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wonen op het spoor. Muiderberg Coutinho, 1981. 167 pp. ISBN. 90
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et rich rhuis voelen centraal: wat bepaalt or men zich ergens thuis voelt of niet?
fenomenologische analyse van de gevoerde gesprekken leidt hier tot een tiental strukturen.
het laatste - zesde - hoofdstuk gaat de auteur in op maatschappelijke veranderingen die gevolgen kun-
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theorieen, methoden en technieken, waarnerningen en beschouwingen, allemaal - het een meer dan het
ander - toegespitst op het wonen. Die verschillende onderwerpen worden via logiscbe stappen met elkaar
verbonden: de lezer wordt als het ware meegevoerd door het boek. Op enkele plaatsen probeert de schrijver
hemlhaar bovendien 'aktief mee te laten doen', zonder dat dit overigens storend is. Heldere samenvattingen aan het einde van ieder hoofdstuk zorgen ervoor dat de lezer de draad niet kwijtraakt.
'De kern van het wonen op het spoor' is dus helder geschreven. Bovendien is het een leuk boek. Aan
de ene kant misschien omdat het alledaagse verschijnsel 'wonen'- en in he1 bijzonder die moeilijk grijpbare
kern daawan - een onderwerp is waarbij velen zich betrokken zullen voelen. Maar aan de andere kant
toch zeker ook door de manier waarop het speuren naar die kern wordt beschreven. Leerzaam ook, want
alles wat in het kader van het boek belangrijk is wordt uitgelegd. Zo krijgen we onder andere de visie van
verschillende tilosofen op het wonen in beknopte vorm voorgeschoteld, wordt de maatschappelijke kontext van het wonen uiteengezet, enz.
In de meeste hoofdstukken wordt de tekst verlevendigd door de weergave van delen van gesprekken)
- wat overigens vaak noodzakelijk is in het kader van de fenornenlogischeonderzoeksmethode.
Pennartz laat zich er niet over uit voor wie zijn boek precies bestemd is. De omslag van het boek geeft
daar we1 een aanwijzing van: 'Dit is een boek &at ontwerpers en bouwers door de ogen van de gebruikers
naar de gebouwde omgeving doet kijken. Een boek, dat anderen bewust kan maken van de ruimtetijke
konsekwenties van het tusscnmenselijke gebeuren in het leven van alledag.' Ik zou dat eigenlijk ruimer
willen zien, ook omdat men weinig voorkennis nodig heeft om het boek te kunnen-Iezen. Dit boek is aan
te bevelen voor iedereen die in studie of beroep met 'de wonende mens' te maken heeft en voor a1 diegenen
die meer over (de kern van het) wonen willen weten.

M. van de Vijver
N.b. Eerder verscheen in dit blad van P. J. J. Pennartz een afikel onder de titel 'Sfeer in huis als onderwerp
van fenomenologisch onderzoek'. (Vakblad voor Huishoudkunde 1 (3) 85-93 (1980).
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