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TSYMPOSIUM
Woonkwaliteit; op zoek naar welvaart en welzijn
in het wonen
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H. VAN LEEUWEN
Er valt niet aan te ontkomen om in een
voordracht als deze terug te blikken
naar het begin van het avontuur dat
Ecologie van het Wonen heet. Ik doe
dat enigszins verstrengeld met het begrip "Woonkwaliteit" als centraal
thema, dat enerzijds iets heeft van een
reflectie op dit vakgebied en anderzijds
een perspectief brengt voor morgen.

Een

' bouwd
koud. "Er is woningnood en dus moet er geworden. Dat is onze sociale plicht!

Een goed begin leek mij u te trakteren op een
citaat uit 1954, een jaar voor mijn komst naar
Wageningen. Een citaat uit niet-wetenschappelijke, maar daarom niet minder maatschappelijk relevante literatuur. De naam van de
auteur zal ik niet verklappen omdat ik veronderstel dat u deze al weet v60r het citaat u ~ t
>j2$ );let heeft te maken met de Beer Steinhacker,%ngetwijfeld de eerste denkbeeldige projeetbiitwikkelaar van na de oorlog. Steinhacker h u r t zijn secretaris,'de heer Steenbreek
i t

W?aciidit$t
tot in de wortei te worden aange.A*.,
tdstlen.daarom zal ik me op de hoogte moeten
3tellen.van de hele gang van zaken' Met dit
;YI.

Maar er moet meer gesleten worden, zodat er
voortdurend vraag naar grondstoffen blijft bestaan. Anders raken we uit ons werk, dat kan
een kind begrijpen! Meer sloop meneer I
Meer sloop'.
In 1963 neemt professor Van Beusekom afscheid van Delft met een afscheidsrede getiteld 'Wonen met de welvaart', waarin hij de
afwezigheid van het wonen in het bouwen
beschrijft. Aan het eind van zijn rede spreekt
hij de verwachting uit dat 'dat de komende
generatie die geleerd heeft met de welvaart te
wonen, voor ons volk woningen kunnen bou-
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Ik heb mrjn openbare les urt 1956 nog eens
gelezen en afgezren van de geloofsbelrjdenrsachtrge rnhoud, dattoen nog met zo gebrurkelrjk was, maar dat toegeschreven moet worden aan het felt dat toen al mrjn hart op mrjn
tong lag, ben ~k nog steeds blrj dat de trtel
lu~ddeWonen", zonder meer Ik kom daar op
terug
Waarom kwam rk e~genlrjknaar Wagenrngen?
Ik had begrn 1955 nog een andere keuzemogel~jkherdMrjn vroegere baas en eerste leermeester, professor Peutz vroeg mrj voor hem
het provrncrehurs In Den Haag te bouwen Zrjn
schetsontwerp voor dat gebouw was In een
besloten prrjsvraag bekroond Ik heb dat aanbod nret aangenomen Om redenen overrgens
dre hler nret ter zake doen Maar verlerdelrjk
was het we1 Ook waren de banden dre rk had
aangeknoopt met de landbouwwereld nog
nret zo hecht dat ze onverbreekbaar waren
geworden Tenslotte ben rk daar meer per ongeluk In terecht gekomen Het hoe e n waarom
daarvan IS In drt geval nret van belang Reeds
In drenst van de Strchtrng voor de Landbouw
In Haarlem werd rk naar Den Haag verplaatst
en benoemd tot Drrecteur van het Landeltjk
Bouwbureau van de Landbouw, dat rnteressante perspectreven bood Naast wederopbouwact~vrtertenop de Zurdhollandse erlanden In het watersnoodrampgebred maakte rk
kennrs met het Mrnrsterre van Wederopbouw
en werktedaarmee samen aan een onderzoek
naar de hulsvestmg van landarberders Het
elgen onderzoek betrof landbouwbedrrjfsgebouwen, vooral wat de Amerrkaanse ontwrkkelrngen betrof en mede daardoor maakte rk
kennrs met de Strchtrng HurshoudelrjkeVoorlrchtrng ten Plattelande Daarvoor ontwlerp rk
een koffer met plex~glaselementen waarmee
op snelle wrjze een maquettevan een keuken
of andersoort~gewoonrulmten rn elkaar gezet
kon worden Er zrjn er twaalf van gemaakt
waarmee de voorl~chtstersop stap glngen Ik
wrst toen nog nrets van de studrerrchtmg
Landbouwhurshoudkunde maar rk denk we1
dat er door de contacten met de HVP wat zaad
IS gestroord dat In goede aarde is gevallen om
het maar eens calv~nrstrschen tevens agrarrsch te zeggen Het voerde mlj In ~edergeval
rrchtrng Wagenrngen Overrgens nog met met

de intentie daar te blijven.
Ik denk dat twee zaken voor mij van doorslaggevende betekenis zijn geweest om naar Wageningen te komen. Ten eerste mijn eerste en
lange gesprek met professor Willinge Prins-.
Visser (later professor Visser genoemd) bij
wie ik niet alleen een pioniersgeest aantrof
die mij enorm boeide, maar ook haar gei'nteresseerdheid i n mijn leven, denken en ambities. Ik denk we1 eens dat dat gesprek de
grondslag wasvoor een ruim twintigjarigesamenwerking in een groot wederzijds vertrouwen, waaruit een warme vriendschap
groeide.
Ten tweede leefde er bij mij een latent onbehagen over de plaats en de rol van gebruiker
en bewoner in de wereld van architectuur en
volkshuisvesting. Er werd over en voor mensen gepraat. Gedacht over wat goed en mooi
voor ze is, maar m e t mensen die toch een
vitale rol hebben te vervullen i n onze veel
geprezen gebouwde omgeving werd niet gesproken. (Daar komt n u een beetje verandering in, hoewel dat proces nog steeds bijzonder traag verloopt.) In dat opzicht krijgt de titel
van mijn openbare les betekenis, omdat het
wonen ontdaan was van adjectieven als,
goed, mooi of beter.

Onderwijs
Het onderwijs had mij van meet af aan te
pakken en dat heeft het n u nog, al is i n de loop
van de tijd een deel gedelegeerd naar de medewerkers van de vakgroep. Ik mag u i n dit
verband een aardige anecdote niet onthouden. Vooral omdat de Landbouwuniversiteit
na zorgvuldige afweging tot de conclusie is
gekomen dat de Ecologie van het Wonen niet
tot het taakveld Landbouw behoort. Dat zal
ook we1 zo zijn want de opvatting van honderd
jaar geleden dater op het platteland niet gewoond wordt, maar alleen gewerkt doet kennelijk nog steeds opgeld.
In ieder geval wij dachten daar al heel anders
over en zo geviel het dat BBn van de oudere
vrouwelijke studenten mij vroeg of zij als onderwerp voor haar afstudeerscriptie een studie mocht maken van de boerderij van haar
grootvader. Dat werd een uitstekende analyse
hoewel het leggen van verbanden nogal
moeilijk bleek. Er werd, wat de woning betreft, beschreven waar de slaapplaatsen voor
familie en personeel waren gesitueerd.
Daarin kwam tot uitdrukking dat er twee
tweepersoonsbedsteden werden beslapen
door BBn Dersoon. Nameliik door de arootmoeder ende meid. Enrge 6oofdstukken later
volgt een beschrijvrng van het ondenhoud van

gevraagd over zrjn bedr~jf Je moet al een
slechte boer zljn als je je nlet laat verlerden

kreeg ~kal spoed~ghet vertrouwen

Niet aehinderd door kennis van zaken OD het
gebi& van de voorlichting, maar met broot
enthousiasme gingen we aan de slag en met
veel vallen en o ~ s t a a nwerd snel en veel aeop de boerderij verbleef. Tijdens het examen
leerd, zoals bijvborbeeld i n Drente waar e
;n
heb ik me met moeite bedwongen om niet te boerderijwoning grondige renovatie ondervragen waar de timmerman sliep. Naast de ging. We hebben veel gesprekken gevoerd
grootmoeder of naast de meid. Ik deed dat pas met de bewoners. Ik denk nog dat ze weinig
na het examen.
van ons snapten, maar ze bleven erg geduldig
Het geven van onderwijs waarbij de nadruk en erg aardig. Totdat alles klaar was en wij
lag en nog ligt op het zelf leren ontdekken zagen dat de vrouw des huizes steeds het
heeft ons educatieve hulpmiddelen doen ont- kraantje boven de gootsteen open en dicht
wikkelen als het bouwsysteem waarmee op deed, vol verbazing over het wonder dat daar
ware grootte huizen kunnen worden ge- zomaar water uit kon stromen. Het was i n
bouwd en de enthescoop, waarmee simula- Sleen. Uit dankbaarheid voor de verleende
ties van stedebouwkundige plannen kunnen hulp kregen de voorlichteri een lepeltje met
worden gefilmd. Beide hulpmiddelen zijn i n het wapen van Sleen. Als een kostbaar kleivele universiteiten en instituten in binnen- en nood heb ik het bewaard. Dit en nog meer van
buitenland nagevolgd.
zulke ervaringen waren dankbare elementen
voor het onderwijs. De grote moeilijkheid was
echter hoe dit alles systematisch overdraagOnderzoek
baar te maken. Een ander voorbeeld. Ik kwam
Aan eigen onderzoek In die eerste jaren wa- bij een; boerenfamilie in Brabant die verren w e nog met toe al werden we1 voorz~ch- plaatst moesten wordbn naar de Peel. De
tige verkenningen uitgevoerd naar mogelijk- eerste keer dat ik met de boer en zijn vrouw
heden en zwaartepunten. Er was t ~ j dn o d ~ g kennis maakte was ik al spoedig lnet de boer
om tot duidelijkheid te komen. In 1955 ging de in gesprek. Het wasduidelijkdat zijn vrouwdit
Stichting Landbouwhuishoudkundig onder- toch typisch mannenwerk vond en zij verantzoekvan start onder leiding vanprofessorV~s- woordelijk was voor de catering i n huis. Dat
ser. Gelijktijdig met rnljn benoemmg aan de kwam tot uitdrukking i n het feit dat ik die dag
Landbouwhoaeschool werd ik belast met de plus minus 25 koppen heb gedronken en onleiding Van de afdeling Wonen van die stichnadenkend een hele schaal vol plakken ontbijtkoek tijdens de discussie heb leeggegeten
Dat heeft zij duidelijk practitig gevonden, wat
bleek uit de volgende keer dat ik op bezoek
kwam dat zowel de koffie als de koek gereed
stond. Kortom alles verliep i n alle harmonie.
Ik ben met het echtpaar nog in Nijmegen i n
meubelzalen wezen kijken. Onze bijdrage
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Ontwikkeling
In het boek Huishoudkunde in Nederland dat
postuum is opgedragen aan professor Visser
mocht ik het voorwoord schrijven. Vaak heb ik
gedacht dat dat niet helemaal is begrepen of

waren intussen andere d i s d
niet in het rninstuit eig

W
[n paste. Zij
tadn wrrm & ~ W V nauwelijks
n b~iiiwta huilen en zel t o m dat ze, zo
g s ~ was - de
p a w ds w o r f l c h l t ~ ~ ~ nvwrbij
tot apenstelling wan het
subsidia verpt~~chtttte
g$heeU, elke week Plln dag voor de duur van
&en jmr - rrndere meubels te kopan. Ik hab
men onmiddellijk get-eageerdmet, "koop ze op
mujn wererntwoord~ngm a r meteen'. Wat ze
den crok prompt ging doen.
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ache toer op rnoest. Ik houd het er maar op dat
ik mlet du~delijkgenoeg ben geweest.
In dat voorwoord komt tot uitdrukking dat Visser en ~kweliswaar
veel met elkaar in discussie waren maar steeds i n een soort wederzijdse
nieuwsgierigheid
naar
elkaars
e~rvarlngenen tevens het stiekem pret hebben
om situat~eswaarln het ons weer eens gelukt
was bepaalde doelen te bereiken. Maar tijd
voor fundamentele discuss~eswas er bijzonder weinig. Wellicht was de ontwikkeling van
de studierichting daar mede debet aan.
Voor het wonen werd d ~ eontwikkeling pas
goed du~delijkna de komst van een groep
Amer~kaansedocenten en studenten In de
zomervan 1967 dre bijzonder verbaasd waren
over de wijze waarop het Arnerikaanse begrip
Wouscng binnen de huishoudwetenschappen
werd vertaald Dat bezoek resulteerde dan
ook prompt in een uitnodiging om rn de zorner
1968 summercourses te geven aan twee
Amerlkaanse universrte~ten.Het was tevens
het einde van de trial and error perlode. Er
rnoest ook, wat de ident~te~t
van de studie
betreft, kleur worden bekend en zo werd in de
Verenigde Staten het begrip 'Ecology of Habitat' ge'introduceerd, dat ontleend was aan
rnijn kennisvan de Human Ecology uit de Chicago school in de twrntiger jaren. Opmerkelijk
is dat, terzijde opgemerkt, de naam Human
Ecology z ~ het
j met een eigen karakteristiek,
aan veel Amer~kaanseuniversiteiten in de
plaats IS gekornen van de naarn Home Economlcs
Thuis gekornen van het eerste Amerikaans
avontuur, dat door meerdere soortQe11jkebezoeken werd gevolgd, groe~deook de overigens reeds langzaam op gang gekomen contacten met andere landen, waarvan Duitsland
we1 heel belangrijk was. Ik denk met name
aan de un~versiteitHohenheim; de JustusLiebrg unrversite~tin Giessen; Weihen Stephan b ~ Munchen
j
en de universiteit van
Munster. Hohenheim stuurt sinds 1973 elk
jaar studenten voor een semester Wohnokologie naar Wageningen, dat nu past binnen
het ERASMUS-project. Giessen heeft sinds
kort een leerstoel in de Wohnokologie. Ook
met de techn~scheuniversiteiten als Berhjn
waar binnen de Bouwkundefaculteit Wohnokolog~ewordt gedoceerd en Stungart waar
Wohn- und Bauokologie wordt gedoceerd,
zijn steeds nauwe contacten onderhoudeq.
Het conceDt van de woonecologie als weten?
schaosaebied is door de rnedewerkers van.de

Daze voorbeelden z ~ j nmet talrijke andere aan
te vwllen Leerzaarn voor mlj persoonhjk en
~llustrat~ef
voor het proces van t r ~ aand
l error.
Echter 6i.n d ~ n g
werd mlj nog steeds met duldel~jkhoe ck hier een methode van werken u ~ t
kondlstdleren Het entge wat ~kkon doen was
van mljn ervarlngen vertellen en hoe ~kfouten
heb gemaakt en geprobeerd heb de mogelljke
schade tot een min~mum
te beperken 0 ja, er
werden door ons we1 cursussen georganlseerd voor de voorlichtsters waarln ulterst
praktlsche lessen werden gegeven Ik h~eld
op
zo'n cursus meestal een wat f~losoflschbetoog over het wonen, dat soms welwillend
werd aangehoord rnaar dat ze ook met w~lden
mlssen Op het prakt~schevlak, b~jvoorbeeld
als het gmg om won~nglnr~chtmg
en vormgevlng, werd steedsom oplossmgen gevraagd In
de vorm van een bepaalde receptuur en d ~ e
gaf ~kmet omdat ~kdat dodehjk vond en nog
vlnd voor de creatlvltelt.
Ik denk we1 eens dat mljn terughoudendhe~d
ten opz~chtevan begr~ppenals 'theor~e' en
'theor~evormtng' In het soc~aal-wetenschappel~jkonderzoek het gevolg is van deze ervarlngen En soms krljg ~kdan de rndruk dat
theor~evorminghet doel van het onderzoek IS
geworden Vooral als een onderzoek afgesloten wordt - en dat komt In het soc~aal-wetenschappehjk onderzoek nogal eens voor - met
de opmerkrng dat nog meer onderzoek nod~g
IS Ik zal we1 ongel~jk
hebben, maar ~kheb het
gevoel dat dan de som van alle onderzoeken
nlet het inzrcht orntrent het geheel oplevert Ik
korn daarop terug.

de moderne mens niet zozeer van materialisme te beschuldigen maar dat de kern julst
IS dat men niet aan de materle verslingerd IS,
maar aan het verlangen elkaar na te volgen.
De zogenaamde m~met~sche
begeerte. Mensen begeren b ~voorkeur
i
hetzelfde wat een
s
schaarste. In de
ander bkgeert. ~ l d uontstaat
- - voordracht van Visserop het Symposium 'Sa'f' men Wonen' komt ook zij in haar verhande:' ling over 'levensstandaard' tot een mildere,
maar soortgelijke gedachte. Zij haalt daarbij
Persia Campbell aan, die dat met een voorbeeld duidelijk maakt: 'Een kleine jongen
droomt ervan een vliegtuig te hetiben maar hij
zeurt om een fietsje zoals zijn vriendjes er een
hebben.' Uit dit voorbeeld komt een belangrijk
kenmerk naar voren: de levensstandaard
heeft een sociale inslag. Volgens Kyrk zijn
onze opvattingen omtrent watpassend, julst
en nodig IS 'in last part, at least, social products" dat w ~zeggen
l
gefundeerd In de waarden van de cultuur of subcultuur waar wij In
leven. Op een ander belangrijk aspect van de
levensstandaard wijst Meyer Dohm als hij
zegt dat men hier te maken heeft met een
'geheim model' dat wij ons nlet steeds In
details bewust voor ogen kunnen stellen.
Dat er aan dit geheim model grenzen zijn
schetst ons het 'Piggelmee-syndroom', aanvankelijk bedoeld voor de voorzieningen voor
gehandicapten, maar naar mijn mening ook
voor de gehele samenleving geldig De term
heb ik niet zelf bedacht noch de achterhggende verklaring. Zij is afkomstig van drs. Van
den Bergh van het Laboratorium voor Toegepaste Psychologie in Amsterdam. Alhoewel ik
mag aannemen, dat het verhaal van het Tovervisje bekend is, geef ik h~ervaneen kort
resume. Het is een opnieuw verteld verhaal
naar een sprookje van Gr~mm.Het dwergenechtpaar Piggelmee leeft in de duinen dicht
bij de zee ~neen omgevallen Keulse pot. Op
een goede dag lezen zij in de krant dat er een
visje in de zee zwemt, dat elke wens kan vervullen. Het vrouwtje Piggelmee stuurt onmiddelijk haar man, naar zee,om het visje te vra>
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wordt afgestraft met een "terug naar af" In de
vorm weer wonen In een Keulse m t
Van denBergh nu, gebruikt dit verhaal als een
metafoor voor het verschljnsel dat de vraag
om voorzlenmgen - In een t ~ j dwaarln alfes
kan en het geld niet op kan - ook wordt gehonoreerd Het vrouwtje IS de vragende, de nlet
te verzad~genbron van wensen d ~ e
verbeterlng van de elgen sltuatle beogen De moeltelooshe~dwaarmee d ~ ewensen worden vervuld, maakt dat er geen gevoel van
tevredenhe~dontstaat lntegendeell Manner verzorger, overdrachtje P~ggelmeeIS h ~ ede
telljk de professronele welz~jnswerker Onverdroten ljver om aan de mensen goed te
doen; reagerend op elke klacht of verzoek dat
voert tot lnnerlljke confllcten Naarmate hlj
meer overtu~gdraakt van de onredelrjkhe~d
van de verzoeken, voldoet h ~met
j steeds meer
tegenzln daaraan Daarb~jkomt ook nog dat
zijn eigen positie mee op het spel staat als het
instituut van wensenbevrediging wankelt. De
derde partij is de verzorgende instantie, verbeeld door het visje, de machtige geldgever.
Weliswaar, zegt Van den Bergh, komt de instantie c.q. de overheid er soms toe om de
wens van de verzorgde af te wijzen, maar zij
doet dit zonder waardeoordeel uit te spreken.
De overheid wijst in een dergelijk geval af,
omdat het verzoek niet i n de voorschriften kan
worden ingepast. Het Piggelmee-syndroom
wil, zo zegt hij, in zijn tegendeel laten zien dat
'voor elkaar zorgen' betekent, dat je de
moeite neemt om dingen tegen elkaar te zeggen, die misschien niet altijd gemakkelijk te
accepteren of te verteren zijn.
Als er nu langzamerhand een negatief antwoord ontstaat op de vraag hoe met de welvaart wordt gewoond, dan krijgt hier toch het
zorgend handelen een nieuw perspectief, wat
overigens niet zo heel nieuw is maar dat we
gewoon zijn vergeten. lllustratief is bijvoorbeeld de schaarste van de stilte als het gaat
om de isolatie tegen geluidshinder onder het
argument van het recht op privacy. Er bestaat
geen recht op privacy. Wat we1 bestaat is het
respecteren van privacy. Dat wil zeggen dat
het er niet om gaat dat je geen last hebt van
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met de bewoners naar bulten
Daarln past ookde kern van dedlaloog tussen
architectuur en samenleving Woonkwalitelt
betekent dan die uttkomst van wlsselwerking '
tussen mens en gebouwde omgeving, dle wonlngarchltectuur tot bewoonde architectuur
BeJuitvorming in de wwelrijnsrnarge
maakt Ik denk dat de Ecologle van het Wonen
Tot slot IS het zo dat v r y w d alle welvaartsblnnen die welzljnsmarge nog steeds een bem s t i e n m g e n nlet alleen materlele voorziel h g r l j k e brugfunctle kan blijven vervullen:
mngen zljn, rnaar veelal berusten op zoge- het op gang brengen en op gang houden van
~aarnde
behoeften als een cumulatief geheel,
bewustwordingsprocessen dle moeten voedle worden verondersteld voor ledereen gelijk
ren tot een optimale kwallteltsnorm binnen
te zijn Het gevolg daarvan ~ s d ahet
t besl~ssen een uiterst flexlbele woonkwaliteit
ever wat je hebben wilt, afgewogen tegen dat
wat dan met kan, niet meer tot de mogelljkhe- Literatuur
den behoort Zelf kiezen en zelf besllssen IS Achterhuis, Hans, 1989. Artikel Frits Abrahams, in
NRC-Handelsblad.
een groot goed i n het leven Het bepaalt de
kwalltelt van de wljze waarop je w i l t leven en Bergh, J. J. E van den, 1983. Piggelmeesyndroom
Ongepubl. Opstel Lab. voor toegepaste Psychodaarmee ook de kwaliteit van het wonen. Ik
logie, Amsterdam.
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