iawts"ltaanvan een proefschrift en de
n voor de huishoudwetenschappen ,

%
! z ma&gtinglmethode he& zich vanuit
r elronomimM sektor uitgaibreid naar

fl arwfme scik@ren als wonen. welzijn, ge-

e aar mee

ntmaskerd
ng van het
at licht.

interviews
e zich gehten, o.a.
ere klasse
vrouw. Zij
g van het
n verandetrouwden,
n, over de
cover aanvan dnde]ver finan-

lerìen ook
erk kin gen,
processen
iringen bij
mechapis-

rondhehdazorg. onderwijs enz.
i r a b de handelingstheoretische uitganaápunten van de marketing ook
oteedo meer maatschappelijk verankerd.
artikel1 geeft de auteur zijn motivaorde keuze van het onderwer~van
roefschrift. Ook beschrijft hij de beis van dit onderzobk voor de huishoudwetenschappen op akademisch en
toegepast niveau.
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Het ontstyn van een proefschrift
l F*$+'L

Het proefschrift waarover het hier gaat heeft
als titel: Van Wonen tot Marketingz. De inho'ud
ervan bestaat uit niet meer dan het systema;.
tisch uiteenrafelen van één begrip: het modev
ne behoeye-georiënteerd handelen. D,it begrip,
heeft vooral bekendheid op het vakgebied xan
'de moderne marketing: Een aanbad,rpfln-,w,eh.
ke aard dan ook, wordt ontworpen; g e d j s t b
bueerd, en gepresenteerd p p basis yari r&Lej
vante behoeften van de afnemer (konsuli;ie,mt
of kliënt). Maar ook oo,het aebied vanide h u i s
houdwetenschappen'is ditbegrip bekend, bij:
voorbeeld in deiekologiayan~het.wonen..Daar

Men apart
n ,,zflnhu!'
1, en-leve,u'liin@n4<
ondeiioé'b
t~ë$ei"álir
G~zithtePi:
&%s~,ed:de,
r

funktie van één of andere soort) of, me6r spb.
eifiek, van bijvoorbeeld het "programmat van*
eisen" uit de ekalogie van hetwónen, oyer,ge$
,
heveld wordt naar het abstrakte niveau v , n l d e
handeiingstheorie.
sr; - c,.ip$hy
2
Wat voor zin heeft zo'n analyse o ~ a b 6 ~ ~ 1 < ~ g ~ i p
veau nu voor een op konkrete,toep,ass&gKg&
richt vakgebied als de h u i s h o u d w e t e n s B h ~
pen? Als voorbereiding
woording van deze,+vraqg
ontstaansgeschiedenis wan.-{di
dienen.

Voor de bepalimi[ an het startpunt moet ik
even terug natdh&&egin van mijn studie aan
de Landbo_uwhogeschoo1. Dat was in 1973. Ik
koas$&n weloverwogen voor de studierichtj@i;, ~uishoudwetenschappen,met als specialisat~e$%&ologie van het wonen. Mijn motivati&dalk&Qor was gevormd door het inzicht
í@i,nguurlijk nog voor een groot deel op intuitieherustte), dat het voor het op lange terr$" in stand houden van een stabiele samenI$ving vere&t4js,dat de daarin wonende mensen die sapen~eyi;;if kunnen begrijpen. Dat
ie-dqr,een*kan*d&d&@n "hoe de eigen wereld in
e i k á a ~ ~ $ $ $ ~d,ie
a t.wereld
,
niet "één groot
ilg@dsel~is, aarin je je i n wezen maar vreemd
t" en waarin dat vreemd-voelen hoogs dragelijk gemaakt kan worden door eniordening aan te brengen met behulp van
grove versimpelingen. En in de toenmalige
demokratiseringsbeweging zag ik mogelijkheden om iets van die vereiste begripsvorming
te realiseren. En dit vooral OKI het aebied van
want.. . wonen doen w e tenslotte
I. Toen mij duidelijk werd dat de ekolohet wonen zich dicht bij deze demoringsbeweging opstelde, was mijn keu-

,;a>zj,w

t. ,\,,,.*k/
kelijkheid,
endheden
is voor dit
derwerker-

Nit-Sauter

Positie woonekoloog

voorbeeld het koncumentengedrag (uitgedrukt bijvoorbeeld in een reklame-response
Tildschriíivoor Huishoudkunde6 (5)december 1985

eg ik echter al heel
et vraagstuk van de
positie van de praktizerende woonekoloog.
Deze moest (en moet) namelijk funktioneren -
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en. Dus hoe het moneliik
is dat
.
mokratisering - of, zeg maar: schijnikatie - tóch als een situatie van reële
gelijkwaardigheid en symmetrie ervaren kan

identitejten. Anderzijds echter hebben we t@ proefschriftMQckid-
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.. . .
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iN TOLEDO

de versymmeaten bes gelijkemde ik

lichting wordt een-centraal thema geformuleerd en empirisch bevest~gd Dat komt erop
neer, dat de marketingmethode zich vanuit de

?r wilde
is dat
: schijnan reële
ren kan
i zijn bij
ediging,
bouwde
lodig is
i werkekunnen
het woook beangspo-

erna dienen van hei
in de hoedanigheia

