante variabelen in de ruiJD

te, welke zijn hun d.ra6"rs, hoe zijn deze te manupuleren?".

Het antwoord op het eerste deel van deze VTaag leidt tot hst vaamelllfln VB1I

positieve, negatieve en dualietieche correlaties tussen de releVB1lte varia

b<'l1en (vaar veel "x" is, is ook veel 7", vaar veel "x" is, is weinig 7"

of waar veel ''X" is, ie nu eens veel, den wer weinig 7"), welke in hun

COlllp1eIe samenh8llg de etructuar ven het gebied in Itvestie bepalen.

Het ia door de veelheid van variabelen ondenkblLAr al deze correlaties in

extenso te kennen, en een selectieve 8.IUld.acht voor opéénhopingsverechijn

eelen ligt voor de hand.

Tooh .oeten ook en vooral spreidings- en gradi1!ntwrschijnselen (tussen ~

eenhoping en spreiding) wrbe.al (en IfILll.r nodig in telcening) ....ergegeven

worden, OIIIdst juist deze wrschijnselen uit het oogpunt van milie'udifferen

tiatie het meeat interessant zijn.

4 Eén van d. belangrijkste .ilieuvariabelen ie de Oflcologische aanwezig-

heid ..:.m OIflJISBn, dUUl"ZaBlll of tijdelijk, ah bewoner, bewerker of als pall8ant

in het milieu.

De uitUniopende tunotionele betrekkmg.n tlasen deze variabele en alle an

dere IIIÜiauvariabelen, bepalen de "f\ulotionele differentiatie" van het milieu.

",
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Wanneer vtj de ..ande.......Uieu.variabden. al. onatbankelijk "Brand.rlijken

vart",ren. eII hun effect op de Ullndgheid eIl activiteit van U ._. b'~.D.

lrunnen WIJ in aa.neluiting op bei c:nl onderscheiden: prochlctiefu/:lcti•• , d.raat
f'unc:ii ••, infol'llatietunçtiu en reculat1et'w1c1;iee (Ii.Dllrterie Y&tI Volltabu.i~

VelltUlC en Ru.iatelijke Orden1llf;. s-en_Uing GBIIl, f.b. 1971).

wanneer ..nj echter de aanweaicbeid en activiteiten VaD .û.en al. CIla1'hanIte

liJk variabele bAnteren en njn efteot op de andere variabelen bepalen (bij

voorbetld d:»r IIIJnhou.... , bouwrij.,..Jten, verbouwen, bou_. produoeren, kort

.. led.Joe antropo~ne .et.-erfo•• van de hàbitat), dan ia een geMd andere

categorie funches te onderscheiden: de lIeeat prillitieve 1.DdellDc ie daD die

van wonen, ~rlten, recre~ren en verkeer.

VOO," n"tllurgehieden i. de eeret. benadering de eerst aangewezen., voor st&

dellJke gebieden de tweede. Voor a,varuchl! gebieden wordt in toenemende lIIate

de tweede benadering opportuun.

8U11len de tweede benaderl.n6 ataan dan opnieuw twee funoiiebeçlppen t-genover

elkaar. het anasooplsche en het ltataecopillche funcUebegrlp (si. PllB. 18J e.v.).

In de V1"llA6 naar de totale funoUonele differentiatie van .en ,ebbd, fiUllu

al due funchebegrippen hun aandeel .oeien bolbben en bl.nDen een t- beeohDuWflll.

g..bled op dt<!i pl_hen alc d..in.... t beschouwd .oeie.n worde.n, va.ar elk afzon

derllJk hoet .eeet «"wicht in de sehaal legt.

Het beeld ....rdt >leer eenvowli.cer. W8l\DHr wij beclenk'Nl, dat de ftrschil
lende functieopvattincen ooll: ... schaal gebonden zijn, -.cdat s-r scha&l
IHVella een andere t'unctieopvatt1ll4l: eewenn kan zijD.

I!,n ZAl :telden nodig uJD op alle denkbare echnJnive...l8 alle denkbare .c~

VVI lunctionele .tlieud.ttferenti.atie te e:çlorere.n.

!:Ie vrM4l' naar de totale l'I1notiOlld. eilieud.ifferentiahe naat voorop, <ad8t

a1le"n op bau. VIl1l een totaalovenicbt een kB\lZe r..alrt kan worden en in

tenne. gefor..uherd, ....r bet totaalinzieht i. in _i", gevall_ t&n uer

au gob... t btJ het inzicht in de .... rechille.nde runch_ol1"aU~afzonder

1'J1<, omd.t 1:tJ eom. strlJdig, en veelal tegelijkertijd C08pl..-ntelr zijn.

~ Het v".ac.tule van echBl4inr en ve~v1ng aoet venoolgene getoneuleerd

w<lf4en ua te ..en ven vom .n runctie.

hn ui daarblJ ongetwIjfeld .tuit.n op het onderecheid tunen ......NIInciJl«..
8n ~Integr.ti.~ (reepecti8vehjk ao ..folo&,bche en functionele v.~vt.nc), ~

..n 800I"\ge11JII: on48recbeid tu..en aorfolocieche en tUnotionele eche14lDc.

De he, (onouhnng v.... hu ""...getut yen .che1d1Dc lift ....r"l't"t1.Dc tc.t den UI
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djn ••••t eenvoudip "Onl neer op d. vraac onder welke a..tlllldig!:led.eD

Menging al or niet volgt Ilit inteeraUa (van vor.en 1'11/1 NwtegebNik), <UI

ODder ...lke a.llÛ.IldifJbed.en integratie ltan volgen uit -llnI:inc".
In bet oDdersoek DN.r deu ...tand.i4beden liggen beludsrelev&llte uitepnlken

beeloten: waar .enging ltan volgen uit integratie, aljn .eer econoei.ach. =aat

replen ..le ingreep in de "oeetandigheden~ op hun plaats .. vervevin, van

vOnlen van NiatepbNik te be_rir.stelliceni waar integratie ltan volgen uil

_(ing, djn _er l"Iliatehjb ....trege1en op hun plute als ~p in go&

D~. _.t..-digbeden.

Hetseit'de pldt voor scheiding.

6 De v.rboudiD' tll88en VOnl! en funotie, lIIenging en integrahe, kan ""l"

den Iliteedrukt in, en betnvloed door, eeD ruiatehjke ~structlll1r~, bet ge

~l v"", polari..th. tus8en. "Openheid" 8I'l "\leslotenheid" bIjvoorbeeld, ~o.le

ik dat heb uitp_rt1 in hoordstw: 6.

Dol Vre&I h bi.r, welke vOnlen van openheid en beslotenheid :tIJn relevant

voor eehe1di1lg en verweving in dit gebied en op dit .çhaalniv"'ll.

1 Ja"" b."",tvoordillg V8D deu laatste VTe&g, k\1nnen ver.ehil1end. alt.u

n.ati.".. VOOr hit bereiken vaD VIlrechillend. vorcen \-.n acbelding en ver-~

vin« _1 en betrekkelijk MnVOWUC (bijvoorbeeld door het teken.n v.... p'Jlen)

worden we.r.-gevtll\ op eeD wijae dle sawel de oon..n.entiea vOOr de 1'0.. .ua

VOOr de tuncti. tot hw1 reçht leun ko&tll\.

Doeleinden kuI:l.Ilen durdoor word.... p.teld en ..."ijsi"" en t ....lijkertlJd ""el

in blm OOD~ti •• doord~.

11.4 Dol atvi..elin, tIle.en _r AD .inder V.rstedelljkte "bi.den•
•

Het fl'aaI'.tIlk van d. atwh••lina' til....... r en .ind.r VIlreted.Uj1l;1l. pbu

d_, eoel. d..et UIl do. orde k_t in 4. V.rsted.ehj.ll:ina'anota ('976), la Mn biJ

_ders VOnl Veil bit ~\lIr; vaA eobl1dq .. veNeV1llc.

!Iet ...t hi.rtltj eo!lter nl.t .. eobeldiD« <In ...~ vaA '"'>We van çond

..bnLUI: blml. het 18lllÜlijb ..bied, ot 'lml_ het ated..hJk. pbied, "'r

tde_ belde.

1Ie .Uhl1vu1.Pel_ dh bier in Nt pdiD& aijD, dJA daardoor heteropner

... 41. Il1t bet "'''tea~. -..ar - _ "..t ie d. biJeoDd.... aard nD M\

""'liMrrice W"S.tM - .iJ ~_ 010"'-& a - t 1'1 doe • pstel'"~

...,.. -.l'ldeUjkM14· • -l..talijllMid", MiS OGII: .... r pd.r1'l1h""

....1~.
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~. ~:r.'·' Ü"€ en 'Ic"wevwg V8ll stad en land onderli.ng. kunnen zich &tapelen

:"'~ bep.. l"n v..." de 8clvullnlVl!"u8 wurop het ~6n en vaarop het ander aazl4le-

:.•m I" (b'J'I~orbeeld bWldelln,.; op 1tleinere 'ChM1 en deeonoentratie op gro

\"r~ n~h.. ,,!), u tiet grondprobleem van ellt apreidinga- (ot verweving&-) be-
•

h'..... ~l"n UI 'le 'Jonge pllragrs8r alle YT~n van pagina 272 en 213 al eena

c,. ~r.,p·. ;'J" uitgewerkt, :81 ilc hUlI' IDBt een nog beknoptere \1UlI'llrlt1ng '101-

F,,\ 'n "".."tuk var: de Ilfll19BelUlg tWlefl"l ...... r en ",inder verstedelijkte

,-,·b , .. j ••• n~.,,,t op 'Ie rochillende 8chaalniv/!au8 geheel verachi Hende vOrllen

','>:.•

;> r.·.t'~n·,!" ~~h.a"l worden de grote open "IlJllten llI<'It VI'Irstedelijldng bedreigd,

." :> 'p"r:lle "AA de bevollung hlldt hier tot nivellering.

r 1"'0"-,1,, o=h ....} 8pt<elt h8t~elfde vrug8tuk een rol in de V0nl! van INO

Hl ot•• ',t,·· en """"loop. Op het niveau VIU1 de e,gglQm(lratie neemt het"lt<le

'/' ,',,' :.1< Ie n"" ..nn 'lW! bufferzone-probl8lllatiek, en op nog lapr niveau.

l·: l,,·t ·tr""t'''tuk geworden van de etaderandvonegevillg. De vonegeving van

.,. •.•• ~ l'""'~ ..1.' ~od"'"g 18 reede door Beenh&kker (RPI>-publioaUe 71-2,

"v.: :"'" :·:·",..,nt 18t ,,,,,) e",l 'clet alo obJeot van mUieuditferentiatie genoutd•

•~. \"brMl i<!UI "ehe,;>, vaag, recht en golvand zijn, ..-.ardoor geheel
,., ·.I.l:h,nde relllhllll tU9sen etad en land tot etand ltocen.
".' i<'~" Ilpr&kt: zIJn van een "lJlwendige eiadllrand" bij gwbieden die een
; .t":'ulOtl'" vtIlYUllen en ale een eoort "ingealoten landelijke gebieden"
~·l,rr.'·n "'''l''J ... n bflllehouwd.
:.0,: ~'.l'" lichter niet <aeer f.ozeer aspecten van I.nbou.d., _aar van VOnl, en
iO>rlln d .... n:. UI prlllclpe UI de derde vraag thllh.

P fLO"; kle'ner achaa1nlveau krlJet het vraagetuk .icro-eted.ebollwlNnd1g<e bt

t~"~n\". ~... t """t J"" C. de dateUlerl1\a: van d. in- ot IIlt_1g<e .t"~,

Ie r.,.'ll~ lUllun t>ebou",Ul« en "' ...cIlUlend. v.ru.ve1in,gevvl"llen (boet< ot 1..,.
\, ·hH.u<1 ""'" "'. und, l1oo~""", or llla4Jbouw, open or ..dote bou_ij.. .-n ,l
:e ....... : _!>et opoen bunencebt.d or ook kl.iDe", 1n«ealoten C~ pbie4en. 't

:.oe .,1L...".rlebalen dIa hlar UI h,1t ~Lnc u,)/l, ujn bij uh.tek Mbed

..n ........ :.;... ft> 1.1 <:oeple. (door hwl _"roeme, _. rut.telijke, ....._

tl ."'~"". e_...... loIOCO'.che. _a pqcllolOC1a~ """), ut ik Wrop "-lar

•. 'et "e..tet nl u.e--u. D. ba..t'OlOord1nc' nn de.. YTU.C nekt da lP iel.._

" ..., h el.4h.........4•• _ bet la oM '"'.... ot aiJ oolt Mal' tlri'lI'••U'"

, ,
tI
I

,
i -
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.3 DIt aortolol'b. dlttu,..Uati. plelt in elit 'l'Taep\Uk uit.raarcl in el•

••"t. pleah el. variabel. bebouwd-onbebouwd, ot beWOgnd-ODb'lIOond, glIlOOeu

pe.erd- ni.t-poocup..rd.

we klmnaIl hierbij t'rocUZ'l!n tot d. 0Il.d. indelin& in A-, 11-, C- en n-.Uieua

uit cle fwMcle lI~b. in blm pwl!' .ortolo.bche (Jli.t-t'uJlcUOJl.h) betebnh.

-.a..r we 01'1., nu bepu'ua tot bet D-Dh.su. (1.1a 11&1'. 14 ...... ).

De _ta '"" aebijbeid "an bijntorbeeld A-u men tot .Utaar, .n cl. _te "'an

__trpUa "'Ul alk atsODderhJ.lr., bepat.lt cle _te -..rUI &IJ tot een cro\.r

n.,;lalijk pbeel prekend aoaten worden, ot ah at'&ond.rll.Jk. k.men baechollwd

ltunD. worden (&i. pag. 76).

lIIanDHr wij bijvoorbe.14 çreun ....... een ~orpj. A, -ond.r cl. root van
-'A4 C, clan ia cl. at.tand vaa bet at~nderhjt. dorpJe A, tot cle ...e .....
... lijll:b..... pagl... re.rd. el••anten A "'en .tad C, t .....hJk te khln
pvorden .. ""oor ._ whch lUid.Ujk dorp te kwulu cloorpan.

De~ b M.r, aortolo~.cb. criterl. t. _twlUelm voor d...t...an af

a<D1arl1jll:beid ot",.1 11«'"1'1....1'.\1••

Babal.. d. lIi.r pno.d••Uia ri.balen en liet hi.r p"O..d••chAalnl....lW.

aijsl '1' ten &*Zlsien van hat vr tllk vu de at"heelin& tu...n .... r en .in-

cler ....r.t.d.Ujki. ,.biecl_ no, tal ...an Uld.re aUl.u...arlabe1_ te !!erkennen.

eli. op all.rlai aoll..lniva.........ipn '"l)'" &&n!I~ an .h eod.anic pl:çlo

~rd bmD_ word_, al .oet aader bal*&ld word.n ot dat ten &Muen ...an het

, .."14. '"'....tu.II: ook a6cU. b •

.. Babal.,.. .ortoloci'che orit'i!ri. 'I'Oor d. _t. van atl.Onl!.rl1Jkllald, IiJlI

.~ v..1ten..ard. el. _pl•• t\uIoUo.... l. orit.rLa '"l)Or da ..\. Y&Q ••lt.tuu1l4'

lIeiel 'tezl ..alen V&l1 cle aMwe1icbaiel ......11 bat MllC"vnan sijn op, 11pa

..~laplll:laiel. v1Altela .... anda,... 'I'Ooral.~, eli. nader bep.-ld lOUden

_"- wordea ia bolt pa"P'0ti.t van el. t'\zctiOD.la .1heu.dltt......tt.tt•.

5 d el'". haee IIOrtGlocU* • l"lI.n.oU_h atMnkallJtMlcl Ie

u ai.' _I' ao Nob'lijllic _ ...,,"..lt~ al. la cl. UJcl ...... ,,.•.I\er

Ctu-lnau.r ot lelarl_ .... nu '111 _t "rat,.l..... al_t_ kul _ ."rb
' ••U_l el ....n_. _..,cl1ob"ljalJad,. al_t........ "'~rak_.

I:r' a1JII "'" __ra llM lU...lû-r-.a'''-la .'rak"'",••le'_ dl. _1

....UJk at-' ' ....oalie. "" .1"B&1.... "' ' .pel'" "Ja• ..-ll 91_1•• _

....\1.... ol,..\orieoIItI. _lal. ot Mlr....~..,... _rl.... or .......
• ' "ie.w.re _u. .~Laft 'ari..'''.

... ut 1M1.. ~I ... l .. ''J'"'' HU 4.a ••••__...... enrec',- _ Mot

•
I
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belang VIIJl voonmilieufactoren in de woonpla.atBkeuze, bijvoorbeeld voor
hen die door de Booie1fl wetgeving niet alBer VlUl. andere functioneel be
paalde locatie factoren afhankelijk zijn.

Het gaat er nu niet om, om gedeteillerde grondslagen van lIlorfologi8ch& Bn

functionele milieudtfferentiatie geheel bloot te leggen, maar ce een globa

le ori'éntatie ter ...il1e van de formulerin,g van het vr~utuk van de afwbs8

lin8 tussen Illeer en minder verstedelijkte gebieden in tennen van vorm en

functie.

• •
"

1
11.' 1

I
t

6 li'aer bij de lIlorfologiBohe en funotionele lIIilieudifferentiatie gesproken

kon worden van reepflotievelijk de mate van af&onderlijkheid llll zelC.. tandigo

heid voor de variabelen en het scha.alniv8au waartoe W8 ODe beperk't hebben in

pWlt ), lIloet bij de structurele differentiatie geepl"<lken worden van de llI&te

van eeneoriache, motorische of conoeptuele "bB!l1otenheidn, in al haar - deele

Bchaalefhankelijke - betekenissen.

1 Wanneer op alle voorgaande punter. een bevredigend - r;ij het &1tijd nood

r;akelijk onvolledig - inr;icht ie verkregen, dM kunnen pogÎJ:l68n worden onder

nomen om op veraçhillende açhaalniveaue alternatieve atruotuurltaarten te ver-

v!l.&rd.igen, die een bijdra&B kunnen leveren aan het vraagatuk van de afwias&

hng tussen meer en minder vtlretedelijkte gebieden, vanuit het oogpunt vu

mil ieudifferentiatie.

11.5 Het V"I'aagatuk van de planvorming in een willekeurig gebied.

"la het vra.agtltuk waa.rop wij de oeço-lllI.&lyee willen toepassen, de inri,ohtinB

van een gedefini'llerd gebied betreft, zal de eerate vrMg uit peragra.at 11.2

(pag. 212) niet moeilijk te beantwoorden r;ijn.

Geeteld. dat er een beeteallllingaplan voor een nisullt!l of oude etadlJlO'ijk
1II0et worden ontworpen, d&n kan de diameter van het gebied tussen de
6000 en 600 meter liggen en daarom volgene mijn detinities (&ie pag.
21) tot het "B-nivellU" behoren.
De gellt!lnste ..ste van gedetsilleerdheid van het pl&ll koIIt nu tot uit-
drukking in de soh&BlnivellUs, l8lJ9r dan het B-niveBll, die nog in de
planvonlling betrokken moeten worden: wil lIen niet verder ga.an dan de
inriohting van het A-niveau, dan zijn er twee relevante eohaa.lniV1JaIle,
wil ..en ook nog uitepreken doen over de inrioht1.n6 van bet ... ot &elt.
lwIt d-nive.... , d4D ..oet de analy•• r;1ah uitetrekken over drie, or Belte
vIer eoh.&alnivesue.

Volsene de oeoo-e.na1J'tieohe IDBthod.e ie nu de eerste etep in de planV'CInl1ll«,

ne het bB~lan 'lP de relevante eohaa.lniveauB, lwIt bepalen en eelecieren van

de aM....zige en denkb&re, de varnrende BIl. de te vari.......1l1B\l'l'U'1abel~

,
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op d. Vllr.ohill.nd. ecllae.lniVll8\l8 in het gebied, en vervolgens hun morl'olo-

ghohe verllOhijn1ngsvonn .n .ortologi.ohe 1II0gelijkheden.

Ser," op bash van deze globale inventarhaUe van .ogelijkbeden, lc.alI een

prog. _a van .hen _ Mn ~k.a doelet.llingen (funoUe .n intenti.) vo.....

d_ getomuleerd in tem_ van UlIIf8Sl.ce _ ge_ek t\mctionele dit'f&l"8llh~

Ue.

:Dneltde .oplijltlledB:l. tunnen _r nreohlllende doebtellingen vervullen, en

.....o.rd kan 'm .telllel van doelet.elliDpn op H,r vereohillende __ieren

worden verVIlId.

De inventarieatie van het gebied en sija mogelijkheden enertijds, en het pro

cr_a van eieen aDdersijde. k&n nu _et de in dit onderzoek ontviklcelde te.....

• inologie 10ehntr 1.0 te_ van VOnl en t'wIctie vordeo getorwule,rd, .ut niet

op "n ot andere "plioie" .0rtologUcbe ot functionele ditterentiatie wordt

...ooruitgelop4lll.

Door eiddelen en doeleinden al, potenUllle inhoI>4 en .....m enerl.ijda er! al.

potenUllle tu.notie en inUnU, end.nijd. k torwuleren, wOrdt nor geen enk....

le 1I00000lijke inriohting uUpdoten.

Xet deze werkwijze :lijn de ,"rete vijt Yrll,g1lll uU paragr&&t' 11. 2 beantwoord.

X.t de ontwi.lr;teling van gedachten over de structuur van bet gebied, fID sijn

llIpl1cstiee wor r.ovel .....m ale t\moti., eindJ..rt. bet ond.ersoek l!Ill begint het

ontlf8rp in d. pl&llW'OZWinc.

ht "ontlf8rp" wordt niet bedoeld het t4kenfID van .... • indt.... -...r het ko~

pelen van doeleinden fID .iddelen in ..n aantal abstracte etruotuurkkeningen.

di, de _ogelijkheden explonren in termen van "'18 hier dit, dan daar d.l.t ...

In hootdetllk 6 heb ik een Mthod.e UUPllflrlct, die den "vleltlalnplanfase" van

een ondubbebinni&" in.t..... tariua VOONliet.

Voor dAl OIltvikkelinr van Hll bflst_ingsplan kan .... :r.1ch d.ze r ... bij
v66rb..ld voorstellen als het aatwerpen. ftZl verschillend. alt~tievtl

polari..tie.tracturen, soal. ik ar "n op~ 112 - 111 heb Ilitgo-
w ....

lIann..r lMlll op lfI'OIlld. V&Il ba.chikbU"a _tdd.len en pko... doeleinden .er: b....

peelde basiastru.c"tuur yoor h.t pbied be.rt geko_, kan .use baaie

atructuur prooelD&Ug _in or tl•• r .:çlioi.t vord.n uitgeverJct., al n....r ,.1&1'1«

4e .ich vijdpnd. ce...knd.lgbe4lll1, 111 een dl.leotiech proc•• tU'8:l .iellll en

.14dal.. , f'uIloU. l!Ill 't'Om, intenti. en tnhowl.

•



12 Summary
Environment&! dittertllth.Uon ie t.he d.evelo~ent toward. aore divereity

in th. envil'Otlllent of people, or the rell\11t ot such a d.evtlOpllBnt.

In this 1nquiry I dietinguish rive aspeote in the environment of people

(content, 1'0"", Btructure, function and objective) and. .leo tive oorre&

panding kinde ot environment al divereUy and diCferentiaUon.

B••id8e &8peoh ot tbe envirOSllllent, I dilriill.guish 18ve18 ot 8oeJ.e, bBO&WIB

of " POBBible cont\l.lIion in the Ufl ot COIl.cepte &IJ diveMlU,y, applied on

different,leveh ot scaIe: hetero&'l!nBit;r 8:t <me 18.,.,1 e.tI b.- coasid.ered. as

hc.ogeneit;r at _otbar level.

Morphologiça} oondd.eretiOJ1e <_11 tbe~ Ol! ~ 78), ngen th&t.

tbe _inw- abp that at\l' t= conol.... ion. (,... ons hvd into their

oppolJHe ou _other level (tor ÎDllhtlee hcaogene1t]" - beterop_U,.) is

epproriaate.l,y • lin'ar taetor 3 of difrBl"I!lDCe between ho 18vel. ot eoeJ.e.

'lb, levels of 1tO&1e, dhtill«uished in this inquit7 on that bede, 8re

lietsd on page 21.

The phenomenOll th&t conclusion8, ..a.d. On IL certain level of scale,
ms,y convert into their oppoe1te on B(lIIIII other Boale, lIl&kllB
geJlllrelhaUone ot euch concluBtone to tIZJ3 other bvel qulletiOllabb
(but Dot al~e impoeaiblll), and the diatinçtion ot dittel'llJ1t levele
ot eçale Dlleeee.ar,y.
I called thb pbenc.anon et QCnvneten between ditt'l'IIJ1t 111"1& ot
scale "epath.l dialltCtiçe", beeau... ot ite "'tMeb _ antitMBte"
character, not in t,,-e but in eplWlB.
J. epaUal phanllMnon (tblleh) aq "-he olapl-.nt8.Z7 pbelloaena
(antHheete) in Ue broad.llr IIUM"OW1dl..llgs, vbich aake. poeeible
ether çcnçludene en e larger BClal. tban c:a that ot the phanc._c:a
ori,P.nall.1 eoncerned.

"'-11 aspeet et ~tentft in the e.nri~mt is in thh 1nqIlir:J ar.;rth..i.Jl4 that

• ..., "v,u.,." in epac. CD 11 Cllrtain 111vel et lICale, the tot.liV ot

"lInvironm~lIltal varillblll ....

In chapter 4 I li.ted eome chara<:>terhtio environmental variablee 0Ill. ever,r

level of eçal. di.tinguioshlld, .....pon.ib1e tor the divereity CG that

partlcull1r level ( ••e page 46 - 58).
To bil eble to .peak of "Varillblee", I oOllld net alwa,ye lnterp"-t thios t:ODCept

a. a aelleurable quantity, but ott... onl.1 .. an abet~t ..rl.e ot poedbl.

valuae that can bil Qet..,.ticall,y, "."'all)" Or ordillall)" renked in • rance.

•
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'l'bI &ePen1 ot "tona" pre~ppo... 8l\Y Wlv1r<m1110tll "'aTIe.bIe (tOl" ill.tMQe

~Nl domlUT or tlul prelene. ot ••teri&! 1D .pace) tbat var.,•• "1u"

tOni", in .~.

'!1wo û."ract un'i..... Mld Y&rlab1e (Uk.~ do.nntT) t.na tOni i.ll

.pace throll,sb tbe .-tau ot dhpenl<l1l ot 1te burin (lUI people).

U_11J' ... Iptlak ot "tor." ...ben vi .e&1l • "'at, of duper.ion of ",..unA!

in lpacl, but Nl:/ eovlrC1Q11entai nrt.bh can MVO etate. of di .... rlllon lil

lpeel.

Ponl ... ""ate ot dhpereion" of .... IlIv11"01:11110'.1 varuble, 0IU1 valT fT"

tota11T conot1lt ...t." to toten, d.hpe...-d (n. the c1M1winp on p~ Ilo ""do

82). aad. UlJ' tOni .-t b<Il • daU of di~rdon bet....n U•••• n·t~es

(M' tor llln....e. the clr...in«. on p~ 81).

Environment.l cHtteJ"llnUaUon of content &lid of fOl1ll, ...,tl ..... ep...;:tl.vel,y

to • 41....... h7 or tlwo pno,ent v,",l8b1.. _do to • kl1ld of diva"'Ul;)' ... thlll

tbol n.~ or 418 1.011I or 8l\Y ,ivlo vubbh.

'!'bI nnt kl.nd or i~ental 4lfterenUeUOII, ......b.t nal ,hrr. ...n_

\1&UOI\", ,..tu', .1.-pl7 10 ttwo qu.anUty of ...cOf;lll'labh r>Abl .. UI. a

Ct..-.n eayl~D\ a ~Ylll'l bvd or acala, ""d h no\ rurt~r ...... l.7.ed

tban b7 lbUq nriabla. In ch&.phr 4.

All an&l1.ta ot \h••..eland ldnd or dlrta",nUauon, ...orpholoClc.l

41tr.renU.Uc:a", ia • ..s. In chap\.r 5.

IJl" t _ald.r U\al conoea\ ....Uc:a ""d \ohl dlepe ... tGII b~th ...
• 1tda. ot .0rpholo,"lcal dl...ralt,y••orpholoctcal dlrr.ranU..t1cm la

WJ.7 d_l.Uc:a tr_ ,"o\h .n~...
I.10D« • ...., tllr<lucb the paU.ra or diaperalon, • polllt or .. r.rmoe
0__~ \ha .orpholOC10.1 dl...,..1\7. ~ tll.l. wy u • .., _.t
d.alt,y I'9dIlOU•• tut OUi produoa bord.... 111 tg\ p.thm, .. uh
tlMo1r _ 1t1nd or dl...raU,.
I. ,"oi'4er GUl \'U7 111 41reoU_ &ad. I.D~ or 41..oU_.
1UllD1Ae alOllC tbot O\Itll.D. or • pal'&1blo~ Or. olrol., • polllt or
".t.NIlO& "'....-oU""17 o1~l.t... ...,.r_ ..Ub a aLllw.. 1i"''''I~

1-. dl,...11•• (-.l.t 2 111 tM pa."11.1~) or 1Il ~. or dtraoU ...
(_17 I ia tM olrel.).
A1q lao...... ot (•• on botll prootlao•• _ra ......... r 41"''''1\1.
N. lL1ad ot ..nz=_a\a1 ( ......... r) dtrr. ....t1.u... la "lJ ot' ~po....
,_ .. \M l_r 1......1. ot ~" .....tall.T ,~ ... la".t ror
rt~ ,.r-p'l'"

• _,t ol "' ia , ..."11 ., o. lM .1.U.ACI" ..... lil ~

.,........ (u. wq _ t ,..n. ro.... "ole) .... a1t,,~, ,,~,.,.

(\M ...,. I Sn.' ftrl.abl.. t ... • tolMl.).
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Struetural differenti&tion lUI ll. oone",pt in tawn and. country planning Ol"

environments1 planning in general, neede an abB'iraot Bta:rti~point to

which in different va,ye conorete Com aan be given.

Ths qu,estion of struotural d11'ferentiatioD then is, in vhat diffel"8nt we;y's

environments1 v&rieblell can be related to each mhsr in spanG (and tUUil).

Ths envir<>nm.mt!l.l variables "presenoe of build~B" and "preBenoe of
people" for inatanoe cOOIlIonly an related to aeoh otMr 811 the larger
levels of' 8Oale, but on smaller levels th8ir relationship is more
COIllplicated end time-dependent.

Ths 8llalyaie of environmental struoture Dan be undertelcen trem ths ..hole

into the p&rls, and fran the perte into the whoie.

Ths first ("struotural") WlI,Y of llnalyBb CSlI be carried out in men,y va,ys,

and ons of thess wa,ys I have e:q>lored in chspter 6.

Tbs seoonà ("funotional") va,y si;artll wi:th SOIIlB environment",1 V&l'iablslI and

their lIIutual relationehips by 8:mmining one (''dependent") variabie a

lL function of the other veriablee (the "independent" onee), to tind in the

end a tota.lity of functions (relationshipe) that cen be c<meidered ae 'lohe

total etrn.eturfl.

'!'hia vill be a long proeees, but there ia one vlU"iable in the environment

that has to be uplored functionally ~: the ecological preeenoe ot

people.

The relationship of thie variable (whether Or not as the "d.ependent" one)

vith all other envil'Ol'llllental variables I oe11ed the "ecological funotion"

Or in ehort "functi<m" in a more narrow senee (the "f'unction" of the envi

ronment for people Or of people for the environment).

Functional differentiation then, ia reterring tQ the different w&,ye in

vhieh this relationehip eppeere in spaoe.

In chapter 7 I analys&d. the ooological function in ih perte: the beOlio

hlllllBn ecolog1cal "eonditione". In chapter 8 I diatinguhhed different tonns

o!.' ftmotional di1'ferentiation, end in etu.pter 9 I flYllthesized theee

different fol'llls into one, relevant for pllllUlin8.

'!'he va,y I analysed environmental struo'iure in ehapter 6 (one of the lIWlY

possibh -':ya), atarts vUh the oonsideration, that lIl!ln,1 environlll..tal

strocturea at 1118l'lJ" levels af scale, are polerized traD "Olaeed" to "open"
in different seJl.ses of these warde.

Poleri ......tion of the environmental etruoturfl at a certain level ot 80101_,

ocours in ... gr<>upin« together o~ dU'ferent enviro""'ental variab18ll, taking

fol'lll in ths BartS direction.
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At dH'terent Ienb ot lIICale, different envirotllllllntll1 variablea are I'llllpClll.

dbl. tor polarillatiOl1 and at ever,y different level tbsy Il~ take form in a

different direotion.

'1'he polarir;ation. of different 1eve1e &rl!l IlUtually iDtertarin(, lUId thill

intert.rome_ h lUl iaportant el_nt ot .Dvi~eDta1 .tnwtlU'e.

'!he dra>rln,ga on~ 102 - 104 ei'" euaplu ot polari....tion at the
lover level. of scala.
".. _8°17 pollU'i...Uon ot a l'OOIl for iDat.anc., OC~ ~ dOllecl
to open towa.rd. the II1nd.Ova, the aotor pol.:rhaUon towa.rd.e tbe door.
A dwelling h U8U&ll,y polari:.ed. trOlll tbe ("olo8ed~) b&cll;yard tOWardll
the ("open") front, and a ah-eet tl-0IIl the ("oloeed") micl.d1e towarda
tbs ("open") orosain, or other atTests cr squares.
In each 0'" dif'tarent envil'Onlllental variablee are reapondbla for
tbs polarhaUon, aad every polarhahon intsrr.ree ..Uh tb8 polari
utions .t other levale (Beo the dravinga on~ 109 and. l1Q).

At tbe larcer acal.. ( ... tbe drev1Dp 0Ill pap 119.' 126 _ 1~) we
CIUI tiDd polariu:U•• _tveen "1Z'"J1" and ".toae", bet_ tranquilliv
aDel. C_UQII., iaolated _tskirh llDd inner oity, bo.ilt-up area lIDd
open cOUDtl'7dde, inland aI1d co h.l di..trich. all· in their own een..
Idnde of "clo..ed" end "open" ara producing polarization.. to the
envirODlllent oauued. b)' dtrf..rent variablee.

Thie kind of IIltruetural difflllr<lntiation i8 a general inolination ot
opatial lIi1 ..t_.. towa:rde n~rov1ng dOlill1 the interaction proc.......... vith
the envil'ODllent (input and CI\ltput) to ....U defined ("open") e.re1Ul in
tbs q.t.a., and otbsr (lQ"iJt_ 1IP"0111o) proce.ee. to other d.rined.
("Clot:oed") part.. ot tbs .,...-tc-.

'lbe re1eVlU'C. of thi. COIlO.pt ot .tr\xlture aDd .. tNOtural dtrtereati&tion

in toom IIlld o~tl'7 pl&llJlin&", 18 tbs Poedbllity to fix e_.....eential

polarizatiOlll" at different levele betors tiring thto realie1ng enrir<>lllllental

vari&b1.e and their exact etate ot dieperdbn (~tore fi.x1ng the envirolllllent

ItUbetantiall,y and morphologically, 111 "oont..nt" &lid ''form").

A ~larization pattem" can be reali~ in difterent we,yll b)' addin&" difte-,
rsnt enrirGlllll.W varhble. to the &betraot polarit)' chollen.

Be.idII., the etnao'tur8 ot enllt1ng en~b oan be ana1.:JMd or inhr

prstlld iA h~. of act\l.al, possib1e ud d.eirebh polarizatiOlll. lIZld thair

llUheblltial an4 .orpholopoal realir.atiOl1••

In eve.,. enrirGllllllIDt dtrf.rent IIDViron.C1tal var1able. each tak... valu••

..pe01f:io tor that environment <at that .<Xllent).

The Nal iJtruotuT. of that environm.nt hl the we,y thelIe valuee e.re "lated

to .ach other.
an. of the -nrUb1a. h the aooloet.oal preaeDca ot people. lIZI4 tb&t variabla

0&11. tab a ?&lila at a epIIOific placa _ a .pectfio __t (tor 1D..taD.ce te.
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1I'Ul~r.l ~op1e at 6.00 •• 111. in til. city) whioh hee relati0!l8hipB vUil tbs

attler actual values of pNlaent environmental variabieB.

The totallty of thes8 relationahips (lIlanifeIlt or lH.tent) is the actual

"Bcologlcal fUnctlon",

The envu'onment (and other paaple aan belang to thB envirotl/llent of tlls

paaple concemed) lias ln thiol senee 8 function for people, end ptI0p1e have

" fU1lct1on for tlle environment.

rWlctlonal differenti8tion of the environment refer. to 1;00 different

nol&tion3hipe tlle ecologlcal pr8sence Of people aan h.ave with the other

envlronmentsl varlablee et different places.

ro U1Ider<.:tand functlonal differentiation, I firBtly alIalyeed tlls eoological

rw.CtlCn U\ lts elelllBntary part.: til. "conditions",

In chapter 7 I dillhnguished 811iotioal, biotieal !Vld conoeptual condi
tlon8 INch 8. fOr instanee space, material Md infomation.
• 'tllin eacll catego~ I distinguialled five auccessive conditions by
~lIleh re~pactively the object concemed cM nfunction" in ih environ
ment mOre Or le88 88 a (abiotical) llYatem, a (bioticll.1) fona ot lite
'Vl<l ... (conceptWll) humsn be ing.
l'eop1e Bre all thne together and tbe ecological aspect of their
pre~enc" at a ptace is the potential presellce of aU conditiona
"'nng'J1~lIed (the;r are not just pressnt, but for instanoe alao hungry).
"';:..nc~ people to a certain llxtent CSJl providll fol' llach othlll's' condU:ione
,"'l' 1.n~tMCll thll condition of feUow people), the ecological·t'unotion
0:' ",,.oups .8 in principle hss compIe:>; thall that of individlUlllI. and
ü'''Y h..ave snother priority and periodioity in cooditiOOIl than indlviduale.
:h~ ecologic"l f"unctiOll of groupa Md "ooieties h not Ollly quantitati-n1y,
"ut ..ho in lts conditiollal composition dif'ferent from that of individl.lale.

~'."r, 4" <hstingu18h for exMlph 15 conditions, as I did in ohaphr 7 (ether

u .....·,'''" ure posaible as weU), lIIi11ions of Combin8tion& are ponlbla to

ru~ll~e oubf"unctiona of thll total 8cologioal funotion in different plaa•• ,

.. r"hlC,"g a !'WIot.onal differ8ntiatiOll of the envircwnent.

!.ot ~l! these poulbihti..& ara l"8albed.. Soeie,," esleet. eOllMl of tbto o.bi

n~tI"n", corl'O&ponding to all own IItl'll.Otu.re. ,.nd l"8ali&8& t~ in 8pacial

!nJlv'Jut,l .. c'reul"e thelIe ~fllCilltillll" periodicall,. in Orbttll to o.pla.

thelr teal llCeloglcal funcHen by -aoHviti8.~.

!ut I~.~t UI not Yllt the .mole litO..,..

l.o~l. Mn tbt ab111l,1 to _ ..... a !'VlCfI or 1IllOa...i-n -.otiviti•• ot wh10h

cal..1 1bot hr.t ca. u..óhtllb CM ba 1Dld....tu.n. enl oalJ' l1lIo lafl ClIY

~.tI"alJ' Mthn•• a Moed. 'l'bh uUiV 111 0&11ed. ooro_ptv.&1 uUiV••

I,
I,
I
j
•

•

j
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'ftMo IlOtiV!U•• 'tM.'t de not dil'llCtl;t ..tier" & need 1 c&lIed Rintert'l1l:lohona}".

,iIlca tbe7 onl.1 aalte ~•• vithiD • nu:,gtl of activîtiu, "b.uweeo" other

-.oUviU•••

IntroducinB rangell of llIlCceaaivtl activHi•• H(DO eapian. ereat••
Ilore 800logielll niches than IIOll1d be avaUable tOl' hilll ..hom ever;,"
activity ahould Utility .. na.d 1mmedhtely.
Vith thb uilit)' _0 are abl. to ..ue tooh, IICC<lnllod.ate th.ir OJlvir"n
.eDt and app1,J th__dw. to pf'Clvide tor ib.. conditiona or oiber ~Dpl..
in exchange fOT _etine their oom b:r niheNl (apecialiution).
'Drla abUi~ prod=.. .ctiYiV vû•• U. wieb people partlcipato
eocof'di.D« to 'tb. expectaUona of othen, valu••, 00"., role., poadion..
and inaUtuUOf\a.

Conoept\l.&l ability make. H pOllllible to provide fOT the llalllll conditionR in

dur. rent ve,ya, thr<lU&h different ranpll ot lIUÇc...ive actlVltlell.

ConcllptlaJ .tliliV .ake. it po..1b1_ to e:rll~ good.. and. a.rnen and

iDtroduo•• eDviromlental apeçWbattClll.

&\vironmental apecla1haUon 811,J 'he ba.ri al. the p.articlllar po.ub1li~V'"

Or .. partlcular enVil'Olllllllnt, or on .. IIpeoial dllmand thst ONl"onl,y bc "'<:'t
by • apeoh.l oOl\Oant"-Uon or ..aane in epao.a,
'!ha rLrat kind or anv11'On11antal apeoiaUzaUon producea • dirrItrent Jont!
or f"unoUonal dif'rerenUaUon in tbs en"irorllllent r..- the eecond one
(NapecUftl.1 "'PriaaJ7~ lUId ~""ond&ly apeeiah:UI,g dtrrerent\llttOlI~).

Laat lntt Dot haat, oQDCaptual &bUU;, oreatea aenYit;y ..,.at_a and a aOCt.. ,

atnlOtura that prov1d.. rOl' aome continuU;y in thaaa 'O'etllllla b:r !'JA..."t..in~

othar partioipanta 1D tha rllllgea or aoUvU1aa.

1zI ohap\llr 8 I diatl..n&ulabri on thla baala rt~ kinda or t'I1ncUODal

d.LftaranUaUOII. b tba en"iroruHJlt:

1 A IWl,ltral dittal'lll'lUaUon or oondiUor:a preHl'lt in tha anVlronaon~.

2 Jo ""'&"tal~ dirtarantb.Uon, refarrinc to tha dirr.rant va,ya peopl.
pZ"O'1'id. rOl' tbair total acolopoal t'unoUon in dlrr.rent pIae• ."

) A "HqII..Ual" wr• ....,t1aUon or 100&1 ...btuAoUona that ara r-,.1~

cU.oa.lIT oltoul ..ted b7 r-oph b orbUa to oc.plu. thoalr tot ..l
_olOC1oal t'ImoUon.

ot A ~o1a1bl..nc'~ d1tra~tiatiOll. 011. tba 'tI"'ia or .~l~....tal
.,.oi&11..t1oa aad a7chan,..

S ... "I)&t-.oopioal" d1tt.~Uat1•• _lclt. la ... a.-praa.!CII ot aft _to>
n_ d1lhraat1a'iOll ot _lav iA tU .,,11 allt.

'!bt 1.Mt t1al1 ot f'uo1;loaal ditt.~U.&t1. 1& call" OOo;at_opio-.!" ("100&tll«

~.) aJ.M<a a-u-eu.1 d1lt.~t1&ti. ot _lav -.l.r OM boa -.d.eratood

tr. tM tlMl. ia.. tM ,.na (oa~opto.u,,) ... -' (re. UIa p&7"

(1••.h1,~.. lil .. ) ia.. ÜIa "ola. I.a. .MGpiooal17" ("l"'iac ....,..s•• I.
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UndeMlt8ndiDg social ditferen'ti.",Uoa iJl _copieal peTllIpeotin starls vUh

individual neelb and. oondHiClllII and ende wUb. the pben_oa ot eoOllc.ica!

.pecialbatiQ] in looieQ", which ie Dot ,..t eh'uolural d.1fterenUatiOll..

Struet\U'lll ditfe:re.ntiation doe ... Dot III;YIIthellbe parla vUh different f\ul.Dtiana

into a whole, but d1v1d'8 aP eristing whole into subnyet_lI lJUch as "eçca~",

"clllt\lr&" and "politio,,,.

These subsysteoPlI find their axpresBion in the envirOlllllent for inwtance &8

"lll.rltet", "church" and ''town hall".

In .. 181111 priaitive B1&BO of IItruotural ditferentiation thel" 1:b.ree 1lUb

10'_"._ are mibdivided. theolllleivell.

Polities are lNb<livid.e4 into 1egblative, judicial Md lIueuU", power
and theoe lJUblQ'rl•• fiDd their upre••lan in spat:e tor inataDClI re...
peetivel;,- in police offices, couri.-boulNlll and hOlUlfla of parli.-ent or
leeal gavemaent.
Cul'ture h llUbdivid.ed for inlltaDce 1nto idllOloQ. art and .aillDGfl. lIDd
edUC!lti... , reBpeoUvel:f rec08l1isahle 1.11 1.he eD.virona."t for inriaDClIl
bl a IIigD llJ'd., ~1 tIlld Ubradu, 8choolu uil univeralUl8.
E<:onCIII,T iB ...bdivided into produotiOll., e=b.>ul&e and oOll_pUaa, nlll
ptlC.tivuq reoognluble tor înst-=e in tectori"s, stores and dwellinp.
FIlrther IIUbd1visions are posdble (s" tor instence page <D2) until
they, ..eet 1I0re lIDalleopioa1ly deterllined ditterentiatiaa•.

Fu.neHonlll dUCerentistion oC the environment hall to be .een in the per.pec

Hve ot all kinds ot ditterenHation: ''neutrai", "lrflgetal", ".equentia1",

".peoia1hing" lll1d "cata.çopîcal" envlroomCital di:f:Cerenti.tlon.

Hov oould we syntb..he • '"total tuDotional ditterentiatioa" [re. thelItI

c..ponents, releYlIDt tor planning?

P'irstlr. we CaD t1.rlll. cUtterent k:ind.. aa difterent ln.ds ot IOCal. (tor

in.tance a "aequ.e.aUal" on., within a ndgbbOlU'hood aa the buis ot oUoul_

tiorl panern., end. a .....ptal" OI:l.e bet_D cUtterent neicbbowilooda 0I:l. ttw

b..18 ot litedJ'le.). 'f\) ."e srlent thU disU:notiaa is .~pl1t)'in& the

queation.

5econdly, we Can ..... tr.1ot our coDllldentiaa. to a populatiaa det:lned olearlr

in .pace and t1.ll>e and ita relation.hlp. wUh the environlllent.

Dependent on the detinition ot the population and H .. activ1tlu, we can

d.. ttne a "habitat" 81Id U" CacHitie ... '1'0 the habitat then, belong people

other thAn the populatiaa ccncerned, and their activitie. appear ..

t.ciliti•• tor that popul.tion.

Cl> this ba.is I tried to connect the aD-.copîoal cançapb ot end_tal

ditre....nti.Uon (tM __ptu", "...qu.... \1&1 .. and "tIJl'I'Cj.alistD,:" _a) vUh

•

,,
,

•
,
•
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'tM oetaecop1c:a1 ane in chapter 9.

hrt I revert to tM cQIlÇept of "interf'lmcUcaa1 activiU.... (_ ~
:!S9). I take thi. OO!lCept ... a vari.bh c.'Ie wUb a :r.ero-point at
".olot\ulo:lUanal aotiviUu" (acUvitin iaaed.iatel,y aatbf';rl..Dc' • a.eed).
ltuHit'lmcUonal. tacllitiell in the habitat «lw 80re opportuDiV tor
eolof'\mQ'tiOlla! aotivitiee in the poplllaUon, Wlif'unchon&1 racillUea
for intllrtunotional ao'tiviUeB.
Il'I QCJmlllOD l~ the development towarde 1110", IlI:\I.Hi1\motionll1
facil1Uea (end thlUl more Bolof'unctiona.l aotivitie.) ie oalled
dittllrent1ation, but •.lBo UI" oppoBite, • dllVlllopment towarda 11101'8
unifunctiona.l ftICiliUell, i.e. epeoh.lizetion (Md thue 80re inter!'u.nc
tien&! .ct1vUiee). DM be interprehd 58 d.itrerentiation.
For • ~V'lIn babit.t (and thWJ .. glven populatiOll) the rire' pe~peotive

is lIZI.&lIcopical, tbe lleoond 0&t8800))10-.1. •
11 ia neoeuear,r to.sb .:z:plio1t the dittereDCe between bath poiDh of'
... tew, dna. thq are the baaie of -eh oOlltuBian abou.t t'unotioo&1
d1tre~tiatian.

In c~ter 9 I <ibtin4rrlah • ftUlllber of t..eiliUe., val'J'ing fr<a .w.U
t'unotional (tor iIl.tllZlCe dWellinp) to uni.t'\lnçUtIIl&1 (tOl' 1II.taDOe
hl.Çaorq.) «I. ditter'Clllt le h ot .cale.
LD env1.ro...ental planning can eitbn pve ilO"' spece to tbe =1-
tUnoUonal !\lul lue to tbe av.lU.1\ulcUonal taoilUiu, and oaU 1t
fImoUcm-.l dittenmUaUcm, OT do tha oppodte and aleo eaU it that.
'lhe tird kind I oall8d eatascoplca1, the e.cond kind anacoploal
t\ulotional ditte",ntieUon. Bu.t we aleo 0611 glve the erlTellle. (un1
tImoUon.]. end lIulUtunoUcmal t'aciliUu) 1I0Te lJjlaCe, 6lld tba inter
..diete f'aeilU1e. lees, or the oppodte; the interm8di.h t'acillUes
(tor inst6DCe edUO.UOD, ehopping, lIoo1al-eu.ltural, ...Ugioue end
gov.mm.en'tal .e!'Vioe.) Ilore. llDd the extremes 168S spaoe.
The t'lrst poeelbllit,' I ealled. "diverpnt", the Beeend "QOIl.veTgent"
tunotlonal d1tt.~ti.t1on.

1 thirl.k tha aottal develOJlMllt in OIU' oiUes ie cme ot' divergent dit
rerentiaUon, bilt the 1I0d delli.nl>le h cme ot' conVlllrg$llt dU'r.nmU....
Uon•
., o__rrnt f'\mcUonal dU't'enmtiaU_. eDvil"Ol'\MlDtal pllllllling een
o~te "10C&l 14mUV", einc' l1eithaT totellJ' unil'lulctional tl10111..tbe
(c:cb _ kind ot' IIOUYiQ') nOT tot8117 -.lti.t\motional t'lIOll1t1..
(8111" aoUYiV 700 _t), pTOVide enOUCb ...strletiOl1a end t'Teedoa for
the IlIl8n, to Ileke • plllO' TeCogn.i:lahle end .,utabl.. fel' dU't'erant
(bllt 110t Wo 1181l:T) IIOtiriU.....

'"'- objecUn of' enYironllectel differentiaUcm dUf..n rith U. kind of

diffel'8!lt1aU_ eonoeroe4. OiftelWlt objectin, prcdllc:e diN'erent k1nde

of sn...i~tal dirferenUet1on.

In ehapter 10 I d1stinphhed pb.Teloal and eono.ptu.el ebj80tive,.

Tha Iloet lIlportlU1t pll;Jdoal objeetives ~ nt'ety end 1'...e40011 ot' oholoe,

'the 1l0,t iIIIportant eonoeptllal objectiv". ere peI"OepUen end bualen id.entity.

BIlt 8111" bu.IlNl eonditiOl1 oonddeNtd 111 ch8phr 7 ie in ec.e wq 8erved tr,r

8lInI0l'l&:m't81 d.1tfenm.tiatloa•
•
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As weU as SUpp!J'UlC .. teTilinology tb.., IoVOid.. Cemru.iOll, aad that make.

posuble f\ll't.her .pirical, IICienUtic ~lo",hOll. and. technical Ol"

politlcal applicationr oC the objec:t, thiB inquhy giv.... _t!lod of aol~

probl.....ll in envirozwental p1lt.nni.n.a: in.or.... as ennro:tllllental dtrterentiaUOIl

pll\YD .. rob.

'nno .."thod lIight be called ~eco-lll\aly.hft. einDe it analyse. th.. Roikoa".

th.. hll.bttat of all arbitra.,. population, in levels of oont6lllplation (content,

fenn, ~tructure, t'u.nchon Md Objective) and of acale.

'nIo r~rst qlHlStion this _thod trie. to answer is, on ...bat dilt.rent 18"18

or lIC.l" the proble.. ph,ys .. rol ...

't'M aecond ÎlJ: ..hat enviroJl/llental variable. are iaplicated.

",,, thlrd quution concem. the VlIJ ~leYllDt v&riablea are or lIhou.ld be

rnllzed in .pace b;r the dispenliOl1 ot their bearers (aorpholopo-.l

dl rr"",nh.Uon).

T!:.e fourth quution aak. for an llnal;rah ot tunctiona1 ditrare:ati&tîOlll.

';'l"JlIUIf: or O!l.\l.l'od by çontent and fona.

n.. (,tth q\1el1tion T'r;:'C'~""S tor .. tonaulation of tbs probl_ in tu.s or

eontent, fom Md function.

The IllXth quastion sthmph to find a concept of stI"UCtlU" betWlleJ1 rO:nll ~d

Tho 3'lventh and last question lIS siming to contribllte to th. sOludon ot th.

"fobie.. by IllUlipuiating stnmtlU's. •

In o;:hapter 11 1 bsgin to appl,y thb Ilsthod to 80me c~t probl_s of'

~to;:~. n"'hllflal planning.

\/hen, b)" this i.:lq.ur:r. I havs not cml.J aupplied a te..i.Dolog, • n.twort; ot

h,:rpothe_" and a .. thod or aOlVllllt sp.eooial probl_s, btl.t also QpQ8d ~s

(..,. 0wrI lllo;:luded.) for the _enae varid)" in tbe _yi~..t, aotual or

pO"l:lI1ble, J ...eclad "'3 ovn objecU.....

I

•
I
I

•
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Nawoord
DH tederzoe.k beeN een lenge, _1" p8M1OQrl.lijke, tel. een korte, ",eer inatitutio>

nel. pechiedenis. '

Over d.e lange gllllohiedenia vU ik zo kOM lIIogelijk zijD, eaar ik wil haar niet

achterwege laten, Qlldat ik dan tal van llIell88l'l onrecht zw doen.

Zij becon in tijD IJtw:l.ie VOOr ,ted..bouwkundig 1Jl&enieur ...treek. 1910 _t d.

ÎDçirerfll1de 00118"_ van de oeooloog e.o. van Leeuwen en die Vlm de arebHect

.lIdo VW1 ~cIt, en _t de gedachtenontwikkeling di" plaat. had tunen d. stilden..

ten el.i. zich onder d. n&alll ShArawagi aan de AtdeUng Bouwkunde van de 'l'eohnhche

Hogtlllchool in DIIltt verenl.4fden.

Uit bet to~ voor nbVllnd"t__ten~pelijte id.eelll dat Sb.uavtt,gi enkele

jarorn bood, wil ik alleen de _n van de .rtieat Job 'J'arenueen en vp Pi,ter

Sohrijnen en JOB Lauwe, bmpioenen van respeotievelijk Booiale bewogenheid en

krUh&e OlllUlCm "en" noellen. Beide laahhn klf_n lIij jaren later in een

vereenu..-l.• .ttuath op~n .. zich op de hoogte te .tellen VaD d.e aaJ'd YaI1

.tjn omi.rsoe~n. IllIze b·dden een çaad van duisterheid bereikt die he.ll. vel'

ontl'UaUe, en op gl"OPd d.-.a....an overhandlpen dj .ij een .DllIIplear van Dou

kapHal, een pdenkwa&rdlp gebeartenh die niet zonder gevolgen bleef'.

Het ~d dat lIijn ..hdi.pnoten bij bet aanhoren van ....lp red.eneri.llgell

opbrachten _rd door tal van niet nader _t _ tB nOO._ dooentllltD ge.ven&a.rd,

......r door d••oeioloog dr. D. de Jonge (T.H. Deln) en vooral de geogra.a!'

dra. Rob VaD En&'IIItledorp Gastelaars (U.v.A.) nog overtrof'f'sn.

DB l ..bte beet't b<wendi_ berhaaldeUjk lIijD geheel verlortlll gevaaad.e se11'

vertrou.-.a IU:t veraohl1le.a.de dispte:D opeevist en jareDbD&" liet oll:nl'lloeibaN

inhJ"llsse .ijn wor.telingen pd. pd-.pn en ainlose en:urBies geor1Useecl.

Beidllltn spulden e.n begeleidende rol in de Shdebouwkundip Studiegroep

Wie_r, _rin Petsr p.w. Vllltll Loorl, JIXIa't SchrijDen, Evert Croanu, Pre.nk

IIuld.r, twee sooi&&1-ge~1II1 ." iJl: cad.r begeleidi.nc van ir. Benk VlI.D Scha,pn

en ir. L.J••• ~'rs Neds de notie nn va... , struotuur .n 1'unctie op nrschil

lend••cbaa1niveau. ontwikkelden. Wij waren toen echter nag niet in .taat

de soo1&1e en antropolo&,hche gedcbtepwlten, soale d1<l bijvoon...ld door

dr. D.e. Jonpllll.. op v..iterst beeldalode wij.. i.n de stw1ieCJ"Ollltp _rden inge

bracht, te 1nte&'J"'ran i.n MIl. stedebouwklmdi« en _n.oecolochcb perspectief'. •

,
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De studiegroep Wiewaar waS n<>g juist getuige ven mijn huwelijk ~t

, een geweldige vrouw, medicus en menIlenkenner, die mij redde uit

de wurgende greep van het strikt logi8che en natuurweten8cllappelijke denken

waaraan ik mij el die jaren met afnemend resultaat had vastgehouden.

Ik wrm<!l1d dit feit niet _dat de pr<>leg<:alena ven dit onderzoek slechte door

de morele en financillie Iltf!llJl ven tot stBlld konden komen, maar voo~

al omdat haar wetenschappelijke invloed diep roikt.

Haar c<>nsekwente, compromisloze keuze v<>cr de mens in zijn grenssitue.tie8,

stelt haar in staat, ondanke haar feilloze medische blik, waarvoor weinigen

iets verbor~n kunnen hClUden, mansen in aUe gerustetellende bescheidenheid

zo na te komen als noodzakelijk is.

Deze unieke combinatie V8ll cognitieve distantie, niets ontziende anal,yee, én

de zichtblU'll, kenblU'll affectieve verbondenheid met medemensen, stelde ik mij

tot 'Toorbeeld hij de BlIal,ylle van het milieu ven menll8ll.

Dat vergde echter een totaal andere instelling, die niet alleen mijn ve~

st8llllb8arneid zou verbeteren, maar waardoor ik o<>k oog kreeg vOOr de indivi

dualiteit en uniekheid van elk wetenschappelijk gegeven, of het nu ging CIII

meneen of 081 hun milieu. En dat ie een laatste voorwa.arde voor het wezenlijk

begrip van milieudifferentiatie.
1

j

•

,

I

•

Met deze ommezwaai naar een instelling die een eristentilHe benadering nittt

zonder meer uitsluit, was een periode van twee en een half jaar gemoeid, en

hij Wilro in feite na. mijn ingenieursexamen op het professionele vlek voltooid

onder invloed van de geograaf prof. dr. C. van Pasesen.

Door een aantal inspirerende gesprekken bevrijdde hij mij van de laatste j

"servas en begeleidde mij bij de eerste fasen van een kristal1isatieprooei

dat het mij mogelijk maakte een onderzoekvooratel te echrijven voor de

Rljkeplllllologische Dienst, dat Ilitmondde in dit onderzoek.

Das"",e begint de korte, mear institutionele geschiedenill van het onderzoek,

maar daaraan gingen nOg enkele faiten vooraf.

Toen lk in juni 1916 onder leiding V8JI lector ir. L.J.X. 'l'wnmers, prot. ir.

P.K.A. Pennink en drs. R. van ~gelsdorp Castelaare mijn iJlaenieurseJtaln8n

..negde - een weinig ino:tro.kwekkend voorvll1, wa.srbij ik niflt in staat bleek

de grondshg Van mljn ontWilrp (milieudifferentiatie) in wrstaanb/l.7"a bewoo~

dingen weer te geven - merkte TuJnmers met recht op dat ik in een cognitieve

dietantie lllljien van miJn ont.... rp af etond, en dat de verbondenheid ontbrak.

Het was niet de eerete keer dat ik struikelde over het begrip lIilieuditferen

tlstie do<>r een te gr<>te c<>gnitieve distantie en anal,ytieche eenzijdigheid.I
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llijn ••nrt. în.Ututi~.l. cont'rontata _t da 1.&%11 ,UiewUftarenUaUa hIIYI

tot etand l.II. 1914 door een drie aunden 1.aIIce au.ge bij da ProviDci-.l. Plano>.

lOC'hche Dienat van 2Al.id-RoUand, die een atudieopdh.cht inhield. O'nIr aUieu

dittel'CltiaUe.

Ik SchUl ..ij ab getl'QJ.WCI leerling, beWOll,\ar..r en regelaati, pllprekllf;!'DOO\

van da "rachetdenheidatheoreUcue bij uihtek, dr. e.G. vl!LlI Leeuwen onder

meel' docent oecologie aan de A!deling .8oulk'unda van de T.H. in DelCt de

m,eat aangewezen persoon 0IIl deze uw.dte te verriohten.

Ma drie maanden mGellt ik echter ontgoocheld arkennen dat ik eij op da COllI

plaxttlh van hat Oll.twtlrp nogal verkeken had, en dat aijn ccap-.gll.on-ata«iair

bet ar nl.t veel betel" had atpbracht, vaa een schrale troost.

Een reeD V1lIl ,i,lukt, pogingen CIm be~ beçip .ilieuditt"rent~t.i. in het kader

van sijn studie in al r.ijn taoetten t. 1&QalJ'..ren volgde, CIllaînarend in het

eerder pn_de ~ni""'l'lI.ua.n.

De P.P.D.-ata,ge had echter, behalve een nutt1&'fl tru.t....ti•• toeb. oot drie

nutt~ 1.Il.,icb"t.en 0P«"le.... rd:

1 Jlili"V'lItrsch.id~id 18 bij ui1stelt .ch..lan..nb!lijlt.
Hehtoseniteit op het ene eçhaalniveau kan hc.ogenihit op het andere
niveau betekenen.

2 De ro1Jlltelijlta orde OIlvat drie elementen die niet altijd oon.çuent zijn:
vorm, structuur en functie. Derhalve moeten ook drie samenhangende,
dltaar 801111 tegenwerkends, vormen van ..Uieuditt'lu"entiat1e ondersoheiden
vorden: mortologisohe, strw::turele en funotionele Ililieuditferentiatie.

) De allereerste __.t f'lmda"entele gJ'Ond81ag van de I18neelija percep
tb ie vU'ia"tie (vu'lIchillom 6t Vllrlll'lderi.llrc'en) in de <lmf;8ving. Zonder
deMI .-l"loIlLU"'d.e ie vaamemtnB, en Vllrvolpns ooit bet çOnOept"..1 VllI"
_riten 'I8Il V1IA:rr&emtncen, en dauwee ~t 1nterpretaUeve"ocen, de
intdll..g1IDtie en da ..tboetieçhe belevtnc bij .en8en _oselijk•

..t due in:lichten wendde 1lt .ij reed8 tijden. boet afatuderen tot prot. ir.

L. wijn. (<ia "'o'ader M 'l11li bet begrip Jliliauditferenti.tie), en daarop volgdIl

aan OIl.dIIrhOw:l. met dil JJ'deli.llrc' llUiflU.tudiea van da ltijlt8plaDologiacbe Dienst,,
en Mln OIldArsoeJtvooratel dat door het Qluà~oakbersadvan cia R.P.D. in oktober

1976 _Id goedgeke=d..

De Centrale Qrplliaatie T.H.O. weid bereid pVOliden de onderzoeker in dienst

te neman, en van de 'lijde van de R.P.D. werd "n b~lei<Ün«eç~i..ia 8amen

pateld, onder voorzitttrachap van dr. Jen van Donselaar, en verder butaande

uit ir. ~tz B.esuth, ir. Peter Deuvellter, dra. Ewrhard RIloklllan..

Het endeneek v1ng ..... op 1 nOVUlbllr 1916, SeN 9 maanden duren, ao .......... rdllllld

in drie taaen: eeD theoreti.c.he, b,ypothe"YO~nde t .... , een ta.. _rin e.... ,
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.erste veralaa- verd ptoehi aan d. MiniD,r V~ bevoegde persOl1en uit de .reer

VlUl weteDSChap en beleid en ten .loUe een r ..... vaariD bei dndrapport tot

"tand. .oest ka.ell.

De ••rst.. ra". van het onderzoek werd. eind februari 1911 bellinoU.!d en had 10

nohtt"l1 van ieder oa. 20 p~'15 opplevenl, die stuk voor stuk (011 da 2 ,

) wek.en) liet de begeleidingacOlllllli8Bie diepgaand werden bellprolr.en.

Hiermee lag de struotuur van het onderzoek in grote lijnen v.et: de voom.-

"te ondenrerp<ln stonden op papier, dj het in .en primitieve vom die Yerre

van definitief _ ••

'roch tekende zi<;:h al een geheel van :lIodanil'l aard at, dat, vooral dank dj

Jan van Doa"elaar en Loebrja, bei idee cmht_d, he't ondersoek .u.8 proet'

lIChrit't til verdedi8fl.ll. Nll. de 'l'I!Ichnbehe H08..ehool in Delft.

prof. ir. 1.. Vijen wu bllreid ale prc.otor op te treden, prof. dr. Y. van

Doof'erl vilde de vtjage~ l..-plic..t1e. al. ço-prcaotor crhillCh volrn, ter

wijl lector dr. C.D. se.al (R.U. Grcai.ncen) al. _referent wUde optreden

voor de sociologische aapeçten van het onderzoek.

De "ti.,.l1Msen di" door Jan van Dooeelaar en de begeleldin,geo-.tesie S1.JD ge

geven. waren van dien aard, dat er een volBtrekt optillale situatie _rd ge

echapen QII de cClllplexe theorehache probllllll8n onder woorden te brengen .. ten

opzichte van ellte.ar te eitueren.

De tweede faae van het onderzoek eindigde op 1 jWli 1917. en bracht een rijke

ooget van nieuwe 1.oz1ehten, op- en aalIIHrltLot;en.

lIlet de volgende pll'Bonet'l heb ik 1.0 het b.der vaD de t_edA t ... 1.odivicl:lleel

geeprekkeo gevoerd:

,
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,

,
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Aeseldoolr.
,""",

&ft..,'
Beenhakker
BerendJI
Bertiog
'0'
Brandea
C"'"lJB
Doo
Ileuvellier
Denüaon
Dooren
EngelBdorp Cutel"'re.,.

drs••• J ••• V.th. van
prot. dr. I.
ir. J.P••• VlID dl80
dra•••E.
ir. A.J.
ir. J.B.D.
prot. dr. J.
ir. e.c.
ir. E.
ir. J.
dMl. J.B.Th. van
ir. P.L.
drs••• H.
prof. dr. W. van
drs. R. van
dn. J.P.J.

Bf'%)...S!O}
1lU-Gr<:a. )
IPD-ts)
IIPD-SKO}
PPD-ZH1.}
RPD-S)
lfElI-RoU. )
PPD-i'rieel. )
IPD-S)
IPD-S)
RPD-SED)
RPD-S)
RPD-SKO)
TH-Deltt)
U...., •• )
RPJ)...SBO)

•
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•,
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•,

• •
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.... Ü. H.H. de (~S)Heide "". H. ter RPD-SEO)
Huil "" O. VaD -,)
Jo... "". D... 'l'H--Deltt )
lYlphuh ir. B.V. RPD-S)

""" prot'. dr. C.S. 'l'H--De1t'1 )
J:u;Jken ir. F.E. -,
Lalllbrecht lleD >•. J.H. RP~S

LellfllltlB ir. H. RP~'
Naaijkene ••• a.J.", _S
Nauuth Ü. G.A. RP~S

pennink Prof. ir. P.I.A. fTK-Delrt)
Pijpen dr•. P. V&ll RPD-AZ)
Soa1 dr. C.D. !IIJ-C~')""'_ ir. D.C.lI. HPD-S)
"",~r drs. D.J.V. RPD-IS)
Star--Rlem:.-. "".. 1'.0. Van d.

1RP~""lsterriJl&a C. RPD-SEO
neb drs. V.H.C. (PPD-Fried. )
Volker ir. e.M. ~RPo-5EO)
Vol,118r ing. J.H.a.
vijertl prof. ir. L. 1::::t:1Vihen -.r. J. Rf'D-AZ)
1(Jchers ing. G.J. RPD-S)

Van deH &ee:prekllpartners h"t'\ vooral Cl:)tll ....uth çote invloed eehad door
•sijn illponerende vflmogen .. co.plexe probl_en ONIiddotllijk in tnm •••'nU"

te duiden en in een groter gebeel te plaahen.

De gesprekken met )(1:'11III Beek hthben na een jarenlange llf'veer tegen een con

oept ale ftb8t Boeiale", .ij tin alott. verzoend ,liet de idee dat individuen

hW1 iDdividu.&1iteU b whllelverkiDg ,liet de colhotiviteit ontviklr.elen.

Aan Prot. IM'nin&~ ik ut ODderllc:held tu4.eu bilt ......c:ophcb en ltataeco

phc:h p8r11pectiet.

De overil'l os-erkiJlgen IlUgg6reenlen voon.l c. bet onderr:ook een grotere ..x:i_

le en .oc:iologische ori~tetie, en meer voorbeelden en aanvijr:ingen voor toe

p.... ing ..e te geven.

Bet reppon dat nu tot stand is gekc.en, is een inç'ijpende be_rIcinl en uit

brllidinc vu .a notitie. die In de eerllb tase Q.ll. het ~teel and.er7oOlllk

_rden I'IlChrllven, en loopt YOOruit op ..11 nieuv ondeuOOlk, bilt 'f'oe1'lpa8t

onanOOlk lUieudittsl"llnti.tis, ...a.t bet ie &lWl4lSvu.ld IMIt tal van voorbeelden

en aanvijr:iJlgen voor tOOlpaUlng.

:De tekeningen op p~. 46 - 51 r:ijn g8IIUltt door Jan Hu.tfener (TekenklWllBr RPD).

De wiet hoet ik hier niet bij neae te n_en. want d.&t .... ik - bij I'Ibrek

aan YOldoende c:.pe.oiteit op de ec:hrijn-r - Alt.
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Terminologie nie\, zoala in de PlUcholog1e gebruikelijlt
et'!n \ege~r van cocnihe.

BESTAAJlSJlCI(D;'mf )
Wijzen ...... rop. or attHudea ..aarin, het
beataan ervaren kan ..orden: lrunnend, lten
nend ot kiezend

AIASCOPI9;HB FllJICTIQrlJ;LIl DInEllENTUTIE
222

De iJl\egrahe van achvi'teiten, gepaard
aan llIenging VIlJl voenienineen

All'ASCOPIS:1lE sa:UIE DIJOFEml1'lATtJ:
191 e.v.

Het uitéênlopen van de ..ljzen waarop
individuen of 6!01!lpeo in hun lIi!!';!! of
elltaara levenllOlllclerhoud voonien

l.PiIlSSELIHO 111 e.v.
He\ pheel van, cf het aantal - hn OP
zich\. van IIIIn bewegend retere.n\ie!!Un\ _
al" ver=derinBen verachijnende vertllchil_

".
(Zie oolt verscheidonheid)

68,134, 16!l, 175 e.v.
de delen naar het geheel

All'ASCOPIg:H
Bezien vanuit

CCHESIB (A) 142,141,16),241,242
De cenditie waarin delen tot een geheel
zijn lI&l1len6!stald
In dH onderzoek "ord \ deze eenditie, of
haar gJ'OIlldalag ook wel pcodeerd set
"aUrao\ie", vann"'r zij als t~r
VM de voleende abiotische conditie (A4)
wordt pbruik:t: "repulaie".

ANASCOPISCHE IILn1JDIPPERE2l1'Um
18) e.v. , 222

Een 'lor- van vertatieve, nquentill1e ot
lIpecilile milieudirferentiatie, ot ellP COM
binatie hiervllll, a18 gevolg eneTÜJda van
een anaaoopiBche aociale ditferentiatill,
lllldenijda van de .ogell)k:hed.eo die lIen
_i1ieu bi.dt

AFZCIfJERLIJkHKID 16,11
gipnachap van opUnh0PinBen, in de direlt
\e ..gevina .....rvan geen andere opl!!ênho
pinsen van dezelfde /lTocUe-orde aan..... zig
zijn
wat eet "clirekh c.gevingft en "dezelfde
grootte-o:r:deft bedoeld wOrdt, _oet van ge
val tot geval nadeT wOrden f:IIderinilterd.

Hierorwier vindt aen een beperkt.. liJII1;
van ierseD di" in dit onderzoek een b1;1
londen betekenh hebben gekl'1lgen.
Dat wil overigen" niet :'.eggen dat ik: de
gebruikelijke betek8nb verwerp, ik heb
de woorden dech'h gebru~ al. codering
van be,vippe. die een rol dienu t. _pe
len in de lll'UllJ'ee van de ru~telijkll
orde, onder welke codering dan ook, eb
lIIen ...tob hn doel .teH alle vo=en van
ailieudlfferentiatie te begrijpen.

Achter de teNeIl .-laan de I1U1U1f1 .... van de
pagina" waarop d. tenHlD .in or _er
uttgebreid aatI de orde k..en.
In deze lijst zijn dUR niet Uh pagi
na', pnoeDCI., waarop de betreffende
teMen voor!l:c.en. il'tea:l.ll1D zijn '11e
t81'11en gen~ di. in dit OPdaM:oell:
een enigezine atviJkend.e betekenis heb
ben pleNgen.
Na de tflrm en het paginanummer ia (on
deNltreept) een koMe OIIechrijvi.Dg se
B"VC1 en eventueel een toelichting daar
op.
DIl ..achrij..lngen lijn alecbte bedoeld
ale hulp bij het lezen, en llIoeten niet
als sluitende definitie" worden op(&
vat.

AB::-.OIlEL 3fI e.v.
De vooMltelling dat çonoeptusle Vlir

IIchijnllelen lIleohts binnlln de vename
ling van biotische verftOhijnaelen ge

vonden en e;eln\erpre\eerd lcuDnen wOrden
en da\ bio'Cbche verschijn_leD lIl.cht"
binn.D de ....r-.....elî.n;s; van abioti"che
versohijnselen kw:ulen worden e;evOllden en
getnt erpNlteerd.

.lC'l'rt1TBIT 213,221
E:rtkelvoudig:e werltin« van ....n populatie
binn.n de oecololP.che tuno'Cie van die
populeUe
Een aotiviteit Itan veuoheidene condi
Ue. tegelijk dienen, lIlechh "n oon
d.iUe, ot lIleeh\. binnen _D reeD van
IIC\iYneiten ai.D.yol sijn di. "rtII\ \e
_n 'bI ot _er condiUell dien....
(~in\ertunc\icn.h act bitsi\").

AFm:TIE (C) 142,151,16),260
De (cOIl.oeptusle> eOl1di\h waarin IIIIn eI
elgie.... en d=~ be\rold<.nheid yen
...."en op alechte enkele et...nhn uit
hun ,.,=yiN _oeH jk iJ deer een ep!=
oiti.k i.D.to~atie-.venvich\ \en opsicb
1:1 TM dne .1.'P\ie·
Aft.eU. ie in di\ ea4ersoû 4trhal....

CCliCDlTRATIE 1),80
De OIltwikkeling naar _er oe'~nhop1ly;

'(St...t tepllover dispersie)

C(JICEP'I\IEEL VEfllIOCElf 191 - 194
Het ........O«f!n ""0 reeka van hAndeliryl"en tIl
o.... rdllll rvan alleelI de ."Tete direkt
uitvoerb r is. ell allean da l ...tete UI
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DIFFERDiTIELE REA.LISERINC 105
De olanmntige ont ....ikkeli.ng van latente
polaritei"ten door "toevoeging van nieu~

mllieuvarinbelen en door het re..liseren
van wallrden tUBBen de extreme ......arden
die door de deelnemende milieuv..riahelen
worden aangenomen

DISPERSIE 73,80
De ontwikkeli.n n ......r meer s reidin

Stll.&"t tegenoV'Jr concentratie

EXCEHTRICI'IEIT 81,91
De eigenschap van een epnddineCicur,
",,,,,rin hst lIodulI oentl'lllll nht elllllenvalt
met hot 6!"iddelds centrllm
EXCen1.rlciteit. Iuon als differflntiaUe-
prl.llcipe biJ de m~rfoloe-i8che ditterfln
Uatie ..ordan toet;llput.

?UNCTIE 68,11,126 e ..... ,')J e.v.
I werkinr (~al«-eneM funotie)
2 De rel ..1.'8 tllueel\ de oeoolo«ll1Ch. ___

...zie:held v.." _nUn eneraljdll, en alle
and.re .Uieuv.rl..bel.... aIl.4eral cU s;::
ai.n VNo' VUl belde kaD'_ • r
lijk, of van beid. km'811 "nl1JIt
t .......0800101180... &iïO.re)

) DIl c..blAaU• ...- e_=~ooa4i1!!!
wurG door Mi. ==:::!!!! ~fiIl:.
'ei t ...... yooral_in lOrd! yoontl.

WALISTISCIlE DIF'Io'EIlENTIATIE 224
Een comhln.. tie van anascopieche en k .. ta
soopillche fWlctionele differentiatie

DI'lERlD'IE F\1NCTICtiELE DIFFERDiTUTIE 224
Het toenemend ontbreken van tussenvormen
tUBBen extreem Bolofunctionele en extreem
interfllJlctione1e aCtiviteiter:, gepaard
aan het toenemend ontbreken van tussen-

Er worden t ..ee VOl'lllen van dual1sthche
dlfferentis1.ie ondersoheiden, de cOnver
ger:te en de divergente functionele
differentiatie. (Zie aldaar)

EXCE)l'l'RALISERINC 226
Het ontstaan ...an lIleer centra voor VlIr
schillende functies van overigenll hfrt
zelfde drallgvlak

vCl1Ilen tUBsen extreem unifwKltion/lle 61\

extreelIl multifunctionele ...oorzieningen

DIFFERDiTlATIEruNGTIE 235
Het verband tUBsen de gebruikB- en bele
vlngswaarde "'an een milieu enerzijds, en
de verscheldenheid dll.&ri.n andsrzijds

'.'

.. ,

"

"

. ", "

" :., "DUiI'l, 102 e .....
~,,"".," 'Cl I ."<),..cnt ~']n Vlln t ..ee

OH ".'; ':,' H~,:e" uit ...er9ch.lhnde
!.,.,:"":",,,.

!l.,- "'" ~:, 92,')5
;.., .,:., ..-,,~.l!,( VI\:". !teer veeIYo~"held

" -. "1~.",'rLeullr door ;J"~Jlr.I.lL' van
... -. eH: , hl .. >1 I.."ren door bet

;~:J.:. 'r:,. 8),126,242,243
:···t ,,'·)_C. V'L~ pr<>ll:reo ;lef verlopende
'/' J!. :.tu. ~on1om mln of meer toevallige
·'·'r·tc ",.,dlchunren

; I:;;, :";!o.;'=' IJt!r:'I'I\lDU 35,258
;;.. j,,".':,"l.r..- .......'1 net men3el'Jk ervaren
'.J '·l. 0 mcreetr.elJ en "bstracthel<::!, de
.:0/1' ··:.n, 'cM lnductl!l en deductl",
0-'. Ic ~'ecJte v= deze be>le .n
,,,,,, ",i'; ,;onceptuele vllnatu.

" : :,:," ·JN~rl"I~;:'<' Dr;.'!'~Rl:2lTl"''!'IE

'":""j'" ',,' ,,~, .. 'r,r, ort.relle oolol'u,nctlonele
, ~.: '.' "'1. ",. ,ntctbrntu VILn e:r1.reeJII
.l~. '.,.·tl .r.""· ""n ... 'telten, gep""rû

)6,258
:..: ""'(' .hlkj. tn .. nnar mcer of minder
'.0 ·trl"'t~"l'" "n conceptvonnlJlg

.; ~'.J;,l"'::;. ~;'''l.<;W!lI'l'rES 139 e.V.
;.~ .." ..,.~~" ,..',·,rln de OeCOlOf)ll1che functle
~.,,) ~"r ,p" ontleed

.:l' '.,~ !'~nct\e)
'.. ' b·,·, 'I' rJr:lltlll houJt het midden
~, .•" !,. ,·en:lJd1e<' bcgnppen "behoefte"
"l,~"·. J' en "lete=",ulerende mllauf..c-
""' ."." r ",Is.

i, -,'ltlttle:. die In dit ondel'-
" 'l."'r~"he.len onder tlJJ, ro1ll1
"'. ,"'pula'c. llIter"cne, mil te-

, ".. d.",rl, uoorti';'lnoten, terrl
., ,. ~I':·"'tlng, .nform.. tH', :>:ekel'

l".. , LI."'Utclt, .n... loed.
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bele in d... ruiJnte
( Zie ook lIIilieu.çadi\!nt)

<EBUNIELllE IIX:ctfCDlTRATIE 73
Disper"ie van bevolking. bebouwing en
arbeidsplaatsen op ~niveau, gecombineerd
lllet ooncentrll.tie VIUI deze elementen op
C-niveeu
Zie voor "0 ..... en "D....niveau pag. 21, 53
~ 54.

(~planologi8che" t'unctie)
De meDeoocologische functie kan worden
ontleed iJl "Condities" en bovendien een
8naBcopische en katsBCopische vorm ean
nelnen.
De plllllologische f\1nctie ie onderdeel
van de oecologische en deze weer van het
algemene begrip functie.

Ji'\lNCTIctl'E!E )(ILIEUDIFFEREHTlATIE
140,183,<07,212 e.v.

De ( ont"ikkelÎJlg naar meer) verscheiden
heid in milieus die een vers~hillende

deel functie vervullen in de totale oeco
logische functie
Als vOI'lllen van f\1nctionele lI.ilieudif
ferentiatie kunnen worden onderBcheiden:
vegetatie"", sequenti-ele, specÏllle en
kataeoopische milieudifferentiatie (zie
aldaar).

22;;:' e.v.
interfunch-

INTEGRATIE
De ont.. ikkeling naar minder
onele -.otiviteiten

INHCUIlELIJKE MILIEUDIFFEIlENTIATIE 44 e, v.
(De venneerdering van) Het aantal milleu
variabelen dat in een milieu vertegen
woordigd ie

D/HCUD 44 e.v.,70,71
1 Alles ..at var~l!ert

2 Het geheel van aan..ezige ",..riBbelen
Inhoud wordt in dit onderzoek geplaatst
in de rf!eks van ~inhoud", "vonn", "stroc
tuur", "functie" en "intentie" (Z~e al
daar).

derf! individuen en groepen en in staat is
in wisaelende omstandigheden aan zichzelf
gelijk te blijven
Deze oonditie kan verwezenlijkt worden
door affectieve rf!latie8, door territo
riale exclusi vitei t of door kenmerkende
activiteit,

INFORMATIE (C 1) 142, 156, 161, 253-259
De (conceptuele) conditie waarin kenmer
ken uit de cme;eving kunnen worden 00011.0

men door een systeem
Deze conditie die met het \tOord "infonna
tie" slechts gecodeerd en niet gedekt
wordt, vooronderstelt verechillen en ver-
anderingen in de llIllgeVing, waardoor deze
"kenbaar" is.

8','15
volgorde van een aantal
va,u'Óen van een vari_

GRAlII»<T
De realisering in
achtereenvolgende

ImIERO<ZNID:rr 18
1 B.t I!b.eel van (niet noodnke1ijk ver

eohillende) veMlohillen
2 Htt _tal (n.iet noodsalr.eUjlt verec:hil

lende) ver80hillen
(Zie ook "rSCheid~id)

CRQlDPOLlRlTEIT 98. e.v.
Het in dezelfde richtine; ruiJntelijk v..ri
eren van verschillende lIIilieuvariabelen,
zod&ni5. dat het lIIiliau waarin dit plaata
vindt ale gevolg daarvan kan wordan ver
deeld in een meer ~open~ gebied en een
aeer "bealotan~ gebied.
De grondpolariteU kan worden toegep&st
ale difterentiatieprincipe bij de str-u:
turele lIiliewiitterentiatie.

voorltien

59, 109

219 ~.v.

lI1echtll heeft
INTEIlFUNCTI(JlELE ACTIVITEIT
A<?t1viteit die haar IIIIrkin.g
tu••en andere lICtiviteiten

INmHTIE 235 8,V,

Het geheel van doelstellingen, bedoe
li.r>gen, ....srden, verwll.Chtingen, &l of
niet expliciet gemaakt. dat een pOpula
t~e met betrekking tot haar habit .. t heeft

INTERACTIE (A5) 142,149.164,242
De conditie waarin v~randerinll""n in. een
sy~t~"'" veranderinll!n in de OIIl&'l;ving te_
weegbrengen en ""gekeerd.
Interactie kan worden beschouwd ah een
ILf:wiDselende lIotiveriDg V1Lll de condlt~~.

coheeie (attrllOt1~) en repuhie.

Ilf 'I'll.l3::A.l.A lB
lIiD1l... "n 8Ohaalni".....

IN'ft:R5CAI.AIR
.et be\rakklng tot lleer dan Un
ni".au

213.215 e.V.
een populatie
populatie klUl

142,158,16.4,260 e.v,
o.md.1tie waarin eeD. in-

DDtISI'!' (C4)
De 0_ w.1.e

HABITAT
Dat deel van het ailieu van
dat in de condities van die
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JO, inliloed - niwUeril1g temrinolcgie ,

KATASCOPISCHE MILIWDlFFEm:NTlATIE
183,3)4 Il.V,

De weerspieeehng in het milieu van een
kataecopieche sociale differentiatie

JC,ITASCOPISCHE FUNCTlctlElE DIFFEHmT1ATIE
222

De specialisering van ootiviteiten, ge
koppeld aan segregatie van voorzienineen

KLEINST GESCHIX'IE SCHAAL 3l
De kleinste Bcheal waarop het vari~ren

van de milieuvariabelen V!lll een BOMal
nlV(lau nO uiet kan worden ",,"r ',en

Zie ook soh"... lniveau

lolA'lUUAAL (Bl) 142,150,15",61.242
De (Olotl9Che) conditie waarin de uit
"i""ellng 'russen wst...... en ome;evll16
zich realiseert
f1iertoe hoort ook inro","atie ..n ..nergie.
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222 e.v.
muUifunctio-

'35
nUr minder ver8che:j,den-

leven V811 die mensen inwel'ken

19-26
van in de ruimte varll!rende
in de OIII/lj!'Ving van mensen,

MILIEU
Het geheel
variabelen

MENCINC
De ontwikk<J1ing naar Illeer
nele voorzieningen

die op het

MILmJDIFFERENTIATIE 18
De ontwÜ:kuing naar mear versoheiden
heid l.D. het milieu vlj mensen of het ra
sultaat V811 deze ontw Itkeling

IlmSlECOLOGI&:HE FUNCTIE
(Zie functie)

MULTIFUNCTIONALITEIT 143,172
1 Eigeneohap van een milieu dat in veel

condities kan voorzien
2 Het 8.8ntal condities waarin door ..en

lIIilieu kan worden voorzien
liet "milieu~ kan ook,aen voorzienifl&
bedoeld zijn

IflVEAU (a-,
D-, E--, F-,

MILIEUCRADtmiT 64,81,115
Reeks milieus waarvan de verst uitéén
liggende milieus gekenmerkt worden door
twee willekeurige, versohillende waarden
V811 een milieuvariabele , en alle tussen
ligg•.mde milieus aohtereenvolgens door
de opeenvolgende waarden tussen de twee
eerder genoemde waarden

MORFOLOGlOOlIE JlILIEUDIPFEIlENTIATIE 72-95
De ( ontwikkeling naar meer) verllOheiden
heid in vormen "!!arin milieuvariabelen
elk al'zonderlijk zioh in de ruimte re_
liseren

b-, c>-, d-, e-, A-, B-, C-,
0-, lIIicro-, 11I880-, mllDro-)

• 21,46-57
Een doer grenswaarden van abSOlute ar
"t'l!.nd S"'definillerd eohaalniveau
( Zie ook Behaalniveau)

NIVELlERING
De ontwikJtelin

MILIEUVARIABELE 46 e.v.,5/3.63,64,l29
De.t , wet e..n geordende reeke van in het
ml1ieu realiseerbare waarden kan aanne...
i5êZe w&arden worden in het milieu geree
liBeerd door de aanwezigheid van "dra
gers", De mUieuvariabele "bcbouwings
graad 'I bijvoorbeeld, kan waarden aanne
men die door de aanwedgheid van ge
bouwen WOrden ~ged.r86"n ".

de cmgeving

13>-123
door haar

68,134,168,175 e.V.
het geheel naar de delen

KATA.SCOPISCHE SOCHLE DIFFERENTIATIE
197 a.V'fan

De onderverdeling VBll een sociaal sy_
steem in subsystemen en deze veer in
sub-sub-systemen enzovoort, met elk een
eigen taal<. in het geheel

ISOLATIEWAARDE
De mate waarin een wonin..

LCliCI'IlJDINALE POLARln:IT 23,104,110
Een gNlndpolanteit die in tal van w0

ningen ln de lengte optreedt en de wo
n>.n verdeelt in een moer "fomleel"
deel te voorkant en een meor "infoI'
meel" deel te aehte~kant en zioh in
de omliggende terrelnen voortzet in
vonI'- en aehterterreinen

LJ.n:RALE POURln:IT 22,104,110
Een gronnpolariteit die in tal van wO
ningen in de breedte optreedt en de w0
ning verdeelt in een m..er "'besloten"
rieel met slaa studeer-- en woonver
trekken en een meer "0 en" deel waar-
ln voo,'deur, eehterdeur, trap, gang.
rl01.. rin a- _\eI'- en eleotrioi-
teltsleidin n zl·n ooncentreerd

KATASCOPISCH
Bezien vanuit

bouwvarm zich afsluit van

INVLOED (C5) 142,159,164,265 e.v.
De (conceptuele) conditie waarin de
omgeving van individuen of groepen zich
overeenkomstig de doe1Btel1 inRen van
deze individuen of groepen gedraagt
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91:1 e. v.
ruiJl'ttell )~ "lI

IOn ieuvarlnbf'_

POLARITEIT
Het in dezelfde richting
ri\ITen van verachillend..

RADIAAL
Vanuit een centrum
(Slaat teg«nover tRngcntl~ol)

POINTILLISTI~HE 'olE:ERGAVE

RUIMTE (Al) 141,l~2,1"4,lJ5.161,.'jA,-'.l'J

1 Ve ....chl1 in VlII'schII
2 EerGU ontol lach.. condith u 1'1,,,,

voorwaarde V!lll abtotl ..ch.. ..t.....n
R.1Late kan slecbte pc:onah.te.f'1 worden
aan de hand V!lll teruainlte t ........... rlOC'H]·
lende vST'lchillen.
Bij Mpbrek lllI1I T'\ILata~ ........... II ..n .. 11.
andere conditIe.....rrn d. o.colo«"nche
f'unotie kan worden ontl••d.

PRIVATISERINC ,'1\1
Het vooropetellen van ,nd,vlducle C',n~'_

tieB in de ruimteliJke orde, ..Ie ";"'1";6
waarV(lll de ZIchtbare kataecop"che dll
ferent U' tie vordw, Jnt

POPULATIE 21) c.v.
Een verzamehng meneen die in elk~"'G

nabIJheid I verkeren
Zowel de graad van nebljhud .. In de d'mr
en perIodiCIteIt van h.. t V'Ilrkeren moetpn
nader worden bepaald om verachlll ..nde
popu1atl..vormen 1 .. kunnen ondersche,d~n.

''"{Zie ook grondpo18rneIt)

IlEPUl..SIE (M.) 142, 141, 148.1M,2.11.:,l.,'
De conditle wMrrn entiteiten ll:-~ondur

11 'k ~i n of worden
Zie ook af~onderlIJkheid)

~WCTIE ' ';ti, l,(,

De herleidIng van ver:lChlllendo ln"IV'
duele V'IlrschlJnseIen tot 6"hJkhed~n en
oontinu'l t81 ten
TZi.. ook conceptuele vlU'IlItlO\

De weergave VlUl kwantHatie~ rolJlltellJte
gegevens in &en spreIdingehguur lIBl\

IIlDtmLIJIE DIAlECTIEk 1J,I2')
81t ... rechunMI dat rahttu dt. benhV,
or c_lua1•• di. batrakJtin« hebben OR
• .... "'puJd lIOhaa.1nl ....... , kunn&n c..t ......
1n lDn t'rnd• .t op .- horr or lerr
IIObaalal......

lEC~JJiALYSE 272
Kathode, waardoor elln probleem op het ge
bied vll.ll de roillltelij\re orden in,;; door
llJUOcellsievtl laagosewljze ansl,ys8 van

ORIDl'1'A'1'IE 12).,26
Geriohtheid V&D. eUl ..11ieu, wMrdoor het
de rbJ'\linr vtm dat aiUeu op elk punt
in dat ai11eu duid.11 k ie dat hl
d. da ha rloht Mdere doelnel

OEX:OLOOIS::HE KlNCrIE 140
De relatie tunen de oeoololl:ioche ean__
zigheid van een lIoorl enllrdjde en alle
andere voor die BOOrl relevante milieu
variabelen anderzijds
Efln bijzondBre oeoologische fll,1lot1 .. le
die Vtlll de lIIenllelijke lIoort, de "lIIonlj
otcologhcne funotie".
(Zie funotie)

onos 166
Ket .ilieu dat voorziet in de cOIldHillU
vm .e.o e8lllenlevirJg door het rheel van
eoUvHeiten dat aet "huiehoudin«~ kan
wo:rd.en ..prdu,ld

1D«!rI u.n. ve'-SBDUjbn, dan in de all

aare riOhUlIJ
Ori'lnhUa h ooreprClllkelijk het op het
oo.tan (orhna) ,.rloht .ijn van kBrk
,.bouwen. polariieit 18 aen belangrijk
al44a1 tot orlbtatia van aUialUl. De
polarHaH van lItarq.bOllwen waarin d.
orilntaUa iJlWWldll tot uitdruJ<Jr;inc' bi••
... ar ..." van .Uaa.r naar lak.IIgB_.1l
aobç, bat "baillc'a" (u "bealotan M u.n.t)
aaar bi" .... re14M.. (ft "ope"~ kMt),
aort01ocÜ1Ch 400r rcad.a V'O~ tepzlO'lrBr
NO.btllo'kip "_.

inbOlld, vam, struotuur, f\l%lctie en in
tentie wordt opgelost

.....
(Staat 'tegenover ditterlilntiatie)

OCCUPATIE 55,61,62,74,139 e.v.
De oeeologiBche aaDwzigheid van meneen
lenSlIn, groepen, BelIIlInlllvingen realiBeren
hun llaJ1"",zigheid niet alleen doordat zij
:ru.iIlte innemen, mll8r ook doordat zij in
verschillende condities trachten te voor
zien. Dit streven ia het verschil tUBBen
101lt8r &/:l1lwezigh,id en "oecologlBche"
aaI:lwe&~heid.
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resultaat van zo'n ont>(lkkeling
Ruilntel1.jke geleding kan .. la differenti
atieprincipe b.j de morfologbche dif
ferentiatie worden toegepast.
(Zie ook afzonderhjkh"id)

RUIM'l"ELIJK-FUNCTICfiELE VARIATIE (rrv)
221 e, v.

De variabele waarin de waarden gerang=
schikt zljn die de multifunctionaliteit
van voorzieni!'!6"en kan aannemen

SCHAAlRlVEAU <0,21
Een wl11el<eurig vastgestelde grootte
orde waarbinnen bepaalde milieuvaria
belen geacht worden excluBlef te vari.re.
(Zle ook niveau)

mlIMmr.IJKE VRLJHEID 8),126,239 e.v.
1 De hoeveelheid ruimte, beschikbaar

voor activiteiten (kwantitatieve rum
tel1jke vrljheid)

2 Het aantal alternatieve activiteiten
dat in een milieu mO li -k ie

k...alitatieve ruimtehjke vrijheid)

•

i.,
•

•

!,

222 e.v.
interf'unctio-

5f'EC IALISATIE
De oll.twild<eling naar meer
nele aotiviteiten

heeft

500R'I\:lEND'IW (B3) 142,152,153,163,243-249
De biotische conditie waarin een Or
nisch steem zi'n ei n ke=erken in
de omgeving ontmoet
Voor deze conditie is de codering "lIoort
genoten" gekozen, omdat zij in dit onder
zoek vooral op mensen ven toepassing is.
De deprivatie van deze cOllditie is bij
voorbeeld kenbaar als ·'senz!l.8lllheid", maar
ook ale in3Ufficlllnt gedrB&.
De meer algemene biotische !\mctie van
nsoortgenoteJln zou men kunnen omschrij
ven als "het openhouden van de oecolo
giBohe niche" van de soort door over
dracht.
Het ga.a.t hier niet alleen om gelijktijdig
levende Boortgenoten, ...aar ook QrII soort
genoten die voorafgingen aan het bestaan
van het individu of de groep waarop de
conditie van toepassifl8 is, en als zoda
nig in historiBChe zin de ''niche open
hielden" en overdroegen. De "ontmoeting
van eisen kenmerken in de OIIIg8ving" S"ldt
in dat geval de niche al .. "OontravoI'lll"
van de aanwezi&heid van voorafgaande
eoortgenoten.

5PEI:IEI..E MILIEUDIF~RENTIATIE 194-196
r:-. (ontwikkeling naar meer) verooheiden
heid van gespecialiseerde milieus, waarin
mensen op baais van ruil de in dat milieu
specifiek aanwe..ige mO!!!llijlcheden exploi
teren met het oog op elders aanwezir.
andennans behoerten

222 e.v.
lllultifunc-

SMRECI>.TIE
De ontw'kI<eling naar minder
tlonele voorzlenlngen

SAMmS'IELLDlG 93
De ontwikkellng naar meer veelvormigheid
in een omtreksIip;uur door afwijking van
een parallellOgram of driehoek, door
Yenneerdering van het aantal richtingen
blj omloop
S8lllenstelling kan als differentiatie
prlncipe blj de morfologische greno
differentlatie worden toegepast.

m,l'eu achteN;envolgens een ander deel
van de totale oecologische functie
bevred'gd te zien

SI'l\JATIE 176,189
Het e;;eheel van ....n ruimte en tijd gebon
den orastandigheden w8Jlrdoor het aantal
d.... rUl m06!l'Jke en toegeetane reeksen
VlUl handel,né'i'!n en routinee wordt be-
p/! riet

SE~TIELE MILIWDInERENTIATIE
183,185,187 e.v.

De (ontwikkeling naar meer) verscheiden
he'd in mlheus waarin individuen of
groepen hlUl aan die milieus gebonden
routln,,:; kunnen ontplooien om in elI<

SOUlFmlCTlarELE ACTIVl'tEIT
/otivUe1t dle op "ichzelf' haar

221 e.V.
werking

STRUC'IURELE JlILIEUDIFFERmTUTIE 96 e. v.
De (ontwikkeling naar meer) versoheiden
heid van relaties tuesen ..ilieuvariabelell.
in veroohillende milieus

,
5TRUC'IUUR 66,71,96 e.v.,l26 e.v.
1 De .<1 -,.., waare samenstellende delen

een geheel vormen "Concrete" struc
tuur)

2 De wi -ze waaN s_nstellende varia
belen een l!'!heel vormen "abstracte"
structuur)

De structuur vsn een milieu kan tot uit
drukking komen in een epecifieke groepe
ring van milieuvsrlsbelen, zoa18 eell. ge
lijkgedchte ruimtelijke vereohijning,
waardoor het lOilieu zich pol$rheert nur
een "open" en een "besloten" 1ull:lt.
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5Tll'POLllRE ORID'DfO '102 e.V•.
Hftt gelijkg!r1oht r.ijn van hee grond
polariteiten uH verschillende echaal-
ni....u.

"'Vari.Uebreedte ft , en in de oecoloCie en
con.tn.w'betechniek "io1eZ'Nltie ft genoelllC1.
(Zie ook veracheidanheid)

eigen pI_te ol.iat en eventu.eel verde-

!!!&!

VECE'a'l'IEVE JlILlIDDIJ"ft:RE:!f1'UTIE 183-185
~..JOI1tvükelintt IlBAr _rl .... ryche1den
beid aan vonllen waarin, en wij~ waarop
.... rachil1ende .Uieus in de totale oeco-
IOSifIÇbe f'wIçhe van de daarG 1erende
individuen of grOepen voorzien

VERSCllEIID'HEm '9
1 Het geheel van ver8Chillende wr!K'hl1-,,.
2 iiiit .antal verschillende wl'sohillen
Een veroohijnBe1 lIIet eell rood, een wit,
en twee b1lw.we eluenten heeft geen gro-
tere .... rltCneidenhe1d dan een verechijn
OeI lIIet een rood, een wit en 66n blauw
e1...ent, OIDdat bflide venohijn$81en dne
.... rachillende wrachil1en (rood_it,
wit-blauw, blau_rood) tellen.
De versoh1Uen kunnen VaD inboudellJke
( .... reob1Uende llIilieuvariabelen), ..orto-
IOCbche (vereobillende epreidinpt06
etenden), etructurele (vereobillende re
laties) en f'.-:tiOl1ele (venohiUende
pbnl1kawaarden) aard zijD ell d&&rdoor
reepeohevelijk eell inhoud.eli~ke, .orfo-
locieche, structurele en f"uDcUone1e
vereobeid.enheid op1everell.
(Zie ook betero&eniteit, variaUe, lJ
vheell..ng)

VESLVORJlIGHEID 93
!'~"'~,,-,_<!!,-,."••r"r~.~l"••,,,"·!~~b!._~!!r!:!~'b~,,i"d~onb,,,""i~d86

33
cOI1ti!llJ.1
~vÎ!\l::

hlIrblnd wordt
(Zie ook oonceptueh variatie)

"""1lIE
HU reheel van rl1Jkbeden en
l.eiten dat door Hn_u in bun

mKPOREUl VRIJHEID 83,126,240,241
I De hoeveelheid ti d. bellChikb...r voor

fLCtiviteiten kwWltitaUeve te.porele
vrijheidj-

2 Het &ant&1 alternatieve volgOrden van
IIOtiviieit8n dat in een milieu ..o li k
ie lr;w;l11tatieve temporele vrijh&id

~RR1TORIUM (B4) 142,153.164.243-249
:De biotillChe oonditie waarin lieD
nillCh Ite. b1nDen de veMl8l101
Iloort li ke IItemen Boort noten .en

'f'L1Il (12) 141,142,146,,62,240,241
1 h!"lllClhU in verwmdering
2~ C1ntolo "CM cor:ditie
YOO~ • V1In abloUlIChe

'W!lElI!IBEL
a. een Q41ntNll h'm
(Staat tepnov.r radi_l)

'InCP01lZSL-fUliC'fiamIB VAliUm (UT)
221 ......

:De variabeh -.arm de waarden r;!ran,tr=
IIChikt. 'lijn die de interfunctionaliuit
van activihiten kan aanne_n
(Zie OOk inte:rfUDcUonele I&CtivHeit)

UJfIJ1UllC'l'IlJfAU'lEI'r 221 '.'1.
Ei .::ha van een Ililh!u dat slechte in
'én cOIIIbin.\i. van cOfIdihee kan voor
d-
iiet...llieuft kan ook een voorsieni1\4r b.
dodd lijn.

VlRUTD! 82
De ranglllOhikld,1\i Daar lIIller of lIIinder ver
BOnn ot .... randering ot het vIlrUlren u1t
Hierb~j kan ..n n\Ü.wae.rde (bijvoorbeeld
"pl1jkho,oidft _r het gaat 011I .... rsohll)
wo~ :L.r!c"~l'd, t.n opdcht. waarnn
bijyoo~ld. 4e .....te van VlIreohll ft 1i1jll_rd. krijet. vaam..r wij van .en VIIrsa
"1Ûl4 _r ot .1Ild.er .... reo::h111err.4e e1e_t_ bet .1.Diaua lUl ..n- tIUl opdo~

te nA dit IlUlpmt _."teU_. <1u wordt
de at.teM.~_ 1.D u .taU.ti.k

VOORZID'DlG 213,221
Enkelvoudige te"'è<"rtlnde werking van
een habitat binnen de oeco1ogieoohe func
Ue van een populatie

VORK 65,11,72 e.V.
I Spreid1l!«stoeetand
2 De ..!ju ..... rop 66n enke1lll veriebe1e

op deb in de nlilllte varieert
Zod.l'a er lOeer variabelen in da nl.lIIte
varilrtlll en in onderline s_nhMg hIn
n.n worden psiell, spreek ik V1lI1 ~stnw

"_rft. Cbdaracheiden kurul.ell worden ~sub

st..."i.l. vo,. .. ell "C"'''00lrY0~~.
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Stellingen

1

De oude discussie omtrent de relatie tussen vorm en functie moet als het
noodlottige gevolg van een foute, onvolledige en onoplosbare probleemstel
ling beschouwd worden. Zij moet derhalve verbreed worden: de verhouding
tussen inhoud en vorm, tussen vorm en structuur, tussen structuur en functie
en de verhouding tussen functie en intentie moeten het onderwerp van be
schouwing worden, als men een vakgebied wil ontwikkelen dat de naam van
bouw- of stedebouwkunst waardig is.

2

Het verdient aanbeveling de term milieudifferentiatie niet te gebruiken wan
neer men daarmee het tegendeel kan bedoelen.

3

Het begrip verscheidenheid laat zich alleen begrijpen door een verscheiden
heid aan interpretaties. Als er één leidend beginsel zou zijn waaruit alle
verscheidenheid verklaard kon worden, zou de verscheidenheid voor de mens
haar betekenis verliezen.

4

Het begrip milieudifferentiatie is tenminste op twaalf wezenlijk verschillen
de schaalniveaas toepasbaar, en heeft op elk schaalniveau een andere beteke
nis.

5

Conclusies die op een bepaald sohaalniveau geldig z1Jn, kunnen op tal van
andere schaalniveaus pertinent ongeldig blijken. Zolang dit inzicht ontbreekt
in de stedebouwkunst, verdient het aanbeveling te spreken van stedebouw
kitsch.

6

De begri~pen beslotenheid en openheid, gedifferenti~erdnaar versohillende
àóhaal:n:iveaus, 'vormen tot op heden het beste uitgangspunt tot de noodzake
lijkê 'oriiw:i:kkel~g van een stru.otuurbegrip dat zi:ch kan onderscheiden van,
en ~ioh als gelijkwaardig kan handhaven tussen, de begrippen vorm en functie.
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De menselijke behoefte aan een eigen woning, eigen meubilair, eigen be
zittingen, een eigen positie in de maatschappij, een eigen competentie en
deskundigheid, een eigen, exclusief gebied van kennis en belangstelling,
en het recht van spreken daarover, is in al zijn onderdelen een verdere
evolutionaire ontwikkeling van wat bij dieren een behoefte aan een eigen
territorium is.

8

Als de sociologie de katascopische v~s~e niet weet te combineren met
de anascopische visie, kan men omtrent het menselijk gedrag meer leren van
bavianen dan van sociologen.

9

Menselijke activiteiten z1Jn te onderscheiden naar activiteiten die onmid
dellijk in een behoefte voorzien, solofunctionele activiteiten, en activi
teiten die alleen in een reeks van activiteiten zinvol zijn, interfuncti0
nele activiteiten. De mate van interfunctionaliteit van menselijke activi
teiten kan vari~ren met de lengte van genoemde reeks, en met de mate waar
in zij de actor onmiddellijk bevredigen.
Door een ontwikkeling naar minder extreme waarden van multifunctionaliteit
en unifunctionaliteit in het milieu, door convergente functionele differen
tiatie, kan het milieu een bijdrage leveren tot het herstel van evenwicht
tussen extreem interfunctionele en vervreemdende activiteiten enerzijds,
en hun extreem solofunctionele, hedonistische compensaties anderzijds.

10

Bij gebrek aan verscheidenheid in milieus, staan het menselijk welzijn en
de menselijke waardigheid op het spel.

11

Zoals de wetenschap gedoemd is achter de feiten aan te lopen, is de techniek
gedoemd op de feiten vooruit te lopen.

12

If the gerund-form were as commonly used in .the Dutch language as in the
English language, the llitch would no longer be compelled to write their .
summaries in English to keep them short.

13
, -. ~

De nadruk die in tal van wetenschappelijke disciplines op ·de metho~o~Q~i~
valt, kan een indicatie zijn van gebrek aan inhoud bij dez~ drl.ecipline-S.;.r
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14

Wanneer wetenschap niet méér is dan het verzamelen, rangschikken en opslaan
van feiten, onderscheidt zij zich niet van administratie. Het is daarom in
veel gevallen volkomen terecht dat de overheid de wetenschapsbeoefenaren in
ha~ dienst rangen ~ls referendaris of administrateur in het vooruitzicht
stelt.

15

Het paq dat de filosofie in de loop der historie is gegaan, ligt bezaaid
met wetenschappen.

16

De ware menselijke verantwoordelijkheid, verdraagt het niet bevolen te
worden, noch over anderen het bevel te voeren.

17

'Zoals de gezondheidszorg er baat bij heeft ons ziek te houden, heeft het
onderwijs er baat bij ons dom te houden.

18

Naast z1Jn schitterende resultaten, heeft de moderne universitaire genees
kunde in sommige gevallen het lichamelijk onderzoek en de medicamenteuze
'behandeling ontwikkeld tot een geneeswijze die het best met "legale martel~

practi,jk" kan worden betiteld.

19

Homoeopathie is een geneesw1Jze die zich kan funderen op moderne inzichten
u~t de algemene s,ysteemtheorie en cybernetica, omdat zij de mens als psycho
somatisch geheel beschoo.wt, met een zelfregenererend vermogen dat in veel
gevalle~ slechts door lichte ingrepen met het karakter van specifieke s~eu

telsign~en in een feedback-mechanisme, geactiveerd hoeft te worden.

20

Zolang ons parlement minder dan 75 vrouwen telt, moet men zich ernstig zorgen
maken over het functioneren van onze democratie.

\

21
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Wie iri. Z1Jn jeugd niet de kans krijgt in zijn dwalingen te volharde~,

, ~al het op latere leeftijd doen.
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Mensen. die het minst de sympathie opwekken, hebben haar het meest nodig.::
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