Symposium Wonen, wetenschap en werkelij kheid
E.A. DE VRlES EN A. M. DE WIT-SAUTER
eid werd op 21 april 1989
gehouden ter gelegenheid van het emeritaat van professor H. van Leeuwen.
Vanaf 1955 is Hendrik van Leeuwen
verbonden geweest aan de Landbouwuniversiteit, eerst als lector in de leer
van de Woning en haar Bewoning, later
als hoogleraar in de Ecologie van het
Wonen. In dit tijdschrift vindt u de inleidingen van de sprekers, in dit verslag
enkele impressies van die dag.
Zo'n dag heeft een veelvoudige functie: er
staat een boeiend onderwerp centraal, mensen ontmoeten elkaar in de wandelgangen en
tevens is het een balans van het door Hendrik
van Leeuwen en zijn medewerkers ontwikkelde gedachtengoed van een uniek vakgebied in Nederland: de Ecologie van het Wonen. Dit vakgebied wordt zichtbaar In de
literatuur en het onderzoek op het terrein van
de woonecologie, de methodiek van de opleiding, i n de samenwerking met andere universiteiten en instituten, en ook in de activiteiten
van afgestudeerden, die in de praktijk als
woonecoloog werkzaam zijn.
Op deze dag hebben de organisatoren koelbloedig de verkenning van het toekomstige
taakveld voor de woonecoloaie OD het orogramma gezet, alsof de aanstaande opheffing
van de vakgroep niet aan de orde is. Kennelijk
heeft de vakgroep wonen op deze manier
zichtbaar willen maken wat op dit moment de
relevantie van het vakgebied is, en welke problemen i n de nabije toekomst om een woonecologische benadering vragen. Daardoor
heerst er op het symposium een sfeer van: de
werkzaamheden van de vakgroep wonen
gaan gewoon door, i n welke vorm dan ook.
Priemus bevestigt deze aanpak tijdens het
symposium, als hij signaleert hoe ook elders
in Nederland de vakgroepen bouwen en wonen onder drukstaan. Hij stelt uitdagend: 'Wij
houden oversaagd een vaste koers aan, onder
modieuze termen, als de buitenwereld dat
wil. Dan noemen w e ons vakgebied voortaan

hold facility management'.'
De inleidingen van de diverse sprekers, bieden een weerspiegeling van actuele thema's
op het terrein van het wonen. Kleefmann
schetst de verwevenheid van de habitat ('het
adres") en de niche ('het beroep') van dieren.
Mensen hebben het dierecologisch regime
doorbroken. Alle hekken zijn n u van de dam.
Dat betekent, dat woon- en werkfuncties die
voorheen ge'integreerd waren, nu zijn losgekoppeld. Dat levert in deze tijd enorme moeilijkheden en ongekende vraagstukken op, zoals eenzaamheid, een ruimteverslindende
infrastructuur en een schrikbarend milieubederf, maar er is geen weg terug. Bij het zoeken
naar oplossingen moeten w e volgens Kleef-

aan Ue entrng van een woonecologische loot

crp de academlsche starn In het zuiden des
lends
Ult de afsche~dsredevan Van Leeuwen zelf
bl~jktnog eens z ~ j ntw~jfelten aanzien van
theornebrorming geen enkel onderzoek kan de
complexewerkel~jkhe~d
in z ~ j geheel
n
vangen
De roep om nader onderzoek na ~ederonderzoek, doet hem vrezen dat onderzoekers vergeten gewoon met hun elgen ogen naar die
werkehjkheld te k~jkenen hun i n t u ~ t ~
en
e creatlvltelt de rulmte te geven Met d ~ laatste
t
komt hij dlcht In de buurt van de 'serieuze
fantasie' van Kleefrnann.

Qok CQ Eurapee~
n~veeu
kan u~twissellng
van
ervarlngen tot vruchtBalre resultaten leiden
Lang w r d e t er sprake was van "lEresmwsprojecten" en m k "1992"tot een begrip was geworden, keefr de vakgroep wanen onder !eldmg van Van Leeuwen haar gedachtengoed
urtgedrage~n
In he* bukenland en u~tw~sseling Hanke van Dam geeft aan dat de onderkenvan studenten tn gang gezet. De diverse ning, dat de huishoudwetenschap, die zich
DulPse gasten op d ~ syrnpostum
t
laten hun bezighoudt met de woon- en leefsituatie van
r
bhjken. Dev~ce- mensen, veel meer is dan een kunde van de
waardering h ~ e w odutdelyk
president van de univers~te~t
van Stuttgart- woonvoorzieningen, de grote verdienste is
Hohenhe~m,professor dr. Haubold noemt de van Van Leeuwen. Zij typeert hem enerzijds
brugfunct~evan de woonecolqie tussen ar- als de denker, anderzijds als de doener:
die praktiserend architect is gebleven
chitecten en bewoners, maar ziet Van Leeuwen ook 81s bruggenbouwer tussen landen. naast zijn onderwijstaken,
die al in de jaren vijftig de ontwikkeling van
is vaor dlverse Du~tseunwers~teiten
Z ~ j werk
n
nog steeds een Inspirerend voorbeeld Als hulpmiddelen voor systematische waardedank h~ervoorkrijgt Van Leeuwen de z~lveren ring van nieuwbouw- en verbeteringsplanrneda~llevan de un~versite~t
van Stuttgart-Ho- nen in gang zette,
die binnen en buiten onze landsgrenzende
henhelm u~tgeretkt.Ook professor dr. Blosser-Re~sen(Haushalt- und Consumokonom~k)
dankt Van Leeuwen voor zljn ~nbrengIn de
Wohnokolog~e,hij heeft zo'n vijft~gstudenten
uit Duitsland begele~dIn de loop de jaren Zij
memoreert ook professor C W. Visser (hulshoudkunde), die zo'n belangr~jkerol gespeeld
heeft In de opbouw van de contacten met
Du~tsland.
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Tmy Backus bekent, dat de breedsprak~ge,fllosof~schebeschouw~ngenvan Van Leeuwen
t~jdensde hoorcolleges de studenten vaak In
verwarrlng brachten Wat bedoelde h ~ nou
j
prec~es?In het kader van de zelfwerkzaamheld moest je daar zelf maar zlen u ~tet komen
Ook andere afgestudeerden bltjken nog
steeds te worstelen met de vraag wat woonecologle nu elgenlljk IS Op vrolqke wljze stellen ze d ~aan
t de orde In enkele cabaret-l~edles Dat neemt met weg, dat ook deze
afgestudeerden met kennel~jkenthous~asme
als woonecoloog In de prakt~jk
werkzaam zrjn
Tevens wordt du~dehjk,dat z ~ met
j
warmte
aan hun leermeester Van Leeuwen terugdenken
De directeur van de Academie van Bouwkunst In Maastricht, de heer Mertens, schetst
In een paar woorden de unieke plaats die Van
Leeuwen inneemt in de architectenwereld.
Hij hoopt met hem verder te kunnen werken
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Wageningse dheorie uitdroeg en herkenbmr
t dagelijks !leven.
maakte i n voorbeelden u ~het
De woonecologie heeft zich optwikkeld tussen de polen consumptie en existentie. Huisvestingsvraagstukken worden steeds m w r
als consumpt~evraagstukken gedefmieerd.
Maar wonen raakt zozeer de existentie vrsn
mensen, dat, wil huisvesting welzijn genereren - en daar gaat het tenslotte toch qm dan
moeten bewoners zeggenschap hebben bij de
totstandkomlng en het beheer van hun woonomgeving. 'Deze woonecologie bleek niet atleen mede richting te kunnen geven aan het
kwaliteitsbeleid en de inspraakhausse i n de
jaren zestig en zeventig', aldus Van
'Zlj
is ook'nu van belang, nu het beheer van de
bestaande voorraad aan de orde is, de betaalbaarheid van woonvoorzieningen zowel voor
de.overheid als voor de consument een punt
Van grbte zorg is, en er met het verouderen
van de bevolking nieuwe verzorgingsvragen
op ons afkomen. Een woonecologie. die consum~tievrasen
onderkent en ruimte biedt aan
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gen onder andere over wonen en overleven In
ontw~kkelingslanden,Centraal Wonen, leegstandsaanpak, stratepsche
capten en demografisehe ontw~kkel~ngen.
Kortom een b w k voor i d e r die z ~ bersspsh
rnatlg met wonen bezhhoudt en teker w k
voor studenten met wonan i n hun HBO- of
WO-pakket fsie sdc de aankondiglng op de

omslag}.

Natuurlilk had Van LeeuMtsn op deze drs~het
laatste w o r d . hij is t r o r s o p w t inedewrkam
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teerd. De aanb~edingvan he? boek was voor
hem een complete mrrassmq.
reerd dn zal blijven inspireren; maw-ook gericht op de betekenis van woonc3colagie voor
de volkshuisvesting nu en i n de toekomst.
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