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Met de bundel Woonecologie - tussen consumptie en existentie - is een boeiend boek
verschenen. Voor elk wat wils. Insiders vinden er bijvoorbeeld een aantal theoretiseh
zeer interessante bespiegelinger; naast ontboezemingen uit de harde praktijk en historisch getinte artikelen. Soms uitermate prikkelend. Wat te denken van het feit dat de
dtjizendvoudig geciteerde definitie van wonen '(Van Leeuwen, 1980)' als androcentristisch wordt ontmaskerd. De aandachtige lezer
vindt eveneens veel aanleiding om een groot
aantal artikele~aan een onderlinge kruisbestuiving teonderwerpen. Ja, voor de incrowd
is ti&'boe~zeker een verantwoorde investeiing. En dan de (nog) niet ingewijde, het zich
vahuit - onderwijsstartblokken preparerend
jong talent, wat heeft het boek hen te bieden?
HiertiSe 9nige woorden vooraf.
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nomen. Zw&r dwe bagiagva wwlt ete w w n ecoloog geen re1 in hst @rotestratego van
doeltreffend gemanagede wonin$vraag en
-%anbod.
Hoving werpt een lieht op de penibde positie
opde gehandicapte die waeht op woningaianpassing. Het verhaal lijkt me illustratief voor
minderheden i n afhankelijkheidssituaties. Je
zult maar gehandicapte wsrkloze schoenmaker in de Leest zijn.
De speurder naar beleidsgerichte ondsrzoeksmethden vindt i n de bijdrage van Slijkerman en Kliippel kwantitatiere en moral
kwalitatieve aanknopingspunten [er komen
steeds meer Pennartz-adepten).
Pennartz laat zien dat de kwalitatief beschouwde praktijk i n het licht van de communicatieve handelingstheorie(er komen steeds
meer ~adermas-adepten)boeiende perspectieven oplevert. Je wordt er niet vrolijker van,
we1 wijzer. Dat nou net de jeugd, de toekomst
N.B., de kolonistendercommercis liefdevoller
omarmt geeft te denken.
Voor de directe praktijk is er nog een aanrader. Het sociografische artikel van L. van
Leeuwen is een must. Ontwikkelingen in de
huishoudensdifferentiatie vertalen zich naar
de woningvraag.
Het functionele, woonecologische, erfgoed
verloochent zich evenmin. Van Dam trakteert
de lezer op een terugblik op de studierichting
woonecologie. Een interessant retrospectief,
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Consumer S ~ f e t y Needs in
Europebytheyear 1993. MontIlier, France. Info: ECPSA,
c/o Consumer Safety Institute,
p.0. fxax 5 1@9,1007 AD, Am-

sterdam.
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Symposium 'Vetten i n en uit
voding', Jasrbors Utrecht.
Info: Stichting Voeding Nederland, tel. 06908-16043 af Plederlsndse Vereniging v m t Digtisten, tel. 04120-24643.

